1

Будівельна компанія ТОВ «Comfort Life» будує не
тільки комфортне життя в своїх житлових комплексах,
а також дбає за соціальні пріоритети.

Прислів’я мій дім моя фортеця, для компанії — кредо її діяльності. Неспроста саме вона
взялася за реконструкцію приміщення під дитячий садочок на 140 місць по вулиці СвятоПокровська, фінансуючи наперед, за рахунок пайової участі, цей важливий соціальний проект,
адже ДНЗ в селищі не споруджувалося кілька десятирічь. На рахунку компанії — чимало
інших реалізованих соціальних проектів, котрі вона втілює в форматі спорудження житлових
масивів, котрі б створювали особливе середовище, комфортне в проживанні в усіх
відношеннях. На ринку нерухомості компанія з 2010 року, девіз підприємства: виправдати
очікування, виконати обіцянки. Комфортні житлові масиви добре відомі в Ірпені, а ще вона
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«Comfort Life», компанія, що динамічно розвивається, котра за основу розробки концепції
нових житлових комплексів визначила «ЛЮДИНУ» та її потреби. Довіра клієнтів дозволила
за короткий проміжок часу перейти від спорудження індивідуальних будинків до більш
глобального проектування житлових комплексів комфорт-класу й нових сучасних
мікрорайонів.
У перших проектах були помилки, але так буває завжди, професіоналами не народжуються,
ними стають. Головне, що компанія постійно спрямована на поліпшення й прогрес, на бажання
зробити кожен новий проект більш привабливим, більш якісним, більш зручним. Саме це дало
свої плюси та результати, що втіленні в життя:
- у передмісті Києва ( Ірпінь, Гостомель) споруджено 6 житлових комплексів різної величини,
в початковій стадії ще 4 проекти;
- в Києві, Деснянський р-н, м. Лісова, побудований житловий комплекс, який отримав
продовження ще двома проектами.
«Comfort Life» за конкуренцію. У конкуренції продукт поліпшується. Конкуренція допомагає
зробити житло більш якісним, а ще вона допомагає відточувати свою майстерність і
прогресувати.
Компанія не тільки будує житло і платить мільйонні податки в державний бюджет. Для
піприємства важливе відчуття власної соціальної відповідальності. І це засвідчують факти.
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Підтримка воїнів, які захищають суверенність України та безпеку громадян – це справа честі.
Так, компанія інвестує в безкоштовне житло для учасників бойових дій, бере участь у
фінансуванні медичних операцій, в реабілітації і т д.
Забудовник в повному обсязі фінансує будівництво дитячого садка в центрі Гостомеля, яке
буде завершено до 1 вересня. У Гостомелі компанія фінансувала ремонт двох спортзалів, в
одному з яких тренується СК «Спарта». Вихованці клубу є чемпіонами Європи та України в
бійцівських єдиноборствах, зокрема хортингу.
Будівельна компанія «Comfort Life» має надійний фундамент – соціально відповідальний
бізнес, команду однодумців, вимогливих до себе і уважних до своїх клієнтів.

