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ідеї оформлення, текстові, фотографічні 
й інші матеріали є об'єктами авторського 
права. Відповідальність за достовірність 
і точність фактів, цитат, власних імен 
та інших даних, наведених у матеріалах 
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рекламодавець.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Шановні читачі!

Ми раді представити новий випуск «Гіда по українському ринку 

нерухомості» 2020 року. В ньому Ви знайдете аналітичну частину з огля-

дами секторів комерційної та житлової нерухомості Києва та сегментів 

комерційної нерухомості ключових регіональних центрів України. 

Традиційно в цьому виданні представлені каталог компаній, які ведуть 

діяльність у нашій країні та зможуть стати Вашими надійними партнера-

ми з різних напрямів діяльності, та добірка об’єктів, що вже побудовані 

або знаходяться на стадії реалізації та можуть бути цікаві для інвестицій 

і співробітництва. Ми сподіваємось, що «Гід» стане для Вас цінним дже-

релом інформації щодо можливостей та перспектив українського ринку 

нерухомості.

«Гід по українському ринку нерухомості» – один із численних проєктів 

від Commercial Property, В2В-журналу про комерційну нерухомість 

України, який видається з 2003 року. Мета Commercial Property – вне-

сти свій вклад як медіа й організатора заходів у розвиток нашого 

ринку нерухомості, бути важливою комунікаційною та діловою плат-

формою для гравців цього напряму та суміжних секторів. У портфелі 

Commercial  Property, окрім спеціалізованих друкованих та онлайн-

медіаресурсів, є  низка бізнес-заходів, серед них – Міжнародний 

архітектурний форум, Open Mind Conference з інвестицій у нерухомість, 

Національна премія у  галузі нерухомості CP AWARDS тощо. 

З 2019 року команда Commercial Property запустила ще один проєкт – 

єдиний в  Україні комплексний сертифікаційний курс «Девелопмент 

нерухомості», який проводиться у співпраці з однією з провідних бізнес-

шкіл країни «Міжнародний інститут бізнесу». 

Висловлюємо вдячність усім партнерам за підтримку та участь у на-

ших проєктах і запрошуємо до подальшої співпраці!

Teтяна Aнтонюк,

керівник проєкту
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Зростання реального ВВП 

Обсяг прямих іноземних інвестицій

Обсяг виробленої будівельної продукції 

Індекс будівельної продукції 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) 

Індекс реальної заробітної плати 

Оборот роздрібної торгівлі 

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі

3,3%

$2,5 мільярда

177 млрд грн

120%

107,9%

109,8%

1096,7 млрд грн

110,5%
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УКРАЇНА: ЕКОНОМІКА 

ТА НЕРУХОМІСТЬ У 2019 РОЦІ

ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

Назва
Ведення бізнесу 2019 
(Doing Business 2019)

Ведення бізнесу 2020 
(Doing Business 2020)

Місце в рейтингу 71 64

Назва
Рейтинг глобальної 

конкурентоспроможності 2018
(Global Competitiveness Index 2018) 

Рейтинг глобальної 
конкурентоспроможності 2019 

(Global Competitiveness Index 2019)

Місце в рейтингу 83 85

Назва
Індекс процвітання 2018

(Legatum Prosperity Index 2018)
Індекс процвітання 2019

(Legatum Prosperity Index 2019)

Місце в рейтингу 111 96

Назва
Глобальний інноваційний індекс 2018 

(Global Innovation Index 2018)
Глобальний інноваційний індекс 2019 

(Global Innovation Index 2019)

Місце в рейтингу 43 47

Назва
Індекс сприйняття корупції 2018 

(Corruption Perceptions Index 2018)
Індекс сприйняття корупції 2019 

(Corruption Perceptions Index 2019)

Місце в рейтингу 120 126

Джерела: doingbusiness.org, globalinnovationindex.org, globalinnovationindex.org, weforum.org

Джерела: Держкомстат, НБУ
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ОФІСНИЙ РИНОК КИЄВА: 

ЧАС ДЛЯ ЗРОСТАННЯ

Основна тенденція останніх двох років на ринку нерухомості Києва – це активізація 
девелопменту офісних будівель. Посилення попиту на такі приміщення, відчутне зниження 
вакантності та зростання орендних ставок надають девелоперам впевненості в комерційному 
успіху проєктів бізнес-центрів.

МАСШТАБИ РОСТУТЬ

Згідно з оцінками консалтингової компанії Cushman 

& Wakefi eld в Україні за підсумками 2019  року сек-

тор офісної нерухомості Києва виріс близько на 

104 000 м2. Ця цифра виявилася вдвічі більшою, ніж 

показники 2017 та 2018 років, і в чотири рази більша 

за показник 2016  року. Проте в межах усього ринку 

офісної нерухомості Києва, обсяг якого вже перевищує 

2 мільйони м2, нова пропозиція 2019 року – це не така 

вже й велика цифра.

У консалтинговій компанії Colliers International 

(Україна) підрахували, що сукупна площа офісних 

будівель, які перебувають на стадії будівництва в 

Києві, становить 216 000 м2 (ці дані охоплюють усі 

офісні будівлі орендною площею понад 5000 м2 на 

стадії будівництва або введені в експлуатацію, але не 

готові до в’їзду орендарів). Перспективна пропозиція 

2020  року виглядає наступним чином: БЦ Avenue53 

(орендна площа – 18 500 м2), БЦ HILLFORT Business 

Mansion (орендна площа – 8550 м2), БЦ RETROVILLE 

(орендна площа – 11 140 м2).

І це далеко не все. Наприклад, активно ведеться 

будівництво офісної частини інноваційного парку 

UNIT.City. У найближчій перспективі заплановане 

відкриття двох кампусів загальною площею 20 000 м2, 

а в 2020  році до них додасться будівництво ще 

70 000 м2 нових офісних площ.

Розвиває офісний портфель й інвестиційно-
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На фото: інноваційний парк UNIT.City, Київ
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деве-лоперська компанія City Capital Group, яка 

реалізує відразу кілька таких проєктів. У середині 

2020  року вона має намір відкрити бізнес-центр 

«Платформа» (загальна площа – 20 500 м2). Також в 

її портфель майбутніх проєктів входить «Платфор-

ма Innovation Park» з офісами й коворкінгами, ін.

Окрім того, як повідомив Андрій Тодоров, менед-

жер з оренди та реклами, БЦ «Іллінський», у Києві 

завершується робота над концепцією нового проєкту 

офісної нерухомості, який передбачає реновацію на-

явного окремого будинку площею близько 3000 м2 під 

офісні функції. 

ЗАПОВНЮВАНІСТЬ Й ОРЕНДНІ СТАВКИ – 

ДИНАМІКА ПОЗИТИВНА

Поступове зниження вакантності та зростання оренд-

них ставок, які спостерігаються на ринку офісів Києва в 

останні роки, послужили драйверами до відновлення 

будівництва заморожених або відкладених проєктів, а 

також до реалізації нових. Але обсяги введення поки 

не настільки великі, щоб задовольнити наявний по-

пит. І вже два роки на ринку Києва спостерігається 

нестача офісних приміщень, які відповідали б запи-

там потенційних орендарів, зокрема великих лотів 

від 1000 м2. Так, як повідомили в Colliers International 

(Україна), частка вільних площ на офісному рин-

ку становила 6,2% за підсумками 2019 року (для 

порівняння, в кінці 2016 року цей показник переви-

щував 15,5%, тобто за три роки вакантність впала в 

2,5 рази). За прогнозами консультантів, вакантність 

на ринку продовжить знижуватися.

Згідно з підрахунками Colliers International 

(Україна) у 2019 році обсяг укладених договорів 

оренди офісів становив близько 131 000 м2, що 

перевищує результати всього 2018 року. Обмеже-

ний обсяг доступної пропозиції став стимулом до 

відновлення підписання попередніх договорів, при 

цьому насамперед поглинаються якісні приміщення 

зі зручною локацією. «Така тенденція є одним з 

індикаторів підвищеного попиту та формування рин-

ку орендодавця», – зазначили в Colliers International 

(Україна). За оцінками Cushman & Wakefield в 

Україні, близько 40% офісів, які будуть введені 

в експлуатацію в період до кінця 2020 року (а за 

попередніми підрахунками компанії цей показник 

може становити 252 000 м2 орендних площ), станом 

на кінець 2019 року вже були здані в оренду або 

продані кінцевим користувачам.

Наприклад, як повідомили в City Capital Group, 

на кінець 2019 року були заброньовані всі площі 

її бізнес-центру «Платформа», який перебуває на 

стадії будівництва. «Резидентами БЦ стануть великі 

міжнародні IT-компанії», – зазначив девелопер.

Саме IT-сектор є основним споживачем офісів – 

на нього припадає близько 45-48% попиту. За 

ним йдуть підприємства секторів енергетики та 

промисловості, а  також компанії, які надають 

бізнес-послуги. Лідери серед них щодо поглинання 

офісних метрів – це коворкінг-оператори. Важливо 

зазначити, що велика частина попиту пов'язана з 

розширенням компаній. Також є орендарі, які праг-

нуть поліпшити якість займаних площ або знизити 

операційні витрати шляхом переїзду в інші об'єкти. 

Найменший обсяг поглинання спостерігається з боку 

нових для ринку бізнесів.

Орендні ставки на офісні приміщення продемон-

стрували помірне зростання в 2019 році. За даними 

Colliers International (Україна), середній діапазон ста-

новить $22-30/м2/місяць у класі А, $14-21/м2/місяць 

у класі В і $9-13/м2/місяць у класі С  (без урахування 

ПДВ і експлуатаційних витрат). У деяких об'єктах 

ціна досягає $33-40/м2/місяць. У  короткостроковій 

перспективі ставки оренди продовжать зростання.

ПРОГНОЗИ

Оцінки експертів щодо перспективної пропозиції 

ринку офісної нерухомості Києва на ближчі роки 

відрізняються. Наприклад, за прогнозами компанії 

Colliers International (Україна), в 2020-2021 роках у 

Києві заплановано введення в експлуатацію близько 

250  000  м2 офісних площ. Проте оскільки відкриття 

об'єктів часто зміщується, реальна цифра може бути 

нижче. «Найімовірніше, що буде введено близько 90-

110 тисяч м2», – говорить Максим Ткаленко, експерт 

Colliers International (Україна) в сегменті офісної 

нерухомості.

Великий обсяг нової пропозиції може змінити 

кон'юнктуру та розстановку сил на ринку Києва – 

вважає Олена Воробйова, директор девелоперської 

компанії «Грін Сайт Менеджмент». Так, за її словами, 

до 2021 року може бути виведено 110 000 м2 офісної 

нерухомості А-класу. На цьому тлі наявний клас А 

перетвориться на А- або В і так далі. «Ті бізнес-центри, 

які зараз представляють В-клас, повинні почати аку-

мулювати кошти на реновацію та ребрендинг, інакше 

в 2021 році вони спорожніють», – каже Олена Воробйо-

ва. Цю думку підтверджують й інші експерти. Напри-

клад, Костянтин Олійник, керівник Департаменту 

стратегічного консалтингу компанії UTG, зазначає, 

що 53% бізнес-центрів Києва були побудовані до 

2010 року, а тому вже морально й технічно застаріли, 

не відповідають тим вимогам, які висувають до таких 

об'єктів міжнародні оператори, IT-компанії. «Коли 

з'являться нові офісні центри, спостерігатиметься те 

ж саме, що відбувається в торговельній нерухомості: 

хороші об'єкти процвітатимуть, орендна ставка 

зростатиме, вакантність знижуватиметься завдя-

ки тому, що до них переїдуть орендарі з будівель 

нижчої якості. В останніх виросте вакантність, площі 

здаватимуться за копійки, щоб не простоювати та 

підтримувати життєдіяльність об'єкта», – прогнозує 

Костянтин Олійник.
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КІЛЬКІСНИЙ РІСТ: РИНОК РОЗШИРЮЄТЬСЯ

20 листопада 2019 року відбулося часткове відкриття 

торгово-розважального центру Blockbuster Mall. Пер-

шим почав роботу один із якірних орендарів об'єкта – су-

пермаркет «Сільпо» площею 9500 м2. Магазини торгової 

галереї відкриваються у міру готовності. Всього в ТРЦ, 

девелопером якого виступає компанія Mandarin  Plaza, 

що належить Вагіфу Алієву, має розміститися близько 

500 магазинів, 40 закладів харчування та критий розва-

жальний парк. Наразі Blockbuster  Mall загальною пло-

щею 300 000 м2 та орендною 200 000 м2 (дані NAI Ukraine) 

є найбільшим ТРЦ в країні.

Blockbuster Mall – не єдиний об'єкт, який відкрився 

у 2019 році в Києві. Так, нова пропозиція минулого року 

містить ТЦ Oasis (орендна площа – близько 13 200 м2) 

і ТЦ Smart Plaza Obolon (орендна площа – близько 

10  000  м2), ТРЦ River Mall (орендна площа – близько 

55 000 м2). Крім того, невеликий торговельний центр на 

2000 м2 відкрився по вул. Георгія Кірпи. 

Нині, за даними консалтингової компанії 

Colliers  International (Україна), в Києві на стадії 

будівництва перебуває більше 650 000 м2 торгових 

площ, виведення яких, за заявами девелоперів, 

очікується в період до 2021 року. Чи призведе цей 

обсяг до перенасичення ринку, який після часткового 

відкриття ТРЦ Blockbuster Mall виріс до 1 502 000 м2? 

Відповідь швидше негативна, основне пояснення цьо-

му  – перенесення термінів запуску об'єктів. «Заявле-

на нова пропозиція з боку девелоперів може стати 

максимальною за останні кілька років, проте деякі 

проєкти, як найчастіше показує практика, можуть пе-

ренести терміни відкриття. Відповідно, вихід такого ко-

лосального обсягу розтягується в часі й не так суттєво 

впливає на загальну ринкову ситуацію», – коментує 

Олександр Носаченко, керуючий директор компанії 

Colliers International (Україна). 

Які нові об'єкти складуть конкуренцію на рин-

ку торговельної нерухомості Києва? На 2020 рік 

зміщене відкриття ТРЦ RETROVILLE (орендна площа – 

91 860 м2), а перспективна пропозиція на найближчі 

2-3 роки охоплює ТРК Lukianivka Mall (орендна пло-

ща – 47 000 м2), другі черги «Рітейл Парку Петрівка» 

(7100 м2) та ТРЦ Rive Gauche (56 700 м2), ТРЦ Respublika 

(132 500 м2), ТРЦ Ocean Mall (100  000  м2), ТРЦ April 

City (49 570 м2), ТРЦ Lesnaya Mall (220 000 м2) 

і Hippodrome Mall (250 000 м2), ін. 

ДИНАМІКА ОРЕНДНИХ СТАВОК І ВАКАНТНОСТІ

Вихід такого великого об'єкта, як ТРЦ Blockbuster Mall, 

підкоригував загальну статистику вакантності рин-

ку торговельної нерухомості Києва за підсумками 

2019 року: частка вільних площ зросла до 10-11%, що в 

2,5 рази більше порівняно з кінцем 2018 року, коли цей 

показник був на рівні близько 4%.

Звісно, в кожному окремому торговельному центрі 

Києва частка вільних площ може відрізнятися: в кон-

цептуально та фізично застарілих об'єктах вакантність 

вища, в нових комплексах і тих, які професійно управ-

ляються й оновлюються, – прагне до нуля. Наприклад, 

як повідомили в ТЦ GLOBUS (орендна площа – близь-

ко 21 000 м2), середній показник вакантності в ньому 

протягом останніх кількох років не перевищував 2%. 

У ТРЦ Gulliver (орендна площа – 45 200 м2) приблизно 

два роки спостерігається практично нульовий показник 

вільних площ.

За 1 м2 у кращих ТЦ/ТРЦ Києва орендарям до-

ведеться заплатити до $83/м2/місяць (без урахуван-

ня ПДВ й експлуатаційних витрат) – це, за даними 

компанії Colliers International (Україна), максимальна 

ціна на секції площею 100-200 м2 (зазначимо, що в кінці 

2018 року вартість була нижчою – $75/м2/місяць (без 

урахування ПДВ й експлуатаційних витрат)).

Згідно з аналітичними матеріалами компанії 

UTG середньозважений рівень орендних ставок 

на приміщення галереї моди (50-200 м2) в якісних 

торговельних центрах становить близько $36/м2/

ТОРГОВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ: 

ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ РИНОК КИЄВА
Розвиток ринку торговельної нерухомості Києва відбувається за двома 
напрямами – кількісному та якісному. З одного боку, очікується вихід великого 
обсягу сучасної пропозиції, з іншого – через загрозу зростання конкуренції, 
а також з причини зміни споживчих переваг наявні об'єкти активно проводять 
модернізацію та реконцепцію.
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На фото: ТРЦ Blockbuster Mall, Київ

місяць (без урахування ПДВ й експлуатаційних ви-

трат). А в розрізі форматів орендарів ціна за 1 м2 

в місяць становить: для кіосків і  дрібноформатних 

магазинів (1-10 м2) – $40-300, ресторанів і кафе  – 

$15-30, дитячих розважальних центрів  – $3-7, 

кінотеатрів – $4-15, великоформатних магазинів одягу 

(600-1200 м2) – $1,5-20, супермаркетів електроніки –

$4-12, продуктових супермаркетів – $1,5-15.

ЯКІСНИЙ РІСТ: ПІД ТИСКОМ ЧАСУ 

ТА КОНКУРЕНЦІЇ

Завдяки збільшенню пропозиції якісних торгових площ 

відкриваються нові можливості – наприклад, для роз-

витку наявних і виходу нових ритейлерів. Однак на тлі 

позитивних трендів можуть спостерігатися й негативні. 

Один із них – це можливий перерозподіл потоків 

покупців з одних торговельних центрів в інші. Як за-

значають у компанії Colliers International  (Україна), 

увагу аудиторії привернуть ті комплекси, які макси-

мально орієнтовані на запити сучасного споживача, 

й у боротьбі за покупця спостерігатиметься онов-

лення функціонуючих об'єктів. Втім, ця тенденція 

вже простежується на ринку Києва: кількість робіт з 

реконструкції або реконцепції торговельних центрів 

помітно збільшилася. При цьому змінюються не лише 

наявні об'єкти: нововведення вносяться й у проєкти, 

які перебувають на стадії будівництва. Наприклад, спо-

чатку концепція проєкту ТРЦ RETROVILLE передбачала 

облаштування льодового катка. Однак засумнівавшись 

в успішності такого виду розваги, девелопер від нього 

відмовився. Крім того, було прийнято рішення перене-

сти та розширити зону фуд-корту, реалізувати в атріумі 

ТРЦ повноцінну міську площу. Компанія Arricano Real 

Estate оновила концепцію проєкту ТРК Lukianivka Mall: 

зменшилася торгова зона комплексу, збільшилася роз-

важальна, освітня та творча функції. У новій концепції 

fashion-ритейл займає 49%, їжа та відпочинок – 24%, 

креативні простори (офіси/коворкінги) – 27%.

Серед прикладів оновлення наявних об'єктів – ТЦ/

ТРЦ GLOBUS, Gorodok Gallery, «Караван», Dream Town, 

«Піраміда» й інші.

З 2014 року проводилися системні зміни 

в ТЦ GLOBUS, які стосувалися як технічного поліпшення 

об'єкта, так і оновлення тенант-міксу. У 2019 році, на-

приклад, крім залучення нових орендарів торгової 

галереї й фуд-корту, також розширено відкритий 

у 2018 році коворкінг New Work Labs, який зайняв ще 

1024 м2 додатково до першої черги площею 960 м2. До 

речі, GLOBUS – один з перших ТЦ в Україні, в якому 

розмістився такий орендар.

Істотно змінився ТЦ «ГородОк», який працює ще з 

2003 року. У 2015 році в проєкт було залучено великий 

гіпермаркет, а в 2017 проведено ребрендинг, внаслідок 

якого змінилася назва об'єкта на ТЦ  Gorodok Gallery. 

Оновився дизайн торговельного центру та тенант-мікс. 

Також під час реконструкції збільшилася площа будівлі, 

й у добудованому просторі розмістився івент-хол.

У 2019 році продовжилися роботи з оновлення 

ТРЦ  «Піраміда», який був побудований у 2004 році. 

Зокрема, проведена внутрішня реконструкція та реди-



зайн, оновлено тенант-мікс. У майбутньому планується 

розширити об'єкт шляхом будівництва другої фази.

Столичний ТРЦ Dream Town також перебуває 

на стадії реконцепції та зміни тенант-міксу. Серед 

найбільших нововведень у цьому об'єкті – закриття 

аквапарку та створення на його місці великого спор-

тивного хабу на 22 000 м2 з фітнес-клубом і магазина-

ми товарів для спорту, а також облаштування книжко-

вого хабу, оновлення зони розваг, переформатування 

фуд-корту в фуд-хол, ін.

У листопаді 2019 року завершилися роботи з 

реконцепції київського ТРЦ «Караван» у формат аутлет-

центру. В її результаті були збільшені площі орендарів, 

повністю змінено екстер'єр та інтер'єр галерей і розва-

жальних зон, тощо. Очікується, що завдяки реконцепції 

відвідуваність об'єкта – тепер аутлет-центру «Караван 

Outlet» – зросте мінімум на 30% в 2020 році.

ПРОГНОЗИ

Крім зростання конкурентних загроз через збільшення 

нової пропозиції, Костянтин Олійник, керівник

Департаменту стратегічного консалтингу компанії 

UTG, зазначає кілька інших негативних тенденцій на 

ринку торговельної нерухомості Києва й України за-

галом. Серед них – відсутність зростання або навіть 

зниження товарообігу орендарів через поступове 

падіння відвідуваності ТЦ/ТРЦ у зв'язку з відкриттям 

нових об'єктів. Окрім того, вибіркова позиція ритейл-

операторів щодо розвитку, оптимізація ними асорти-

менту й орендованих площ та інші чинники можуть 

призвести до складнощів при заповненні нових тор-

говельних об'єктів.

Падіння оборотів з метра квадратного та зни-

ження орендних платежів внаслідок зростання 

конкуренції та розподілу купівельного попиту не ви-

ключають і в компанії Colliers International (Україна). 

Але, як стверджують її експерти, цілком реально, 

що баланс між попитом і пропозицією на ринку 

Києва не зміниться, якщо покращиться купівельна 

спроможність його населення. Крім того, підтримати 

баланс у сегменті торговельної нерухомості може й 

колосальний обсяг будівництва житла в столиці та 

передмісті. Ринок буде диференційований – про-

гнозують у компанії Colliers  International (Україна), 

оскільки торговельні центри перебувають у різних 

умовах, мають певні особливості, аудиторію, 

конкурентів. «Тому в період найближчих двох 

років, найімовірніше, деякі об'єкти продемонстру-

ють стабільне зростання, при цьому інші  – стрімке 

падіння», – говорить Олександр Носаченко.
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На фото: будівельний майданчик ТРЦ Ocean Mall, Київ
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ГОТЕЛЬНИЙ РИНОК КИЄВА: 

В ОЧІКУВАННІ ПОЛІПШЕНЬ

ЗАПОВНЮВАНІСТЬ

Готельний сектор Києва продовжує утримувати статус 

сегмента комерційної нерухомості з найтривалішим 

періодом окупності. Такі проєкти цікаві інвесторам, 

якщо їх заповнюваність перевищує 50-60%. А в столиці 

подібного рівня досягають лише 3- та 4-зіркові об'єкти. 

Зокрема, в 2019 році, за підрахунками консалтингової 

компанії Colliers International (Україна), їх заванта-

ження становило 55-65%, і цей показник не змінився 

відносно 2018 року. «Ринок гостинності на кінець 

2019 року не показав великого стрибка або розвит-

ку, якщо порівнювати з 2018», – каже Іранта Дюваж, 

операційний директор готельного оператора DBI 

Hotel Management, в управлінні якого є два об'єкти 

в Києві: Ramada Encore by Wyndham і Number 21. 

Наприклад, у 2019 році компанія зберегла показ-

ник заповнюваності 4-зіркового Ramada Encore by 

Wyndham на рівні 2018 року. Як пояснив Іранта Дю-

важ, це обумовлено тим, що раніше об'єкт продемон-

стрував істотне зростання завантаження, перевищити 

яке було непросто. Ірина Сідлецька, генеральний 

директор компанії Vertex Hotel Group, в управлінні 

якої перебуває столичний 4-зірковий готель President 

Hotel Kyiv, зазначає, що з другої половини 2019 року 

спостерігалося зростання ділової активності в Києві, 

з особливим приростом з вересня. «Як і передба-

чалося, з формуванням політичної ясності та на-

рощуванням активності з приходом нового уряду й 

оновленої Верховної Ради компанії відновили прове-

дення заходів і ділових поїздок в Україну. Як наслідок, 

середньорічне завантаження в ціновому сегменті на-

шого готелю порівняно з 2018 роком зросло на 7%», – 

такі дані наводить Ірина Сідлецька.

5-зіркові об'єкти, як зазначили в компанії 

Colliers  International (Україна), дещо знизили за-

вантаження до 44-46% у 2019 році проти 45-50% у 

2018 році. В готелях цієї категорії велику частку 

попиту генерують іноземні бізнес-туристи, пото-

ки яких дещо знизилися. Причини  – воєнний стан, 

введений в Україні на один місяць у кінці 2018 року, 

але негативний ефект якого наклався на 2019 рік, 

президентські та парламентські вибори, які про-

ходили навесні та влітку минулого року. Ці фак-

тори призвели до тимчасового спаду туристичної 

та ділової активності. Крім того, як зазначила 

Єлизавета Юрушева, керуюча столичними готеля-

ми Fairmont Grand Hotel Kyiv та Riviera House, є ще 

один тренд, який грає не на користь готелів високої 

категорії: клієнти все частіше віддають свій голос на 

користь об'єктів середнього сегмента, надаючи пе-

ревагу бізнес-формату рівня 3-4 зірки. «Клієнти на-

магаються знайти недорогий готель із хорошим по-

казником співвідношення ціна-якість, – розповідає 

про тенденції ринку Єлизавета Юрушева. – Але хочу 

зазначити підйом ділової активності українців, який 

привів до збільшення кількості різних бізнес-заходів. 

Наприклад, у 2019 році показники завантаження 

Fairmont Grand Hotel Kyiv щодо івент-активності 

сильніші порівняно з 2018 роком. Важливим є зро-

стання попиту на готельне розміщення в межах ве-

ликих галузевих виставок, форумів, конференцій».

ЦІНА РОЗМІЩЕННЯ

Запитувана вартість готельного номера та реальна 

ціна його продажу істотно відрізняються. Причина 

цього – безліч знижок й акцій, які пропонують київські 

готельєри, щоб підвищити завантаження об'єктів, осо-

бливо у вихідні дні. На додачу до цього на виручку 

гравців ринку «тиснуть» валютні коливання.

За даними компанії Colliers International (Україна), 

в 2019 році середня вартість проданого номера в 

день (ADR) для якісних готелів Києва під керуванням 

професійних операторів становила близько 150 євро 

в секторі 5 зірок, 90 євро в 4-зіркових та 50 євро в 

3-зіркових об'єктах. Ці цифри перебувають приблиз-

но на рівні 2018 року. Але ситуація в окремих готелях 

може відрізнятися як у позитивний, так і негативний 

бік: хтось фіксує зростання ADR, а комусь не вдалося 

виконати фінансові плани.

2019 рік був для готельного ринку Києва очікувано непростим. Цей сегмент перебував, 
зокрема, під впливом президентських і парламентських виборів. Період невизначеності, 
пов'язаний з ними, вже пройдено. Очікування гравців на найближчу перспективу – позитивні.
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У 2019 роцI заповнюванIсть 3- та 4-зIркових готелIв
Києва СТАНОВИЛА 55-65%, 5-зIркових – 44-46%
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«Президентські та парламентські вибори не дуже впли-

нули на ринок гостинності з тієї точки зору, що в цей 

період багато інвесторів і девелоперів знизили активність 

і перебували в режимі очікування», – розповідає Іранта 

Дюваж. Тому в 2019 році зростання готельного рин-

ку Києва було невеликим порівняно з 2018, коли було 

виведено 800 номерів. Так, у минулому році в столиці 

після реконструкції почав роботу бутик-готель Riviera 

House (вперше він був відкритий у 2007 році під вивіскою 

«Рів'єра», в останні роки перебував у процесі ребрендин-

гу). Його фонд становить 65 номерів. Riviera House попо-

внив пропозицію готелів високої цінової категорії. Крім 

того, в 2019 році в Києві відкрився хостел Metro Hostel, 

розрахований на 32 особи, та капсульні готелі Monotel 

місткістю 28 осіб і Monohub на 32 монокапсули.

Судячи по запланованих у 2020 році відкриттях, 

зростання готельного ринку Києва буде істотнішим. 

«Перспективна пропозиція містить готель ibis (3 зірки, 

150 номерів) й апарт-готель Adagio (100 номерів), 

їх оператором буде компанія Accor, – розповідає 

Марина Крєстініна, директор, керівник напряму 

консультаційних послуг у галузі нерухомості, EY  в 

Україні. – Також очікується відкриття Sheraton Kiev 

Olimpiyskiy (5 зірок, 208 номерів). За даними девелопе-

ра цього проєкту – «Будівельної Інвестиційної Компанії 

«ТМ», підписаний договір на управління з операто-

ром Marriott International». Зазначимо, що цей готель 

був розроблений іще в 2011 році та мав відкритися до 

Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який проводив-

ся в Україні, але був заморожений. Окрім того, на поточ-

ний рік у Києві заплановано відкриття готелю на 133 но-

мери; проєкт реалізує Василь Гроголь, засновник готелю 

BURSA (працює з 2018 року) і головний операційний 

директор коворкінгу Kooperativ Coworking & Community.

Перспективна пропозиція на 2021-2022 роки 

охоплює готель «Славутич» (3 зірки, 300 номерів), який 

на цьому етапі перебуває на стадії реконструкції та 

буде управлятися компанією Premier, й апарт-готель 

під брендом Swissotel Living (58 номерів), оператор – 

компанія Accor. Також очікується відкриття колишнього 

готелю «Санкт-Петербург» (4 зірки, 146 номерів). Цей 

об'єкт, який закрився близько шести років тому на 

реконструкцію, але так і не відновив роботу, придбала 

девелоперська компанія «Інтергал-Буд». Новий влас-

ник має намір завершити реконструкцію готелю.

ПРОГНОЗИ НА 2020 РІК

Прогнози гравців київського ринку гостинності на най-

ближчу перспективу загалом оптимістичні. Звісно, за 

однієї основної умови, на яку вони вказують уже не 

перший рік – це стабільність політичної ситуації. «Гово-

рячи про перспективи 2020 року, за умови політичної 

стабільності та впевненого нарощування на макрорівні 

довіри з боку бізнесу й інвесторів особисто до Пре-

зидента України й загалом до нового курсу розвит-

ку країни, ми розраховуємо на позитивну динаміку 

показників готельного ринку», – ділиться прогнозами 

Ірина Сідлецька. За її оцінками, різкого підвищення 

прибутковості не буде, але гармонійне 5-6-відсоткове 

зростання оборотів готелів цілком можливе.

А Іранта Дюваж прогнозує зростання показників 

готельного ринку Києва на 10-20% у 2020 році. 

Оптимістичний настрій операторів обумовлений 

популяризацією України як travel-бренду, очікуваним 

зростанням туристичних потоків і виходом у країну 

нових іноземних компаній, внаслідок чого можливе 

збільшення кількості корпоративних мандрівників і 

зростання попиту на івент-майданчики в готелях.

Окрім того, стимул ринку може дати легалізація граль-

ного бізнесу в Україні – відповідний законопроєкт «Про 

державне регулювання діяльності в сфері організації 

та проведення азартних ігор» був зареєстрований у 

Верховній Раді в жовтні минулого року*. Документ, 

зокрема, передбачає дозвіл розміщувати казино в 

5-зіркових готелях в Україні. Однак під вимоги поточної 

редакції законопроєкту, як проаналізували в компанії 

Colliers  International (Україна), потрапляють не всі такі 

об'єкти, а тільки сім із 22 по всій Україні, п'ять із цих семи 

розташовані в Києві. Тому цілком можливо, що прийнят-

тя закону стане стимулом до підвищення готелями своїх 

категорій, щоб відповідати законодавчим вимогам. «Ми 

сподіваємося, що з прийняттям цього законопроєкту 

готелі верхнього цінового сегмента стануть більш 

дохідними. Казино зможуть підвищити середнє заван-

таження таких готелів, що зі свого боку вплине на їх 

прибутковість. Легалізація грального бізнесу збільшить 

надходження до бюджету», – зазначили в компанії 

Colliers International (Україна).

Оптимістичні очікування й самих гравців індустрії 

гостинності, які загалом позитивно приймають таку 

законодавчу ініціативу. Ірина Сідлецька впевнена, що 

прийняття закону про гральний бізнес стане стимулом 

для розвитку певних регіонів і появи нових туристичних 

в'їзних потоків в Україну. «Таким чином, 2020  рік при 

грамотній і ефективній політиці управління туризмом 

як галуззю може стати переломним для всієї індустрії, 

регіонів і країни загалом», – говорить вона. «Легалізація 

в Україні грального бізнесу, насамперед, це великий 

імпульс для готельного сектора на цей момент. У нас 

з'явився б «клієнт вихідного дня»; також закон зможе 

забезпечити приплив іноземних туристів, – дає оцінку 

Єлизавета Юрушева. – Загалом, ініціативу бачу досить 

важливою та своєчасною, легалізація казино матиме 

позитивний вплив на готельну індустрію».

*В січні 2020 року Верховна Рада України підтримала за 

основу в першому повторному читанні цей проєкт закону.
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ДИНАМІКА РИНКУ

До недавнього часу ставки оренди в складських 

і логістичних комплексах у Києві та Київській області не 

давали можливості оцінювати цей ринок нерухомості як 

привабливий для інвестицій у  нове будівництво. І  хоча 

попит на такі приміщення залишається високим, а 

вакантність наявних об'єктів із року в рік знижується – 

це ще не привело до активного девелопменту нових 

проєктів. Як зазначають у компанії Amtel Properties, 

цей сегмент останнім «наздоганяє» ринок комерційної 

нерухомості з точки зору нового будівництва. «Але 

процес його розвитку вже запущено, ось тільки ре-

зультат ми побачимо не раніше 2022 року, – коментує 

Олександр Холодков, керівник комерційного 

відділу компанії Amtel Properties (девелопер і влас-

ник офісно-складського комплексу Amtel (Київська 

область)).  – За умови збереження економічного зро-

стання країни інвестиційна привабливість сектора 

складської нерухомості стане більш очевидною. Ми її 

вже розгледіли та почали розширювати свій портфель». 

Так, у 2019 році девелопер розпочав будівництво другої 

черги комплексу Amtel загальною площею 53 000 м2; її 

завершення заплановане на 2020 рік.

Проте поки ринок складської та логістичної 

нерухомості Києва та Київської області демонструє 

відносно невелике зростання: з 2016 року він збільшувався 

приблизно на 25-35 тисяч м2 щорічно, а нова пропозиція 

в 2019 році становила близько 40 000 м2. Найбільший се-

ред об'єктів, що відкрилися, – це третя фаза логістичного 

комплексу Unilogic Park (Київська область) площею 

25 000 м2, девелопер об'єкта – компанія MERX. За даними 

консалтингової компанії CBRE Ukraine, обсяг ринку стано-

вив 1,26 мільйона м2 на кінець 2019 року.

За підрахунками CBRE Ukraine, потенційна 

пропозиція на 2020-2021 роки в київському регіоні 

становить 84 000 м2. Зокрема, як було зазначено, в по-

точному році відбудеться запуск другої черги офісно-

складського комплексу Amtel. Серед інших перспек-

тивних проєктів – складські комплекси «Міраж-3» на 

9000 м2 (Київська область) і SAN Factory 2 на 23 000 м2 

(Київ). Окрім того, компанія MERX у найближчому май-

бутньому планує відкрити 4-у фазу Unilogic Park, проте 

додаткових даних про проєкт поки не озвучує.

СТАВКИ ОРЕНДИ: РУБІЖ ПРОЙДЕНО?

Вартість будівництва проєктів складської та логістичної 

нерухомості, ставки оренди й терміни повернення вкла-

день – основні індикатори інвестиційної привабливості 

цього сегмента. За оцінками групи логістичних компаній 

ZAMMLER, у 2018-2019 роках ціна будівництва та-

ких об'єктів зросла до $400-450/м2 (без урахування 

вартості землі) проти $350/м2 у 2016-2017. Як зазначає 

Віктор Шевченко, співвласник і генеральний директор 

ZAMMLER, інвестиції в нові об'єкти складської логістики 

обґрунтовані за умови, якщо ціна оренди становить не 

менше $5,5-6/м2/місяць. У такому випадку можна гово-

рити, що цей рубіж пройдено. Адже, за даними компанії 

CBRE Ukraine, ставка на ринку Києва та Київської області 

до кінця 2019 року досягла $6/м2/місяць (без урахування 

ПДВ, експлуатаційних і комунальних платежів).

Але й це не межа на ринку. Наприклад, у складсь-

кому комплексі «МЛП-Чайка» (Київська область) се-

СКЛАДСЬКА ТА ЛОГІСТИЧНА НЕРУХОМІСТЬ: 

ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ЗАПУЩЕНО
Ринок складської та логістичної нерухомості київського регіону зберігає перевагу на боці 
орендодавця. Нова пропозиція не в змозі задовольнити наявний попит на такі площі, 
тому вакантність продовжує знижуватися, а ціна оренди зростати.

На фото: інноваційний термінал
логістичної компанії «Нова Пошта», Київ
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редня ставка оренди становить близько $6,5/м2/місяць 

(без  урахування ПДВ, операційних витрат і комуналь-

них платежів), і це мінімум на 10% більше порівняно 

з 2018 роком.

ВАКАНТНІСТЬ: ПРАГНЕННЯ ДО НУЛЯ

Зростання ціни оренди складських і логістичних 

приміщень у київському регіоні обумовлене низьким 

обсягом нової пропозиції, високим попитом і скоро-

ченням частки вільних площ. Згідно з даними компанії 

CBRE Ukraine за підсумками 2019 року вакантність зни-

зилася до 2,5%.

Звичайно, в деяких об'єктах частка вільних площ 

дорівнює нулю, і така ситуація спостерігається не 

один рік. Наприклад, перша фаза комплексу Amtel 

заповнена на 100% з 2013 року, а в його другій черзі, 

що будується, станом на кінець 2019 року підписані 

попередні договори оренди на 18 000 м2, ще по 32 000 м2 

велись переговори. У СК «МЛП-Чайка» заповнюваність 

становить 100%, і такий показник тримається більше 

ніж півтора роки. Заповнюваність усього комплексу 

Unilogic Park (загальна площа – більше 50 000 м2) стано-

вить близько 95%, а в новій відкритій у 2019 році черзі 

(25 000 м2) – 100%. 

СВОЇМИ СИЛАМИ

На тлі низької динаміки зростання спекулятивної 

пропозиції деякі споживачі складських і логістичних 

площ самостійно реалізують такі проєкти під власні 

потреби. Наприклад, логістична компанія «Нова По-

шта» побудувала для себе три інноваційні термінали 

в Україні – в Києві (15 000 м2), Хмельницькому (7700 м2) 

та Львові (15 000 м2). Перший із них був відкритий 

у  Києві в 2018 році, наступні – в Хмельницькому та 

Львові в 2019 році. У найближчі п'ять років «Нова По-

шта» планує реалізувати інноваційні термінали в 

Харкові, Дніпрі, Одесі, а також розширити потужності в 

Києві шляхом будівництва нового терміналу та розши-

рення наявного. Крім того, компанія є великим орен-

дарем складських і логістичних площ – вона займає 

більше 200 000 м2 по всій Україні.

Група логістичних компаній ZAMMLER у 2018 році 
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заявила про намір побудувати складський комплекс 

площею 60 000 м2 у Київській області. За словами 

Віктора Шевченка, над цим проєктом вона працює 

близько півтора роки. «Можу сказати, що серед 

стратегічних планів будівництво власного складу в 

пріоритеті, але це довгостроковий і непростий про-

цес,  – каже він. – Звичайно, ми розглядали та про-

раховували різні варіанти, але все ж зупинилися на 

будівництві як найбільш перспективному. Проте ми 

продовжуємо стежити за ситуацією на ринку, і я до-

пускаю, що за наявності гарної цінової пропозиції ми 

можемо змінити плани в бік покупки готового об'єкта».

Наразі ZAMMLER орендує 55 000 м2 складських 

площ А-класу в Київській області та 5000 м2 В-класу 

в трьох інших містах – Одесі, Львові та Дніпрі. Попри 

можливе будівництво власного об'єкта, мова про ско-

рочення компанією обсягів орендованих приміщень 

поки не йде. «Плануючи оренду додаткових складсь-

ких площ, ми насамперед виходимо з прогнозів 

товарообігу наших наявних клієнтів. Поки гострої 

потреби в істотному розширенні приміщень ми не 

бачимо. Швидше за все, підлаштовуючись під запит 

клієнта, трохи збільшимо площі у Львові та розши-

римо географію в південному регіоні, але поки мова 

йде про несуттєві цифри – близько 1-1,5 тисячі м2», – 

розповів Віктор Шевченко.

ІНВЕСТИЦІЇ

Деякий час на ринку складської та логістичної 

нерухомості не тільки Києва та Київської області, а 

й інших регіонів України спостерігався досить висо-

кий інтерес до придбання діючих об'єктів як з метою 

подальшої здачі в оренду, так і для власних потреб 

покупців. «З огляду на мінімальну вакантність на рин-

ку та низький обсяг нової пропозиції в найближчій 

перспективі, все більше компаній, які відчувають по-

требу в складських приміщеннях, замислюються про 

покупку власного такого об'єкта, – каже Ярослав Гор-

бушко, директор ринків капіталу, CBRE  Ukraine.  – 

Цьому також сприяє той факт, що придбання готового 

об'єкта все ще економічно вигідніше, ніж будівництво 

з нуля». Але кількість якісних об'єктів, виставле-

них на продаж, обмежена й з кожною новою угодою 

знижується. Серед основних угод 2019 року на ринку 

можна виділити придбання логістичного комплек-

су «Арктика» (Київська область) групою компаній 

Dragon Capital. А до цього вона купила й інші об'єкти 

в київському регіоні – East Gate Logistic, West Gate 

Logistic, «Омега І» і «Омега ІІ», ін., розширивши порт-

фель складської нерухомості до 300 000 м2.

ПЕРСПЕКТИВИ

У 2020 році на ринку складської та логістичної 

нерухомості київського регіону не очікується істотних 

змін. Сегмент збереже перевагу на боці орендодав-

ця. Спостерігатиметься високий попит на такі площі, 

вакантність продовжуватиме зниження, а ціна орен-

ди – зростання. «Ми також прогнозуємо збільшення 

вартості складської нерухомості в найближчий період 

через підвищення орендних ставок і відносно низьку 

девелоперську активність у цьому сегменті»,  – дають 

прогнози в компанії CBRE Ukraine.

Крім того, посилюватиметься інтерес до формату 

built-to-suit, а новим трендом стане зростання попиту 

на невеликі складські приміщення в межах міста. За да-

ними CBRE Ukraine, онлайн-ритейлери й омніканальні 

магазини, кількість яких збільшується, створюють по-

пит на такі об'єкти. Щоб отримати конкурентну пере-

вагу в строках поставки, їм необхідні приміщення з 

центрально-міським розташуванням. «Ця тенденція, 

ймовірно, вийде на перший план попиту в сегменті. 

Невеликі за розміром об'єкти, високі орендні ставки 

та розвинена міська інфраструктура роблять цю нішу 

дуже привабливою», – кажуть в CBRE Ukraine.

Розвиток складського та логістичного ринку Києва й 

України загалом стримують економічна нестабільність 

у країні, відсутність банківського фінансування, ін. 

«Я думаю, що практично будь-який сектор в Україні має 

потенціал зростання. Якщо буде поліпшення в країні, 

то почнуть спрацьовувати чинники, які стимулюють 

ринок складів», – говорить Віталій  Кащенко, гене-

ральний директор компанії MLP (девелопер і влас-

ник СК  «МЛП-Чайка»). За його словами, фонди ску-

пили практично всі об'єкти, які можна було придбати 

за низькими цінами, ринок завмер в очікуванні нових 

проєктів. «Першими почнуть і вже почали інвестувати 

компанії, яким необхідний склад для власного 

бізнесу – це великі дистриб'ютори та логісти. Потім на 

ринок прийде спекулятивний девелопер», – прогнозує 

Віталій Кащенко. 
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КИЄВА: ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ

Фактори, які підживлювали попит на житло у Києві останніми роками, практично вичерпали 
себе. Пожвавити цей сегмент може зміна умов іпотеки: зниження ставок кредитування 
зробить таку нерухомість доступною для більшої кількості людей, що посилить попит на неї і, 
як наслідок, збільшить девелоперську активність.

У минулому році тільки за три квартали ринок 

нерухомості Києва поповнився 14 046 квартирами – це 

934 546 м2 введеного в експлуатацію житла*. Цей показ-

ник згідно з даними Головного управління статистики в 

м. Києві на 51,7% більший відповідно до аналогічного 

періоду 2018 року (для порівняння: за три квартали 

2018 було прийнято в експлуатацію 616 200 м2 нового 

житлового будівництва, за весь 2018 рік – 1 255 854 м2).

Як зазначає Роман Герасимчук, директор 

консалтингової компанії City Development Solutions, 

фактори, що формують підвищений попит на житло 

(виведення коштів з банківських депозитів і внутрішня 

міграція) практично вичерпали себе, тому без додат-

кових стимулів ринок може демонструвати зниження 

активності. А в минулому році, за даними Держком-

стату, індекс будівництва житлової нерухомості в Києві 

дещо знизився – він становив 92,2% (для порівняння: у 

2018 році цей показник сягнув 106,6%). Інструментом, 

здатним «оживити» цей сегмент, є поліпшення умов 

іпотечного кредитування – на цьому акцентують увагу 

всі гравці ринку. У 2020 році ставки іпотеки можуть опу-

ститися до 10-12% проти 20-24% річних за умови, якщо 

Національний банк України знизить облікову ставку 

до 7% до кінця 2020 року (в лютому 2020 вона стано-

вила 11%, а в лютому 2019 року – 18%). «Анонсований 

урядом запуск іпотечного кредитування під 10-12% 

річних істотно розігріє ринок житлової нерухомості. 

Це зробить житло доступним для широких верств 

населення, істотно збільшить попит. Що, зі свого 

боку, стимулюватиме фінансування девелоперсь-

ких проєктів і сприятиме збільшенню пропозиції», – 

прогнозує Андрій  Вавриш, генеральний директор 

девелоперської компанії SAGA Development.

Серед прогнозованих подій 2020 року, які та-

кож позитивно вплинуть на сектор, – це очікуване 

прий-няття Генерального плану Києва. «Адже згідно 

з його проєктом, передбачено перепрофілювання 

майже 1700 гектарів територій (в основному про-

мислових) для громадської багатофункціональної, 

житлової багатоквартирної забудови, озеленен-

ня й інженерно-транспортної інфраструктури»,  – 

пояснює Сергій Король, директор з розвитку 

девелоперської компанії ENSO.

І, звісно, ринок житла й далі залежатиме від бага-

тьох інших загальновідомих чинників – політичної та 

економічної ситуації у країні, законодавчого регулюван-

ня та нововведень у частині будівельних норм і оподат-

кування, ін. Позитивною оцінкою, наприклад, відзначене 

створення єдиної державної електронної системи в 

сфері будівництва. «Це зробить прозорішою процедуру 

отримання дозвільної документації, що надасть змогу 

потенційному покупцеві переконатися в сумлінності за-

будовника», – коментує Олексій  Полетуха, генераль-

ний директор компанії «НЕСТ».

 

ТРИ ГОЛОВНІ ТРЕНДИ

Однак усе перераховане вище – це можливі перспекти-

ви 2020 року. А як завершився 2019 для ринку житлової 

нерухомості Києва? Загалом, можна стверджувати, що 

на нього так чи інакше впливали три основні чинники: 

вибори (президентські та парламентські), зміцнення 

національної валюти, скандал навколо компанії «Ук-

рбуд Девелопмент».

 

Вибори. Якщо говорити про вплив президентських 

і  парламентських виборів, що проходили в Україні 

в 2019 році, то, за словами аналітиків консалтингової 

компанії UTG, вони змусили більшість категорій насе-

лення зайняти вичікувальну позицію щодо коштовних 

покупок, таких як житло. Це спровокувало падіння по-

питу на цей вид нерухомості в другому і третьому квар-

талах 2019. Відкладений попит частково реалізувався 

в четвертому кварталі року (що, однак, може бути об-

умовлено ще одним фактором, пов'язаним з коливан-

ням курсу валют).

Водночас деякі девелопери заявляють, що вибори 

майже не вплинули на попит. «Якщо вони не супровод-

жуються економічними катаклізмами, то для більшості 

покупців вибори нічого не змінюють», – стверджує 

Андрій Вавриш.

 

Курсовий маятник. За підсумками 2019 року українська 

національна валюта зміцнилася проти американської: 

офіційний обмінний курс гривні до долара ревальвував 

на 14,5% за рік – такі дані Національного банку України. 

Це позначилося на попиті на житло навіть більше, ніж 

*Станом на лютий 2020 результати введення 

в експлуатацію житлової нерухомості в Києві 

в 2019 році не були оприлюднені.



РИ
Н
ОК Н

ЕРУХОМ
ОСТІ КИ

ЄВА

невизначеність, яка супроводжувала період виборів. 

Як пояснює Андрій Вавриш, на ринку сформувалася 

певна сезонна закономірність курсових коливань, яка 

впливала на попит на нерухомість: «На тлі зміцнення 

гривні влітку частина покупців відклала покупку, розра-

ховуючи, що у вересні долар знову подорожчає. Коли 

цього не сталося, власники доларових заощаджень 

почали активно купувати нерухомість, побоюючись 

подальшого зміцнення гривні та девальвації заощад-

жень. У підсумку, до листопада попит піднявся до рівня 

попередніх років».

В таких умовах, як пояснюють у компанії UTG, 

житлові комплекси з номінованими в національній 

валюті цінами подорожчали в доларовому еквіваленті, 

що, зі свого боку, спровокувало підвищення вартості 

у забудовників, які прив'язували її до іноземної валю-

ти. За даними Держкомстату, ціни на житло в гривні 

в 2019 році підвищились на 6,6%, тоді як у доларово-

му вираженні, за даними City Development Solutions, 

вартість такої нерухомості зросла на 15-25% залежно 

від її класу. «Ціноутворення на українському та зокре-

ма київському ринку нерухомості підпорядковується 

досить простій схемі: ціни фіксуються в найбільш 

зростаючій валюті з пари гривня – долар. У минулі 

роки це в основному був долар, але в 2019 році гривня 

зміцнилася, так що саме в ній девелопери намагалися 

фіксувати ціни», – пояснює Роман Герасимчук.

Компанія City Development Solutions надає 

детальнішу статистику вартості 1 м2 житла: економ-

клас – 14 300 гривень, комфорт-клас – 20 100 гривень, 

бізнес-клас – 28 200 гривень, преміумклас – 67 300 гри-

вень. У доларовому вираженні спостерігається наступ-

на ситуація: економ-клас – $610, комфорт-клас – $870, 

бізнес-клас – $1210, преміумклас – $2880.

Разом з тим важливо зазначити, що зростання цін 

було спровоковане й іншими факторами. Серед них – 

збільшення собівартості будівництва та життєвий цикл 

проєктів (чим ближче вони до завершення – тим вища 

в них ціна).

Конфлікт року. Найбільшу увагу в минулому році 

привернула ситуація, що склалася в девелоперській 

компанії «Укрбуд Девелопмент»: через низку внутрішніх 

і зовнішніх факторів, у тому числі конфлікт її керівництва 

та фінансові прорахунки, було призупинено будівництво 

понад 20 житлових об'єктів, а  в  зоні ризику опинили-

ся 13  000 інвесторів – покупців квартир. Найгіршого 

сценарію вдалося уникнути: один з  найбільших 

забудовників міста – «Київміськбуд» – заявив, що завер-

шить об'єкти компанії «Укрбуд Девелопмент». Станом 

на лютий 2020 здійснювалася передача 23 житлових 

комплексів від «Укрбуд Девелопмент» до «Київміськбуд», 

проводилися фінансовий аналіз та  інвентаризація, 

узгоджувалися терміни будівництва та введення в 

експлуатацію. Як повідомив Ігор Кушнір, голова 

правління, президент «Київміськбуд», фінансування 

добудови об'єктів здійснюватиметься, зокрема, власни-

ми ресурсами компанії та запозиченнями з державних 

банків. Також «Київміськбуд» акумулюватиме кошти 

шляхом реалізації нових черг початих проєктів.
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Ситуація з «Укрбуд Девелопмент» призвела до 

перерозподілу часток, які займають девелопери на 

ринку житлової нерухомості Києва. Крім того, завдя-

ки інвесторам, які мали намір, але не встигли купити 

квартиру в цієї компанії, інші забудовники можуть 

збільшити свою частку ринку та поліпшити власні ре-

зультати.

РОЗВИТОК ПРОДОВЖИТЬСЯ

За даними City Development Solutions, обсяг доступної 

для купівлі пропозиції на ринку житлової нерухомості 

Києва за 2019 рік знизився на 8% – на початку 

2020  року в продажу перебували 258 комплексів. 

Згідно з аналізом, наданим компанією, наразі структу-

ра цього сегмента виглядає наступним чином: 10% ЖК 

позиціонуються в економ-класі, 50% – у комфорт-класі, 

32% – у бізнес-класі, 8% – у преміумкласі.

Зниження доступної для купівлі пропозиції частко-

во пов'язане з призупиненням будівництва проєктів 

компанії «Укрбуд Девелопмент». На противагу цьому, 

для деяких інших столичних девелоперів минулий рік 

був досить успішним, і вони нарощували портфель 

нерухомості. 

Наприклад, компанія SAGA Development вве-

ла в  експлуатацію більше 1030 квартир загальною 

площею понад 76 350 м2. Нині в її портфелі де-

сять житлових комплексів на стадії будівництва в 

Києві, деякі реалізуються спільно з партнерами. 

У першому півріччі 2020 компанія планує запуск 

іще шести нових проєктів, серед них два в сегменті 

житлової нерухомості. Загалом у поточному році 

SAGA Development має намір ввести в експлуатацію 

170 000 м2 житла.

Минулого року компанія KAN Development вве-

ла в  експлуатацію 1416 квартир на 121 000 м2. 

Будівництво 124 500 м2 і 1565 квартир у нових фазах 

її трьох житлових комплексів – такі плани девелопера 

на поточний рік. Крім власних проєктів він спільно з 

компанією UDP реалізує UNIT.Home – це житлова ча-

стина київського інноваційного парку UNIT.City.

На початку нинішнього року в компанії ENSO 

на стадії реалізації перебували три житлові 

проєкти. Перші об'єкти девелопер має намір вве-

сти в експлуатацію наприкінці 2020 року. Зокрема, 

планується відкрити дві секції на понад 300 квартир 

загальною площею близько 22 000 м2.

І це лише декілька прикладів планів девелоперів. 

Ринок первинної житлової нерухомості Києва про-

довжить розвиток, конкуренція посилюватиметься 

завдяки виходу нових проєктів. «У покупця буде 

достатній вибір. Очікується введення в експлуатацію 

багатьох об'єктів і їх черг, а також поява нових жит-

лових комплексів, концепції яких передбачають як 

невеликі проєкти на одну чергу, так і масштабну квар-

тальну забудову», – повідомляють у KAN Development. 

Компанія також прогнозує можливе зростання 

вартості в 2020 році, що буде обумовлено загальним 

підвищенням цін на ринку, здорожчанням будівельно-

монтажних робіт, зростанням готовності будівництва 

об'єктів.
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ОЧЕВИДНИЙ ДЕФІЦИТ

За інформацією Максима Гаврюшина, операційного 

директора девелоперської компанії Budhouse Group 

і  глави українського підрозділу Міжнародної ради 

торговельних центрів (ICSC), на кінець 2019 року 

в Харкові налічувалося 327 000 м2 орендних площ у 

19  торговельних центрах. Найбільші з них – ТРЦ «Ка-

раван» (загальна площа – 85 000 м2, орендна площа – 

59  000  м2), ТРЦ «Дафі» (загальна площа – 80 000 м2, 

орендна площа – 54 500 м2), ТРЦ «Французький буль-

вар» (загальна площа – 69 000 м2, орендна площа – 

40 350 м2), ТРЦ «Магелан» (загальна площа – 40 000 м2, 

орендна площа – 35 800 м2).

«Якщо порівнювати з іншими містами-міль-

йонниками України, то Харків на сьогодні відстає від 

них за насиченістю торговими площами. Так, у Харкові 

цей показник становить 220 м2/1000 жителів, тоді 

як у Львові та Дніпрі – по 310-320 м2/1000 жителів, а 

в Одесі  – понад 400 м2/1000 осіб», – говорить Мак-

сим  Гаврюшин. При цьому він звертає увагу на той 

факт, що основна маса торгових площ у Харкові пред-

ставлена невеликими або старими реконструйованими 

об'єктами, а великих і відносно сучасних центрів у місті 

всього чотири, при цьому всі були побудовані в 2006-

2010 роках.

Що стосується факторів, які стримують розвиток 

ринку торговельної нерухомості, то ключовим, на 

думку Максима Гаврюшина, є відсутність інструментів 

фінансування. Згоден з ним також Ігор Скляренко, 

генеральний директор мережі ТРЦ «Дафі» (включає 

два однойменних об'єкти в Харкові та Дніпрі). «Не 

маючи адекватних кредитних програм, інвестори не 

ризикують вкладати власні кошти в тривалі проєкти. 

Внутрішньополітична ситуація та близькість до зони 

військових дій також не додають оптимізму. Тому в 

Дніпрі та Харкові вже довгий час не починаються нові 

будівництва великих ТРЦ», – пояснив Ігор Скляренко в 

інтерв'ю порталу RAU. За його словами, ситуація, що 

склалася, призвела до виникнення дефіциту на ринку 

торговельної нерухомості Харкова.

ВАКАНТНІСТЬ ВНИЗ – СТАВКИ ВГОРУ

Відсутність за останні кілька років нових великих 

об'єктів з професійними концепціями дозволяє чин-

ним гравцям харківського ринку не тільки зберігати 

вакантність на контрольованому рівні, а й поступово 

скорочувати її. За даними консалтингової компанії UTG, 

за 2019 рік середньоринковий показник вакантності в 

місті скоротився до 3,77%.

У найуспішніших ТЦ/ТРЦ Харкова частка вільних 

площ у 2019 році була ще меншою. Наприклад, у 

ТРЦ «Дафі» заповнюваність становить практично 100% 

останні 2-3 роки. Аналогічна ситуація спостерігається й 

у ТОЦ AVE Plaza: в об'єкті орендною площею 11 500 м2 

вакантні приміщення станом на кінець 2019 року були 

відсутні. А в DCH Infrastructure & Real Estate (керує 

мережею ТРЦ «Караван» у Києві, Харкові та Дніпрі) 

відзначили, що в регіональних об'єктах компанії 

середньорічний показник вакантності становив мен-

ше 1% і мав ротаційний характер. Немає вільних площ 

і в локальній мережі торговельних центрів «Класс»: 

заповнюваність об'єктів, а їх на сьогоднішній день 13, 

протягом усього року – 100%.

Харківські гравці також відзначають зростан-

ня відвідуваності торговельних центрів, збільшення 

товарообігу орендарів і середнього чека покупки. На-

приклад, трафік ТОЦ AVE Plaza в 2019 році виріс на 5% 

порівняно з 2018, в той час як середній чек – на 30%.

Сформована кон'юнктура ринку дозволила керу-

ючим компаніям підвищити вартість оренди. Зокре-

ма, компанія DCH Infrastructure & Real Estate на тлі 

зростання товарообігу орендарів і високого попиту на 

торгові площі збільшила ставки в своїх регіональних 

об'єктах на 20% у доларовому еквіваленті.

Як зазначають аналітики Pro-Consulting, рівень 

орендних ставок у ТЦ/ТРЦ Харкова станом на кінець 

2019 року склав від $10 до $65/м2/місяць, тоді як 

операційні витрати знаходилися в діапазоні від $1 до 

$13/м2/місяць (приблизно 10-20% від рівня орендної 

ставки).

РОЗШИРЕННЯ ПЛОЩ І ПОСИЛЕННЯ 

ПУЛУ ОРЕНДАРІВ

В умовах підвищеного попиту на якісні торгові 

приміщення девелопери активізували процес 

реновації та розширення об'єктів. Так, восени минулого 

року харківський ТРЦ «Французький бульвар» відкрив 

два нових поверхи, збільшивши загальну орендну пло-

щу майже на 2500 м2.

Оновленням своїх об'єктів в минулому році також 

займалася мережа ТЦ «Класс». Компанія провела 

реконцепцію двох торговельних центрів, оптимізувавши 

ТОРГОВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ ХАРКОВА: 

В ОЧІКУВАННІ МАСШТАБНИХ ТРЦ
З початком військових дій на Сході України девелоперська активність у Харкові 
практично повністю зупинилася. За минулі кілька років у місті фактично була відсутня 
нова пропозиція великих торговельних центрів. Однак розподіл сил на ринку може 
кардинально змінитися вже в найближчій перспективі.



торговий простір і збільшивши функціонал. Також 

вона розпочала будівництво 14-го об'єкта, який буде 

найбільшим у мережі.

Компанія «Дафі» в останні роки сфокусувалася на 

реновації свого дніпровського ТРЦ. У той же час девело-

пер не виключає можливості розширення харківського 

об'єкта. «У цьому місті у нас досить вдала та велика 

локація, яка дозволяє провести реконструкцію з дода-

ванням площ. Уже зараз ми розуміємо, що, швидше за 

все, разом з оновленням харківського ТРЦ відбудеться 

і його розширення», – розповів Ігор Скляренко.

АКТИВІЗАЦІЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Логічним наслідком високого попиту на торгові площі 

та зростання орендних доходів стало відновлення 

девелоперської активності. У минулому році були 

активізовані роботи з будівництва ТРЦ «Нікольський». 

Це найбільший регіональний ТРЦ в Україні, заявлений 

до введення в експлуатацію в 2020 році: його загальна 

площа складе 104 000 м2, а торгова – 52 000 м2.

Незважаючи на значний обсяг торгових площ, 

яким може поповнитися Харків після відкриття 

ТРЦ  «Нікольський», учасники ринку не вважають, 

що ця подія істотно змінить ситуацію. Такої ж думки 

дотримується і Максим Гаврюшин. «Очевидно, що 

відкриття «Нікольського» істотно не вплине на роботу 

діючих ТЦ, а значить, місто як і раніше буде цікавим 

для нових проєктів», – говорить Максим Гаврюшин.

За його словами, ситуація може змінитися після 

реконцепції та введення в експлуатацію другої черги 

ТРЦ «Магелан», який у минулому році отримав нового 

власника в особі компанії «Золота нива 1». «Якщо у но-

вого власника будуть плани щодо реанімації цього ТРЦ, 

то в майбутньому разом з відкриттям «Нікольського» 

це, безсумнівно, вплине на ринок. Адже в такому 

випадку рівень насиченості в місті стане досить висо-

ким», – запевняє Максим Гаврюшин.

За інформацією компанії UTG, на 2020-2021 роки у 

Харкові дійсно задекларовано розширення ТРЦ «Ма-

гелан» – завдяки будівництву другої черги його за-

гальна площа збільшиться до 110 000 м2, орендна – до 

70 000 м2. Також об'єкт змінить назву на Planeta Mall. 

Окрім цього, у найближчі два роки в Харкові також 

планується відкриття семи невеликих торговельних 

центрів орендною площею від 1000 до 2500 м2. Сукуп-

на орендна площа заявлених проєктів, за оцінками 

компанії UTG, становить 100 300 м2.

Введення в експлуатацію зазначених об'єктів усуне 

дефіцит торгових площ на місцевому ринку, але при 

збереженні високого рівня попиту на якісні приміщення, 

істотного зниження орендних ставок не відбудеться. 

В таких умовах збережеться й інтерес девелоперів до 

цього сегмента комерційної нерухомості, а значить, не 

виключені нові проєкти ТЦ/ТРЦ.
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На фото: ТРЦ «Нікольський», Харків
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ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ

«Після тимчасового затишшя ринок 

нерухомості Дніпра знову актив-

но розвивається. З'явилися нові 

формати торговельних і житлових 

комплексів. У багатьох споруджува-

них ЖК передбачені торгові площі в 

стилобатній частині. Діючі комплек-

си активно реконструюються, деякі 

змінили власників й оновлюють 

концепції», – описує ситуацію на 

ринку Дніпра Ірина Гориславська, 

директор відділу оренди керуючої 

компанії мережі ТРЦ «Дафі».

Такі тренди обумовлені позитив-

ною динамікою низки показників 

як у місті, так і в області зага-

лом. Наприклад, після негатив-

них результатів 2014-2015  років, 

з 2016 року показники приросту 

товарообігу в Україні загалом й 

у Дніпропетровській області зо-

крема поступово відновлюються. 

За підсумками 2019  року вона 

посіла 7-е місце за індексом обо-

роту роздрібної торгівлі. Крім того, 

Дніпро входить у топ-4 міст, де 

планує розширення велика частина 

як вітчизняних, так і міжнародних 

ритейл-операторів  – підкреслюють 

у консалтинговій компанії 

Colliers International (Україна).

НАСИЧЕНІСТЬ І ВАКАНТНІСТЬ

За рівнем забезпеченості 

Дніпро утримує середні позиції 

в Україні. Загальна насиченість 

торговими площами, за даними 

Colliers  International (Україна), 

становить 304 м2/1000 осіб. Для 

порівняння: в Києві цей показник 

становить 520  м2/1000 осіб. Сукуп-

ний обсяг орендних торгових площ у 

Дніпрі – близько 304 500 м2 (врахо-

вуються ТЦ/ТРЦ традиційного фор-

мату загальною орендною площею 

від 5000 м2). При цьому пропозиція 

професійних торгових приміщень 

у сегменті ТЦ/ТРЦ займає близько 

64% загального обсягу ринку та 

становить 194 500 м2 (торговельні 

центри площею понад 5000 м2, які 

характеризуються оптимальною 

концепцією та сильним набором 

орендарів).

За оцінками консалтингової 

компанії UTG, середньозважена 

вакантність на ринку міста ста-

новить 6,2%, а в кращих об'єктах 

цей показник практично дорівнює 

нулю. Наприклад, у найбільшому 

дніпровському ТРЦ «Караван» 

(орендна площа – 77 870 м2) част-

ка вільних площ становить менше 

1%, в ТРЦ «Дафі» (орендна пло-

ща – 15  000 м2) спостерігається 

100% заповнюваність. Позитив-

на динаміка також і в об'єктах 

локальної девелоперської ком-

панії Alef Estate, а її портфель 

містить  п'ять ТЦ/ТРЦ і два комплек-

си з торговими приміщеннями в 

Дніпрі. Так, частка вільних площ у 

них варіюється від 3% до 5%.

За прогнозами, на ринку 

торговельної нерухомості Дніпра 

очікується подальше збільшення 

заповнюваності у зв'язку із заплано-

ваним виходом нових національних 

і міжнародних торгових операторів. 

«Ситуація в торговельній нерухомості 

Дніпра збережеться в тенденціях 

2019 року, тому ми очікуємо 

відносно стабільну купівельну 

активність і збільшення попиту 

ритейл-операторів на якісні площі», – 

прогнозує Ірина Гориславська.

Орендні ставки також де-

монструватимуть зростання. А 

на кінець 2019 року, за даними 

компанії UTG, середньозважена 

ціна оренди в Дніпрі становила 

$20/м2/місяць, максимальна – $30-

33/м2/місяць (без урахування ПДВ і 

експлуатаційних витрат).

ПЕРІОД ЗМІН

Низька вакантність у професійних 

ТЦ/ТРЦ, очікуване зростан-

ня конкуренції між існуючими 

об'єктами та перспектив-

ною пропозицією, позитивна 

динаміка товарообігу – основні 

ТРЦ ДНІПРА: РИНОК 

АКТИВІЗУВАВСЯ
Девелопмент нових проєктів торговельної нерухомості в Дніпрі на кілька років практично 
повністю зупинився. Але зростання економічних показників міста й запит ритейлерів 
не змогли залишили його поза увагою інвесторів. 2019 – рік, що став відправною точкою 
в новому посткризовому етапі розвитку торговельної нерухомості Дніпра.
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передумови для розвитку діючих торговельних центрів 

Дніпра. Гравці цього ринку продовжують проводи-

ти реконцепцію та розширювати ефективну площу 

об'єктів. Так, у 2019 році, за даними Colliers International 

(Україна), реконцепцію проводили п'ять ТЦ/ТРЦ. Се-

ред них – NEO PLAZA. Раніше це був ТРЦ  «Материк», 

який відкрився в 2006 році. В 2017 році його придба-

ла компанія Joint Industrial Park і в 2018  році почала 

реконструкцію об'єкта. Внаслідок проведених робіт 

була збільшена орендна площа ТРЦ (до 14 430 м2) при 

збереженні загальної площі (24 500 м2). Тривають робо-

ти з реконцепції ТРЦ «Дафі» та ТРК APPOLO. В APPOLO, 

наприклад, планується відкриття другої черги загаль-

ною площею 15 000 м2 й орендною близько 12 920 м2. 

У підсумку загальна площа ТРЦ становитиме близько 

50 000 м2, орендна – 30 000 м2.

НОВІ ГРАВЦІ НА ГОРИЗОНТІ

Найближча нова пропозиція в Дніпрі буде представ-

лена в основному розширенням наявних ТЦ/ТРЦ. 

Згідно з даними UTG у 2020 році в місті буде введено 

в експлуатацію близько 30 000 м2, серед них 12 920 м2 

орендної площі в ТРК APPOLO, 5000 м2 в ТРЦ «Дафі», 

1220 м2 в ТЦ «Вавилон», ін. За оцінками компанії, на-

явний потенціал попиту на торгові приміщення в Дніпрі 

становить близько 93 000 м2.

Показово, що саме Дніпро стане першим містом, 

куди консалтингова компанія UTG вийде як співінвестор 

і керуюча компанія. Спільно з DC Evolution вона планує 

до 2022 року реалізувати проєкт Alfa Mall – це ТРЦ за-

гальною площею 105  000  м2 та орендною 52 000 м2, 

який розміститься у стилобатній частині п'яти житло-

вих будинків на 500 квартир. В Alfa Mall заплановано 

інвестувати понад $100 мільйонів. ТРЦ увійде до трійки 

найбільших об'єктів міста.

Планує реалізацію нового проєкту й локальний 

гравець  – компанія Alef Estate, проте поки детальну 

інформацію про нього не озвучує. «На найближчу перспек-

тиву в компанії Alef Estate досить багато планів з реалізації 

нових об'єктів у Дніпрі. Незабаром ми оголосимо про по-

чаток будівництва», – зазначила Анжела Борисова, гене-

ральний менеджер комерційного центру Alef Estate.
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ТОРГОВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ ЛЬВОВА: 

НА МЕЖІ НАСИЧЕННЯ?

У 2019 році ринок торговельної нерухомості Львова продемонстрував стабільність орендних 
ставок, мінімальну вакантність і невелике зростання завдяки відкриттю нових об'єктів. 
Деякі експерти прогнозують можливий профіцит торгових площ у цьому місті.

ВАКАНТНІСТЬ НА МІНІМУМІ

За даними консалтингової компанії UTG, на кінець 

2019  року у Львові функціонувало 2 регіональних, 

6 окружних, 16 мікрорайонних, 12 спеціалізованих тор-

говельних центрів. При цьому нова пропозиція минуло-

го року містить такі об'єкти, як СТРЦ Spartak (орендна 

площа – 23 000 м2), ТЦ Vernissage Lviv Mall (орендна 

площа – 1000 м2), торговельно-офісний центр по 

вул. Госпітальній, 11 (загальна площа – понад 3000 м2, 

торгова площа – близько 1300 м2).

За підрахунками консалтингової компанії Cushman 

& Wakefi eld в Україні, обсяг сучасних торгових 

приміщень у Львові становить 400 000 м2 або 527 м2/1000 

жителів (показник охоплює всі об'єкти торговельної 

нерухомості орендною площею більше 5000 м2, у 

тому числі супермаркети та гіпермаркети). Згідно з 

оцінками компанії UTG за рівнем забезпеченості торго-

вими площами місто посідає провідні позиції в Україні. 

А  ось у  консалтинговій компанії Colliers International 

(Україна) оцінюють показник насиченості торговими 

площами у  Львові в 269 м2/1000 жителів (для оцінки 

бралися до уваги якісні ТЦ/ТРЦ площею понад 5000 м2 

з відомими операторами).

На ринку небагато нових відкриттів торговельних 

центрів, а великих проєктів на стадії будівництва немає 

зовсім. Дефіцит нової пропозиції сукупно зі зростаю-

чим попитом орендарів привів до того, що вакантність 

у кращих торговельних центрах Львова наблизилася до 

нуля. За підрахунками компанії UTG, середньозважений 

рівень вільних площ на кінець 2019 року становив 2,9%.
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У компанії Colliers International (Україна) прогнозують, 

що, з огляду на відсутність перспективної пропозиції нових 

торгових площ у короткостроковому періоді, а також до-

сить високий інтерес з боку ритейлерів, можна очікувати, 

що вакантність продовжить знижуватися. Крім того, 

існує велика ймовірність виходу великих міжнародних 

брендів, які раніше не були представлені на ринку. На-

приклад, як зазначила Тетяна Марковська, заступник 

директора департаменту торговельної нерухомості, 

Colliers International (Україна), Львів викликає предмет-

ний інтерес у таких великих ритейлерів, як H&M, De Facto 

та інших.

ОРЕНДА БЕЗ ЗМІН

У 2019 році діапазон середніх ставок оренди на ринку 

торговельної нерухомості Львова не змінився, якщо 

порівнювати з 2018. Згідно з даними компанії Cushman 

& Wakefi eld в Україні ціна оренди приміщень у кращих 

торговельних центрах міста – становила від $30 до $60/

м2/місяць (без урахування ПДВ і експлуатаційних ви-

трат). Середні ціни (до $30/м2/місяць) спостерігалися в 

успішних у минулому, але застарілих об'єктах, а також 

у нових комплексах, що тільки набирають популярності. 

Найнижчі на ринку ціни – до $12/м2/місяць, як 

повідомили в компанії UTG, зафіксовані в об'єктах з 

суттєвими концептуальними недоліками та розташова-

ними у віддалених від центра міста районах.

ЗАНАДТО БАГАТО ТОРГІВЛІ?

За даними компанії UTG, до кінця 2021 року в місті 

планується відкриття двох ТРЦ сукупно на 33 300 м2 

орендних площ. Проте навіть ця пропозиція може 

призвести до профіциту на ринку: згідно з оцінками 

консультантів UTG, станом на кінець 2019 року у Львові 

спостерігався дефіцит торгових приміщень в обсязі 

20 735 м2. «У разі реалізації та запуску в експлуатацію 

заявлених перспективних проєктів на ринку може 

утворитися профіцит, що спричинить переміщення 

орендарів із морально застарілих і втрачаючих 

популярність об'єктів, а також вплине на зростання 

вакантності та корекцію ставок оренди в бік знижен-

ня»,  – прогнозує Оксана Гаврилевич, провідний 

аналітик компанії UTG.

До того ж, у місті очікуються й інші торговельні 

проєкти. Так, компанія «Львівбудмакс-Інвест» веде 

будівництво другої черги СТРЦ Spartak. Також у 

2019  році міська влада затвердила кілька детальних 

планів територій, забудова яких передбачає і торгові 

площі. Наприклад, Львівська міська рада погодила 

детальний план території, що передбачає забудову 

ділянки колишнього заводу «Алмазінструмент», на 

місці якого побудують житлові будинки та торговельно-

розважальний центр із зоною відпочинку.

Окрім того, як зазначила Анна Марсова, керівник 

департаменту агентських і консультаційних по-

слуг у сфері торговельної нерухомості, Cushman 

& Wakefi eld в Україні, на ринку спостерігається ще 

одна тенденція  – розвиток так званих convenience 

shopping malls, тобто торговельних центрів «біля 

дому», які розташовані в складі житлових комплексів 

й орієнтовані на їх жителів і жителів довколишніх 

будинків. «Основний гравець, який успішно розвиває 

цей формат у Львові, – Avalon Inc. Девелопери житлової 

нерухомості Львова стали більше уваги приділяти пер-

шим комерційним поверхам і скрупульозно підбирати 

орендарів, таким чином розвиваючи ритейл у складі 

житла», – описує тенденцію Анна Марсова.

Втім, у компанії «Львівбудмакс-Інвест» дають 

більш оптимістичні прогнози та впевнені: навіть якщо 

в кожному районі міста відкриється торговельний 

центр – він усе одно буде мати попит у покупців. Однак 

важливо, щоб новий об'єкт забезпечував комплексну 

пропозицію. «З кожним роком Львів наближається до 

справжнього мегаполіса – у людей залишається все 

менше вільного часу та все більше роботи. Тому зростає 

попит на ті торговельні центри, де можна вирішити ба-

гато завдань», – зазначили в компанії «Львівбудмакс-

Інвест».
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ГОТЕЛЬНИЙ СЕКТОР ЛЬВОВА: 

РОЗКРИТИ ПОТЕНЦІАЛ

На готельному ринку Львова спостерігається досить висока девелоперська 
активність, підкріплена стабільним інтересом до міста з боку туристів. Втім, 2019 рік 
«переломив» тенденцію позитивної динаміки завантаження готелів попередніх 
років. Учасники ринку все виразніше відчувають перенасичення, однак переконані, 
що потенціал сектора все ще великий.

КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ

Туристичний і діловий потенціал Львова за останні 

роки зробив помітний прорив, давши стимул для роз-

витку нових готельних проєктів. Тепер Львів конкурує 

за мандрівників не лише з іншими містами України, 

а й деякими містами країн Східної Європи. Кількість 

перспективних готельних проєктів зростає, інвестиції 

в цей сектор надходять як від локальних і столич-

них інвесторів, так і закордонних. «Ми спостерігаємо 

за досить активною динамікою анонсування про-

дажу земельних ділянок у місті під нові готельні 

об'єкти, відзначаємо зацікавленість Львовом з боку 
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На фото: готель ibis Styles Lviv Center, Львів
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міжнародних брендів», – каже Валерія Секісова, ди-

ректор департаменту продажів і маркетингу мережі 

готелів Premier.

Але учасники готельного ринку також вважа-

ють, що Львів уже переступив поріг насиченості. 

Валерія  Секісова зазначає: в готельному секторі 

пропозиція в середньому та високому цінових сегмен-

тах перевищує наявний попит, а конкуренція між грав-

цями іноді переростає в справжні цінові війни. «Згідно 

з аналізом, підготовленим компанією PKF, з десяти топ-

міст України саме у Львові спостерігається одночасно 

зростання готельної пропозиції та зниження попиту на 

неї. Зараз ми можемо говорити про факт перенасичен-

ня ринку», – говорить Валерія Секісова.

За даними компанії EY в Україні, станом на гру-

день 2019 року діюча пропозиція на ринку готельної 

нерухомості Львова була представлена 49 об’єктами 

загальним фондом близько 2800 номерів. Проте, не-

зважаючи на повідомлення про наміри міжнародних 

брендів зайти в це місто, поки що тут функціонує 

лише один такий об'єкт – ibis Styles Lviv Center на 

77  номерів, який входить у портфель міжнародного 

оператора Accor.

У 2019 році у Львові було відкрито кілька готелів, 

і  всі – під управлінням локальних компаній. Серед 

них Ferenc Hotel & Restaurant на 35 номерів і «Мазох» 

на 14 номерів. Останній був реалізований локальним 

лідером ресторанного ринку – «Холдингом емоцій 

!FEST», який таким чином запустив новий для себе на-

прям бізнесу. Крім того, на початку 2020 року компанія 

відкрила свій другий готель – !FEST Hotel на 69 номерів.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАДАЄ

За даними компанії EY в Україні, протягом останніх 

кількох років показник завантаження в готельному 

сегменті Львова демонстрував позитивну динаміку: 

50% у 2015 році, 63% в 2016, 65% у 2017 та 67% у 2018. 

Проте середній рівень заповнюваності в 2019 році ста-

новив приблизно 65%.

Падіння завантаження, зокрема, обумовлене зни-

женням внутрішнього туризму. У 2019 році серед усіх 

гостей міста близько 36% були з України, і це найнижчий 

показник з 2016 року. Цьому є кілька причин: «відкриття» 

кордонів з Європою, відсутність швидкого сполучення 

Львова з такими містами-мільйонниками, як Дніпро, 

Харків, Одеса, а також цінова конкуренція з боку най-

ближчих європейських міст. «Окрім того, старт нових 

бюджетних міжнародних рейсів відкрив більше можли-

востей для внутрішніх туристів літати за кордон, хоча, з 

іншого боку, позитивно вплинув на потік іноземних го-

стей у місто», – вважає Даніель Млчоушек, генераль-

ний менеджер готелю ibis Styles Lviv Center.

Дійсно, в 2019 році кількість туристів з-за кордону 

зросла, особливо з Польщі та Туреччини. А загалом 

Львів відвідало 2,5 мільйона осіб, тоді як у 2018 році – 

2,2 мільйона. Проте далеко не всі вони зупинилися в 

готелях. Наприклад, близько 30% з них віддали пере-

вагу апартаментам і 31% обрали хостели. Саме такі 

об'єкти й іще, можливо, капсульні готелі, як вважає 

Валерія Секісова, є потенційно цікавим форматом для 

інвестування. «Такі проєкти вимагають менше вкла-

день, ніж 3-, 4- й 5-зіркові готелі, мають досить неве-

ликий термін повернення інвестицій і можуть впевнено 

зайняти нішу якісного, але недорогого готельного про-

дукту», – пояснює вона.

ЗАПЛАНОВАНІ ВІДКРИТТЯ

Даніель Млчоушек прогнозує позитивну динаміку 

розвитку готельного сегмента Львова у 2020 році. 

Передбачається подальше збільшення кількості го-

тельних проєктів і зростання якості їх послуг. У самому 

ж ibis Styles Lviv Center, наприклад, планується розши-

рення номерного фонду.

У Львові на фінальній стадії реалізації перебуває 

проєкт готелю BW Plus Market Square, який 

розміститься в трьох історичних будівлях. Його деве-

лопером виступає столична компанія ArtBuild Hotel 

Group, яка вирішила інвестувати у відкриття об'єкта у 

Львові під відомим брендом американського операто-

ра Best Western Hotels & Resorts. Номерний фонд готе-

лю складе 70 номерів. Відкриття BW Plus Market Square 

заплановано на середину 2020 року.

У 2019 році Львівська міська рада затвердила низку 

рішень щодо реалізації в місті готельних проєктів, а також 

прийняла рішення про створення «Агентством ресурсів 

Львівської міськради» та компанією «Онур Конструкціон 

Інтернешнл» спільного підприємства «Синерджи Альянс». 

Воно отримало ділянку площею 4,8 гектара поруч із 

львівським аеропортом, на якій компанія «Онур» має 

намір побудувати багатофункціональний комплекс 

з івент-майданчиками, офісами та готелем на 200-

300 номерів.

РОЗКРИТИ ПОТЕНЦІАЛ

За словами Валерії Секісової, Львів став першим 

містом в Україні, у якого ще кілька років тому з'явилася 

комплексна та послідовна стратегія просування як 

туристичного напрямку. Місто бере участь у закордон-

них виставках і форумах, організовує інформаційні та 

промотури для іноземних агентств, веде співпрацю 

з  тревел-блогерами, посилює позиції завдяки новим 

міжнародним авіарейсам. «Слід також зазначити, що 

саме у Львові вперше в Україні було відкрито конвеншн-

бюро для розвитку конференц-туризму, розроблена 

та реалізується програма щодо формування знання 

про місто як новий напрямок для бізнес-туризму. 

Результативною стала також програма зі створення 

подієвого туризму», – зазначила Валерія Секісова. 

Даніель  Млчоушек додає, що посилити потенціал 

Львова та підвищити тривалість перебування в ньому 

гостей може відновлення туристичних об'єктів регіону 

та розвиток одноденних турів до Львівської області.
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СКАЖИ МЕНІ, ХТО ТВІЙ ТУРИСТ

Готельна індустрія Одеси, для якої 2018 рік був успішним 

за низкою параметрів, принесла місту 7,3 мільйона гри-

вень туристичного збору, що на 30% більше, ніж у 2017, 

і на 61% більше, ніж у 2016. У 2019 році цей податок 

приніс місцевому бюджету 11,6 мільйона гривень.

Згідно з даними Одеської міської ради в 2018 році 

відвідування міста туристами збільшилося порівняно 

з 2017 роком на 28% – до 3,2 мільйона осіб (у  2017 – 

2,5 мільйона). Попри позитивні тренди, підсумки 2018 і 

перші місяці 2019 року погіршилися через політичні події 

в Україні, а саме воєнний стан, який діяв один місяць 

у десяти областях країни, в тому числі й в Одеській 

області. Через це туристичний потік різко скоротився. 

У 2019 році гравці ринку спостерігали відчутний спад 

припливу гостей в Одесу. До списку факторів, що також 

вплинули на відтік туристів, експерти відносять вве-

дення безвізового режиму та нетипово холодну погоду 

в середині літа-2019. Але все ж туристичний потік за 

підсумками року продемонстрував невелику позитивну 

динаміку: місто відвідало 3,3 мільйона осіб. З них більша 

частина – українці. Серед іноземних туристів найбільше 

гостей прибуло з Туреччини й Ізраїлю.

ЦІНИ ЗАВМЕРЛИ

Згідно з даними компанії EY в Україні за підсумками 

2019  року показник ADR у 5-зіркових готелях Оде-

си варіювався в діапазоні $80-120, в об'єктах категорії 

4 зірки – $40-60, у середньому сегменті готелів – $30-40. 

За оцінками компанії EY в Україні, ці показники ADR зага-

лом залишилися на рівні 2018 року. «Варто зазначити, що 

в попередні роки різниця між показником ADR у високий 

і низький сезон була істотнішою. Протягом 2019 року ми 

спостерігали певне згладжування фактора сезонності. При-

чому динаміка середньої вартості номера відрізнялася від 

об'єкта до об'єкта. Деякі готельєри підвищували вартість 

проживання в низький сезон, інші знижували ціни в висо-

кий. Водночас у деяких готелів ціни на номер біля стійки 

зросли в 2019 році порівняно з 2018 роком як у низький, 

так і в високий сезон»,  – розповіла Марина  Крєстініна, 

керівник відділу консультаційних послуг у  сфері 

нерухомості, EY в Україні.
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ГОТЕЛІ ОДЕСИ: НАДІЇ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ 

ТА ВІРА В ЗРОСТАННЯ РИНКУ
Літо-2018 запам'яталося готельєрам Одеси сплеском зростання завантаження. 
Не менш успішним був і подальший початок осені. Однак після оголошення воєнного 
стану в Україні в кінці 2018 року потік туристів різко скоротився. Така зміна подій 
застала готельєрів зненацька, змусивши їх засумніватися в сезоні-2019.
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На фото: готельний комплекс «Одеса», Одеса
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ЗАВАНТАЖЕННЯ: ПІД ВПЛИВОМ ПОЛІТИЧНИХ 

ФАКТОРІВ І ПОГОДНІХ УМОВ

Щодо завантаження готелів Одеси, то, за дани-

ми EY в Україні, в період останніх кількох років 

воно було відносно стабільним. Так, середньорічна 

заповнюваність становила близько 40-45%, при цьому 

бізнес-готелі в центрі міста могли похвалитися вищим 

показником. Однак у кінці 2018 року на готельний сег-

мент негативно вплинув воєнний стан у  країні, через 

це в грудні багато іноземних туристів, які планували 

відвідати Україну, скасували поїздки.

Старт літнього сезону 2019 року в Одесі також був 

не дуже вдалим. Причиною цього стали нехарактерні 

погодні умови з теплим червнем, за яким ішов хо-

лодний липень. «З огляду на портрет гостей міста, 

з  більшою ймовірністю ефект від такої нетипової 

літньої погоди відчули на собі передусім готелі серед-

нього та бюджетного сегментів», – розповідає Мари-

на Крєстініна. Перша половина 2019 року була непро-

стою, й загалом за його підсумками середній показник 

завантаження готелів Одеси становив 44%*.

СТРУКТУРА РИНКУ БЕЗ ЗМІН

У 2019 році в Одесі функціонувало близько 300 місць 

розміщення. Діюча структура ринку представлена, 

в основному, невеликими готелями, досить активно 

розвивається сегмент апартаментів. Окрім того, в но-

вих об'єктах нерухомості передбачаються можливості 

для облаштування мініготелів.

Якщо говорити про готельну пропозицію ринку 

Одеси, то, за даними компанії EY в Україні, станом на 

кінець 2019 року вона охоплювала близько 65 об'єктів 

із загальним фондом майже 3800 номерів**. При цьо-

му значна частина цієї пропозиції сконцентрована у ви-

сокому ціновому сегменті.

Варто зазначити, що за останні роки сектор готельної 

нерухомості Одеси демонстрував відносну стабільність 

щодо нової пропозиції. Великих відкриттів у 2018 і 2019 у 

місті не було. Традиційно найактивнішими є локальні гравці. 

Наприклад, у 2019 році цей готельний ринок поповнився 

кількома невеликими об'єктами. Серед них – Redling Hotel 

(30 номерів) і Wine & Pillow Hotel by Frapolli (16 номерів) під 

керуванням локального оператора Frapolli Hotels Group.

ВІРА В ПЕРСПЕКТИВИ СЕКТОРА

Конкуренція на готельному ринку Одеси відчувається 

досить сильно: по-перше, міські об'єкти розміщення 

прив'язані до сезонності, влітку вони конкурують 

за  відпочиваючих туристів, а взимку – за корпо-

ративних клієнтів, по-друге, як стверджують деякі 

готельєри, пропозиція в окремих нішах перевищує 

попит. Наприклад, як вважає Артур Лупашко, гене-

ральний директор Ribas Hotels Group (в управлінні 

або ексклюзивному бронюванні компанії – 25 об'єктів 

в Одесі й області), на ринку спостерігається надлишок 

хостелів.

Попри неоднозначну ситуацію, експерти все ж 

бачать перспективи для зростання готельного секто-

ра Одеси. Наприклад, у компанії EY в Україні вважа-

ють, що виходячи зі структури наявного попиту, місту 

не вистачає якісних сучасних готелів середнього та 

бюджетного сегментів. Ribas Hotels Group, що керує 

3-4-зірковими готелями та хостелами, розглядає 

можливість розширення діяльності в Одесі. У Vertex 

Hotel Group вбачають перспективи для розвитку двох 

своїх наявних готелів – «Лондонська» категорії 4 зірки 

та «Брістоль» категорії 5 зірок, а ось мова про розши-

рення портфеля завдяки новим об'єктам на цей мо-

мент не йде. «Ми плануємо регулярно оновлювати й, 

можливо, збільшувати номерний фонд і конференц-

площі наших наявних готелів. Це перспективи 

2020 року. Але вирішальним фактором стане динаміка 

ринку», – поділилася планами Ірина Сідлецька, гене-

ральний директор Vertex Hotel Group.

Проте для успішного розвитку готельного ринку 

Одеси важлива системна робота і його гравців, і влади 

з формування та просування іміджу міста, поліпшення 

його інфраструктури, а також із проведення великих 

міжнародних заходів. Однак, на думку готельєрів, 

Одесі не вистачає локацій для масштабних івентів.

Гравці готельного ринку покладають надії на 

відкриття нових можливостей у зв'язку з розши-

ренням аеропорту міста, де в 2019 році заверши-

лося будівництво злітно-посадкової смуги та ново-

го терміналу. Крім цього, в серпні минулого року 

адміністрація Одеського морського порту ініціювала 

створення спільного з мерією Одеси координаційного 

органу для формування стратегії розвитку круїзного 

туризму.

«Якщо ніяких потрясінь не буде, то ми можемо при-

пустити зростання туристичного потоку в  2020  році 

порівняно з 2019 роком, – прогнозує Ірина Сідлецька. – 

Крім того, шляхом консолідації гравців ринку мож-

на змінити сприйняття міста й перевести частину 

масштабних заходів в Одесу. Важливий позитивний 

фактор – відкриття нового терміналу аеропорту та 

запуск рейсів лоукост-авіаперевізників як  по Україні, 

так і з міжнародним сполученням». Ірина  Сідлецька 

впевнена: в довгостроковій перспективі місто 

має високий рівень привабливості, чому сприяє 

міжнародне авіасполучення й активний розвиток його 

гастрономічної та комерційної інфраструктури.
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*Попередні дані

**Не враховуючи мініготелі з фондом менше 20 номерів, 

гостьові будинки, санаторії та бази відпочинку, апарта-

менти й невеликі апарт-готелі, розташовані в житлових 

комплексах, й інші подібні засоби розміщення.
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ІНВЕСТИЦІЇ У СВІТІ

У 2019 році на настрої інвесторів у світі значно впли-

нула низка подій: Brexit, тарифна війна між США та 

Китаєм, очікування рецесії в глобальній економіці. Всі 

вони зіграли стримувальну роль.

Внаслідок названих подій за підсумками трьох 

кварталів 2019 року динаміка глобального зростання 

обсягу інвестицій у нерухомість сповільнилася на 7% 

після майже 6-річного підйому. Проте, згідно з дани-

ми досліджень   Colliers  International обсяг інвестицій 

перевищив показник докризового періоду. А саме – 

якщо в 2007 році показник становив $930 мільярдів, 

у 2009 – $250 мільярдів, то у 2019 він досяг $1,7 три-

льйона. Водночас зниження інвестиційної активності 

в комерційній нерухомості певною мірою пов'язане 

з дефіцитом якісних активів за прийнятною ціною, а не 

з відсутністю капіталу.

ІНВЕСТИЦІЇ В ЄВРОПУ

Інвестиції у нерухомість в Європі за підсумками 

2019  року становили близько €308 мільярдів. Якщо 

проаналізувати ситуацію на найбільших європейських 

ринках комерційної нерухомості, то невизначеність 

з Brexit призвела до падіння обсягів продажів 

у Великій Британії на 16%, порівнюючи з аналогічним 

періодом у минулому році. Німеччина досі утримує 

перше місце в Європі як найбільший ринок комерційної 

нерухомості, проте обсяг інвестицій у цій країні проде-

монстрував незначне зростання всього на 3%. Основ-

ним фактором, що вплинув на уповільнення економіки 

Німеччини, орієнтованої на зовнішні ринки, стала тор-

говельна напруженість між США та Китаєм. Нині од-

ним з найперспективніших ринків у Європі є Франція. 

У  2019  інвестиції в сегмент нерухомості цієї країни 

зросли на 7% порівняно з минулим роком, що свідчить 

про поступове зміщення економічного центру з Лондо-

на до Парижу.

Зокрема, в структурі інвестицій у комерційну 

нерухомість близько 41% (€128,3 мільярда) займає 

офісна нерухомість, апартаменти − близько 19% 

(€58 мільярдів), торговельна та складська нерухомість − 

15% (€40 мільярдів) та 11% (€35 мільярдів) відповідно, 

інвестиції у готелі становили 8% (€24 мільярди).

ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

В Україні операції з нерухомістю становили близько 12% 

у  структурі прямих іноземних інвестицій в країну. На 

жаль, консолідованої інформації щодо всіх угод, цифр 

та нових власників немає – український ринок лише на 

ІНВЕСТИЦІЇ: АНАЛІТИКА ТА ПРОГНОЗИ 

ВІД COLLIERS INTERNATIONAL
Iнвестицiї в ринок нерухомостi України зростають – iндикатором 
є збiльшення реальних угод i зацiкавлених компаній. Однак значна частка 
iнвестицiй – локальний капiтал. Iноземнi компанiї проявляють iнтерес 
до України, проте все ще обережнi в прийняттi рiшень щодо нашого ринку.

Олександр Носаченко, керуючий директор 

Colliers International (Україна)

Ф
О

ТО
:  C

O
LL

IE
R

S
 IN

TE
R

N
A

TI
O

N
A

L 
(У

К
РА

ЇН
А

)

36

ЗА ПIДСУМКАМИ ТРЬОХ КВАРТАЛIВ 2019 РОКУ 
ДИНАМIКА ГЛОБАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ 
IНВЕСТИЦIЙ У НЕРУХОМIСТЬ СПОВIЛЬНИЛАСЯ НА 7% 
ПIСЛЯ МАЙЖЕ 6-РIЧНОГО ПIДЙОМУ
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шляху до повної прозорості. З огляду на відкриті дані, 

перше місце за обсягом інвестицій в Україні, як і у світі, 

посідає офісний сегмент, друге – торговельний. Потім 

за кількістю вкладень йде складська та промислова 

нерухомість.

Безумовно, ринок інвестицій у комерційну 

нерухомість України поступово зростає. Індикатором 

є збільшення реальних угод і зацікавлених компаній. 

Водночас тепер ринок перебуває на стороні продавця. 

Мають попит об'єкти з орендарями, які вже генерують 

дохід, а також інші ліквідні проєкти. Найпопулярніший 

запит – на будівлі офісної нерухомості площею близько 

10 000 м2, але якісних об'єктів на ринку вкрай мало.

Щодо обсягу інвестицій, уже з'являються фон-

ди, які готові інвестувати й $50, і  $100  мільйонів. 

Найпопулярніші формати за запитами – це об'єкти на 

$10-20 мільйонів. Міжнародні компанії, які проявляють 

інтерес до країни, розглядають активи з великим дис-

контом, але ринок таких об'єктів вже запропонувати не 

може.

За таких умов значна частка інвестицій – локаль-

ний капітал. Іноземні інвестори поки що обережні 

в прийнятті рішень щодо ринку України. Як і раніше го-

ловними факторами, які обмежують потоки інвестицій 

з боку іноземних інвесторів до сегмента комерційної 

нерухомості, є нестабільна економіка країни загалом, 

бойові дії на Сході України, корупція, непрозорі схеми 

взаємодії підприємців і держави.

СТАВКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Ставки капіталізації – це зворотний показник від 

рівня окупності. Чим він вищий, тим ризикованішим 

вважається ринок. Наприклад, за даними досліджень 

 Colliers  International, орендні ставки в  офісному 

сегменті Польщі дорівнюють українським, але ринко-

ва вартість таких активів удвічі більша, оскільки ставка 

капіталізації вдвічі менша.

Ставки капіталізації на кращі активи в офісній 

і  торговельній нерухомості Києва у 2019 році знизи-

лися на 1 пункт порівнюючи з 2018 роком і становили 

11%. Проте, це все ще один з найвищих показників 

у Європі.

Вибираючи між об'єктами офісної та торговельної 

нерухомості з одним рівнем прибутковості та вартістю 

активів, інвестор надає перевагу офісному сегменту. 

Це пов'язано з тим, що на загальносвітовий тренд  – 

зменшення інтересу до ритейлу на тлі зростання 

e-commerce – накладається локальний вплив. Ритейл 

більш чутливий до коливань економічної ситуації, курсу 

валют. Кожен стресовий фактор впливає на зниження 

оборотів, отже, орендар не в змозі платити обумовлену 

раніше орендну ставку.
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СКЛАДСЬКА НЕРУХОМІСТЬ

У сегменті складської нерухомості триває зростання по-

питу з боку орендарів. До 2019 року вартість квадратного 

метра складських комплексів була нижче фактичного 

будівництва. Це було пов'язано з рівнем орендних ста-

вок. Якщо зараз орендна ставка в найякісніших об'єктах 

становить близько $5/м2/місяць (без урахування ПДВ), то 

витрати на спорудження з урахуванням вартості землі 

сягають близько $500/м2. Тому поки що інвестувати в 

будівництво економічно недоцільно. У підсумку – про-

тягом останніх кількох років спостерігається невели-

ка пропозиція нових об'єктів. А  на стадії реалізації 

перебувають ті проєкти, будівництво яких ведеться вже 

кілька років. Все це призводить до низького показника 

вакантності на ринку складської нерухомості.

ГОТЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ

Щодо інвестицій у готельну нерухомість, лідерами 

серед запитів є об'єкти середнього цінового сегмен-

та, якісно збудовані та розміщені в цікавих локаціях. 

Найбільш ліквідні готелі категорії 3 зірки.

Середньорічне завантаження готелів у Києві ста-

новить близько 50%. Існують одиничні приклади з  по-

казником понад 60%. Якщо об'єкт функціонує із за-

вантаженням нижче 50%, то не приносить очікуваних 

доходів. Готелю дуже складно виходити на рівень 

заповнюваності 65% загалом, оскільки основне заван-

таження відбувається в бізнес-дні (вівторок-четвер), але 

не у вихідні.

Втім, якщо подивитися глобально, інвестиції 

в  нерухомість зміщують курс до готельного та жит-

лового сегментів. На таку загальносвітову тенденцію 

впливає прояв економіки вражень. Як один із 

наслідків  – зростання туризму по всьому світу, який 

неодмінно торкнеться й України.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Парадокс українського ринку: більшість проєктів 

реалізуються завдяки приватному капіталу. Така схема 

діє у житловому секторі, де дрібні інвестори вкладають 

власні кошти в об'єкти, але в комерційній нерухомості 

без позикового капіталу ефективність і  швидкість 

реалізації набагато нижча. Однак, враховуючи 

невигідні умови кредитування вітчизняними банками, 

економіка проєкту не працює.

Проте останнім часом на ринку стали з'являтися 

приклади кредитування проєктів комерційної 

нерухомості іноземними банками. Компанія 

« Мартін», яка розвиває торгово-розважальний 

і  бізнес-центр  RETROVILLE у  Києві, повідомила про 

залучення кредитної лінії в €41,1 мільйона у польсь-

кого державного банку  BGK (Bank Gospodarstwa 

Krajowego  S. A.). На поточний момент отримано 

€12,2 мільйона. Банк  BGK надасть кредит у розмірі 

€53,6 мільйона групі компаній  Budhouse Group 

на продовження будівництва ТРЦ  « Нікольський» 

у Харкові. Однак за умовами співпраці підрядником 

обов'язково повинна виступати польська компанія, 

а 40% усіх послуг і товарів для реалізації ТРЦ мають 

бути виготовлені в Польщі.

Також зараз існує ймовірність більш доступного креди-

тування в локальних банках: Національний банк України 

(НБУ) декларує зниження облікових ставок у  2020 році. 

У січні 2020 правління НБУ прийняло рішення знизити 

облікову ставку на 2,5 процентних пункти – до 11%. За-

галом з початку 2019 року облікова ставка знизилася на 

7 пунктів. За словами  Якова Смолія, голови НБУ, облікова 

ставка може становити 8% вже у 2020.

Проте для активізації кредитування недостат-

ньо тільки зниження ставок. Банк повинен відчувати 

себе більш захищеним, розуміючи, що гроші будуть 

грамотно опановані. Поки що в Україні недостатньо 

сформульовані правила та система відповідальності 

всіх сторін, залучених до проєкту. На думку експертів 

ринку, очікується активізація страхових компаній, про-

те страхування має стати реальним, а не номінальним.

ПРОГНОЗИ НА 2020 РІК

При стабілізації економічної ситуації прогнозується 

зростання інвестицій у нерухомість. У 2020 році 

на українському ринку спостерігатимуться великі угоди, 

зокрема з продажу активів банків і непрофільних активів 

державних підприємств, а також з приватизації майна.

Офісні транзакції збережуть лідерство, тому що цей 

ринок нерухомості перебуває зараз на стадії, коли вигідно 

купувати як готові об'єкти, так й інвестувати в нові проєкти. 

Для реалізації великих торговельних об'єктів потрібно 

більше інвестицій, тому в таких проєктах очікується вхід 

нових акціонерів. Також передбачається збільшення попиту 

на нішевих ринках: коворкінгах, апарт-комплексах тощо.
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Про необхідність реформування в напрямі спро-

щення та посилення транспарентності дозвільних 

процедур у сфері містобудування останніх років 

десять не говорив хіба лінивий. Річ у тому, що 

наявні процеси та порядки навряд чи відповідають 

концепції інвестиційно-привабливої моделі взаємин, 

а специфіка галузі така, що недосконалість регулю-

вання швидко стає очевидною. 

Багато змін, прийнятих за останні роки, можна 

схарактеризувати як «відкат у минуле та ходіння по 

колу». Однак новели 2019 року – дещо інше, й за умови 

подальшої копіткої та правильної роботи можуть стати 

новим щаблем у розвитку містобудівної галузі України.

СКАСУВАННЯ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

20 вересня 2019 року парламент прийняв Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» 

№132-IX. Він вносить зміни до Закону України «Про регу-

лювання містобудівної діяльності» в частині зміни з 1 січня 

2020 року порядку та розмірів пайової участі замовників 

будівництва у розвиток інфраструктури населених пунктів 

та скасовує з 1 січня 2021 року пайову участь.

Так, Прикінцевими та перехідними положення-

ми Закону №132-IX передбачено, що договори про 

сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є 

дійсними та продовжують діяти до моменту їх повного 

виконання. Протягом 2020 року замовники будівництва 

на земельній ділянці в населеному пункті перерахову-

ють до відповідного місцевого бюджету кошти для ство-

рення й розвитку інфраструктури населеного пункту в 

такому розмірі та порядку:

1) розмір пайової участі становить (якщо менший 

розмір не встановлений рішенням органу місцевого 

самоврядування, що діє на день набрання чинності 

цим Законом):

• для нежитлових будівель та споруд – 4% від 

загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта;

• для житлових будинків – 2% від вартості 

будівництва об'єкта, що розраховується згідно з 

основними показниками опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України, затвер-

дженими центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування й реалізує державну 

житлову політику та політику в сфері будівництва, 

архітектури, містобудування;

2) пайова участь не сплачується у разі будівництва:

• об'єктів будь-якого призначення на замовлення 

державних органів або органів місцевого самовря-

дування за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів;

• будівель навчальних закладів, закладів культури, 

фізичної культури та спорту, медичного й оздоров-

чого призначення;

• будинків житлового фонду соціального призначен-

ня та доступного житла;

• індивідуальних (садибних) житлових будинків, садо-

вих, дачних будинків загальною площею до 300 м2, 

господарських споруд, розташованих на відповідних 

земельних ділянках;

• об'єктів комплексної забудови територій, що 

здійснюється за результатами інвестиційних 

конкурсів або аукціонів;

• об'єктів будівництва за умови спорудження 

на цій земельній ділянці об'єктів соціальної 

інфраструктури;

Минулий рік став, мабуть, лідером за кількістю змін у містобудівній сфері України. Попри те, що 
чимало з них набудуть чинності протягом наступних трьох років, за належної імплементації прийняті 
в 2019 році новели здатні визначити подальший вектор розвитку галузі.

МІСТОБУДІВНІ ЗМІНИ У 2019 РОЦІ

Василь Шеретько,

старший юрист юридичної 

фірми «Антіка»

Олександр Буртовий,

партнер юридичної 

фірми «Антіка»
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• об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених 

або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру;

• об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, 

об'єктів енергетики, зв'язку та дорожнього госпо-

дарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

• об'єктів у межах індустріальних парків на замовлен-

ня ініціаторів створення індустріальних парків, ке-

руючих компаній індустріальних парків, учасників 

індустріальних парків;

• об'єктів, які згідно з державним класифікатором 

будівель та споруд належать до будівель 

сільськогосподарського призначення, лісництва та 

рибного господарства;

• об'єктів, які згідно з державним класифікатором 

будівель та споруд належать до промислових 

будівель;

• об'єктів, які згідно з державним класифікатором 

будівель та споруд належать до силосів для зер-

на та складських майданчиків (для зберігання 

сільськогосподарської продукції);

3) замовник будівництва зобов'язаний протягом 10 ро-

бочих днів після початку будівництва об'єкта звер-

нутися до відповідного органу місцевого самовря-

дування із заявою про визначення розміру пайової 

участі по об'єкту будівництва, до якої додаються до-

кументи, що підтверджують вартість об'єкта. Орган 

місцевого самоврядування протягом 15 робочих 

днів з дня отримання зазначених документів надає 

замовнику будівництва розрахунок пайової участі 

по об'єкту будівництва;

4) пайова участь сплачується виключно грошови-

ми коштами до прийняття відповідного об'єкта 

будівництва в експлуатацію;

5) кошти, отримані як пайова участь, можуть ви-

користовуватися виключно для створення та 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури відповідного населеного пункту;

6) інформація щодо сплати пайової участі зазначається 

в декларації про готовність об'єкта до експлуатації 

або в акті готовності об'єкта до експлуатації.

Безумовно, зменшення розміру пайової участі, а в 

перспективі повне її скасування має сприяти поліпшенню 

інвестиційного клімату в сфері містобудування. А в 

ідеалі, у що не дуже віриться, привести до зниження цін 

на ринку первинної нерухомості.

Крім того, закріплення на рівні закону заборони 

використання коштів, сплачених як пайова участь, на 

інші цілі, ніж розвиток інфраструктури відповідного на-

селеного пункту, можна вважати першими кроками на 

цьому правильному та нелегкому шляху.

ЗМІНА ПІДХОДІВ У НОРМУВАННІ

Ще одні важливі для будівельного ринку зміни були 

прийняті напередодні Всесвітнього дня архітектури. 

Так, 4 жовтня 2019 року прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про будівельні нор-

ми» щодо вдосконалення нормування в будівництві».

Досі в Україні нормування в будівництві 

здійснювалося за розпорядчим принципом. Надмірна 

зарегульованість будівельних норм часто не відповідала 

нагальним потребам ринку будівництва. Це створюва-

ло перешкоди для впровадження інноваційних і про-

гресивних технологій у сфері містобудування.

Прийнятий Закон має на меті подолати ці проблеми 

та пропонує абсолютно новий підхід до процесу норму-

вання в будівництві, який вже довів свою ефективність 

світовою практикою. Так, Законом вводяться три різні 

способи нормування: розпорядчий, параметричний 

і  цільовий. Перевага ж віддається двом останнім ме-

тодам нормування.

Суть розпорядчого методу зводиться до поелемент-

ного опису об'єкта нормування в будівництві, згідно 

з  яким пропонуються відповідні рішення, конструкції, 

матеріали, робочі характеристики тощо. Без надання 

будь-яких альтернатив.

Параметричний метод передбачає встанов-

лення певних параметрів, що визначають безпеку, 

функціональність і якість об'єкта нормування. Як па-

раметри використовують цілі, функціональні вимоги та 

критерії, яким має відповідати об'єкт нормування.

Цільовий метод нормування є перехідним 

й уособлює елементи як розпорядчого, так і парамет-

ричного методів.

Окрім введення різних методів нормування 

в будівництві, Законом розширено перелік розробників 

будівельних норм і змінений підхід до оприлюднен-

ня затверджених будівельних норм і змін до них. 

Якщо раніше виняткові повноваження з розробки 

будівельних норм належали Мінрегіонбуду України 

й іншим міністерствам, до повноважень яких входять 

питання з нормування у будівництві, то після набуття 

чинності Закону такими повноваженнями наділяються 

базові організації в будівництві, перелік яких повинен 

визначити Мінрегіонбуд України.

Щодо оприлюднення затверджених будівельних 

норм і змін до них, Закон замінює його спосіб – з 

обов'язкового опублікування таких документів в 

офіційному друкованому виданні відповідного суб'єкта 

нормування на їх оприлюднення на офіційному сайті 

розробників. При цьому Закон зобов'язує розробників 

будівельних норм забезпечити безкоштовний доступ 

до таких норм і змін до них усім користувачам.

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 

У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, ЗМІНИ ПОВНОВАЖЕНЬ ДАБІ

17 жовтня 2019 року прийнято Закон «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо вдоскона-

лення порядку надання адміністративних послуг 

у сфері будівництва і створення Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва» 199-IX 

(далі – «Закон 199-IX»). Цим Законом вносяться зміни 
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в 37 нормативно-правових актів. Зокрема, ЗУ  «Про 

містобудівну діяльність», ЗУ «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», ЗУ «Про енергетичну 

ефективність будівель», ЗУ «Про оцінку впливу на 

навколишнє середовище», ЗУ «Про адміністративні 

послуги», ЗУ «Про Державний земельний кадастр», 

ЗУ «Про будівельні норми», ЗУ «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», ЗУ «Про землеустрій», ЗУ «Про держав-

ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ЗУ «Про рекламу», ЗУ «Про відповідальність 

за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», 

Повітряний кодекс України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення та ін.

Окрім того, Законом 199-IX передбачено створен-

ня Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва в складі містобудівного кадастру (далі  – 

«Електронна система»). Її компонентами стануть 

Реєстр будівельної діяльності, електронний кабінет ко-

ристувача електронної системи та портал електронної 

системи. За допомогою Електронної системи зможуть 

(а у визначених Законом випадках будуть зобов`язані) 

виконуватися практично всі дії зі створення документів 

й обміну інформацією в процесі створення об'єктів 

будівництва та подальшої їх експлуатації.

Починаючи з 1 червня 2020 року:

1) органи архітектурно-будівельного контролю втра-

тять право самостійно скасовувати містобудівні 

умови та обмеження забудови земельних ділянок 

(МУО), документи, що підтверджують право на вико-

нання підготовчих/будівельних робіт (повідомлення, 

дозвіл), а також документи, що засвідчують вве-

дення в експлуатацію об'єктів, будівництво яких 

закінчилося (декларація, сертифікат);

2) внесення змін до МУО та їх скасування можливі 

лише за заявою замовника або за рішенням суду.

Крім того, Законом 199-IX встановлені загальні пра-

вила взаємодії та обміну інформацією при визначенні 

умов забудови на приаеродромній території. А також 

вводяться такі поняття:

• ідентифікатор об'єкта будівництва – унікальний 

набір даних, що автоматично присвоюється об'єкту 

будівництва або закінченому будівництвом об'єкту 

програмними засобами Реєстру будівельної 

діяльності;

• генеральна схема планування території України – 

містобудівна документація, що визначає 

концептуальні вирішення планування та викори-

стання території країни.

Закон 199-IX набув чинності 1 грудня 2019 року, за 

винятком окремих його положень, зокрема тих, про 

які ми згадували вище. Положення щодо впроваджен-

ня Електронного кабінету набули чинності з 1 січня 

2020 року, а Електронна система буде впроваджена по-

етапно – з 1 грудня 2020 до 12 грудня 2022 року.

ІНШІ НОВОВВЕДЕННЯ

Також варто згадати про кілька важливих документів, 

що стали чинними в 2019 році. Так, з 15 січня 2019 року 

(день набрання чинності Наказу Мінрегіону №186 

від 16 липня 2018 року) в Україні діє нова Інструкція 

про проведення технічної інвентаризації об'єктів не-

рухомого майна. Зокрема, нею запроваджені нові та 

конкретизовані поняття, що вже використовуються на 

будівельному ринку, визначені нові порядки та підходи 

при проведенні технічної інвентаризації об'єктів 

нерухомості, оформленні та зберіганні її результатів.

З 1 жовтня 2019 року діє новий ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій», який має на меті 

замінити ДБН Б.2.2-12:2018. Хоча, враховуючи, що 

ДБН  Б.2.2-12:2018 так і не набув чинності, можна 

стверджувати, що з формальної точки зору, почи-

наючи з 1  жовтня 2019 року, в Україні діє одночас-

но кілька ДБН, які регулюють одні й ті ж питання. А 

саме, ДБН Б.2.2-12:2019, а також ті ДБН (в частині, що 

не суперечить ДБН  Б.2.2-12:2019), які повинні були 

замінити не набувший чинності ДБН 2018 року, зо-

крема ДБН 360-92**, ДБН Б.2.4-1-94, ДБН Б.2.4-3-95, 

ДБН Б.2.4-4-97, ДБН Б.1-2-95.
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26,800 real estate professionals

100+ countries

22,000 sqm exhibition area

6,380 investors

130+ conferences
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КУРС «ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕРУХОМОСТІ»

У 2019 році стартував єдиний в Україні Сертифікаційний курс «Девелопмент 
нерухомості». Він створений бізнес-школою «Міжнародний інститут бізнесу» 
та освітньою платформою CP School від Commercial Property. Навчальні 
програми проходять щопівроку. До викладацького складу курсу входять 
близько 30 практиків з багаторічним досвідом роботи з різними типами 
нерухомості в Україні та за кордоном, представники консалтингових, 
девелоперських, керуючих компаній, ін. У межах курсу окрім теоретичних 
і практичних занять проводяться проперті-тури на київські об'єкти 
нерухомості. Учасники програми відвідали знакові столичні проєкти – 
готелі Riviera House, Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, Holiday Inn Kyiv, 
багатофункціональні комплекси Gulliver і «Торонто-Київ», бізнес-центр 
Astarta Organic Business Centre, складський комплекс «МЛП-Чайка», 
житловий комплекс Respublika, коворкінг Spaces.
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За довгий час роботи компанія 
«Експомедіа» напрацювала безцінний 
досвід у забезпеченні екранами 
різноманітних заходів. Невеликий 
корпоратив чи масштабний фести-
валь – будьте впевнені: наша команда 
достойно впорається з поставленим за-
вданням. 

У компанії є 2 напрями – оренда та 

продаж світлодіодних екранів. Якщо 
ви хочете просто орендувати екран, 
наша компанія, звичайно ж, дає таку 
можливість. Проте якщо вам потрібне 
комплексне технічне забезпечення за-
ходу – ви теж за адресою. «Експомедіа» 
надасть усе необхідне світлове, звукове, 
відео- та сценічне обладнання, залучив-
ши перевірених партнерів. Незалежно 
від характеру заходу та його складності 
не сумнівайтесь: технічне обслуговуван-
ня буде на найвищому рівні.

Як же ми досягли відмінного 
співвідношення ціни та якості в роботі? 
Відповідь на це питання укладається 
всього у 2 слова – досвід і команда. 
Професійні VJ і технічні фахівці ма-
ють досвід роботи в нашій компанії 
вже більше 10 років і відмінно знають 
усі нюанси встановлення та налагод-
ження обладнання. Ми забезпечуємо 
екранами заходи будь-якого рівня та 
складності. Нам постійно доводиться 
працювати як на великих майданчи-
ках, таких як київські «Палац Україна» 
та «Палац Спорту», великих фестивалях 
формату open air, так і на невеликих 

корпоративних заходах. Окрім того, 
наші екрани активно використову-
ють на телебаченні, адже вони гарно 
підходять для телезйомок. 

Для нас кожне замовлення 
індивідуальне та має певні особливості, 
на які потрібно зважати. Так, на-
приклад, для виставкових стендів 
і конференцій ми пропонуємо клієнтам 
спеціальні екрани з дрібною точкою, 
що дозволяє зменшити дистанцію спо-
стереження до 1-2 метрів. Це робить 
перегляд набагато комфортнішим. 

Другим напрямом нашої компанії 
є продаж, інсталяція та технічне обслуго-
вування екранів, до якого ми підходимо 
з максимальною відповідальністю. 
В  «Експомедіа» ви легко можете за-
мовити медіафасади, рекламні стенди, 
білборди та світлодіодні вивіски. Є в на-
шому розпорядженні й екрани для за-
критих приміщень. Тож якщо ви володієте 
салоном, магазином чи торговельним 
центром, наша компанія, дуже ймовірно, 
стане вашим надійним партнером.

Звернутися до нас може кожне 
підприємство. Ми спеціалізуємось 
і  розвиваємось в одному напрямі – 

екрани. Щодня вкладаємо свої сили 
в те, аби ще більше вдосконалюватись 
у цій сфері, не розпорошуючись на інші. 
Ми пропонуємо індивідуальні умови 
партнерства з будь-якими клієнтами 
у сфері світлодіодних екранів.

Світлодіодні екрани – це «Експомедіа».

За 16 років на ринку світлодіодних екранів компанія «Експомедіа» 
напрацювала колосальний досвід роботи як в Україні, так і за кордоном.

«ЕКСПОМЕДІА»

проспект Перемоги, 84-а

Київ 03190

Україна

+380 (44) 502 39 87

arenda@expomedia.com.ua

expomedia.com.ua

Юрій Трофимов,

директор



49
КОМ

П
АН

ІЇ

Власний проєктний офіс, досвідчений 

інженерний персонал, професійний 

менеджмент і сучасні технології до-

зволяють нам реалізовувати унікальні 

проєкти будь-якої складності. Ми 

цінуємо партнерські відносини, 

розуміємо унікальність і важливість 

кожного клієнта, вивчаємо потреби, 

гнучко та проактивно реагуємо на ви-

моги й очікування замовника.  

Найкраще про нас розкажуть наші 

проєкти: 

• система комплексної безпеки 

Національного банку України (Київ);

• конференц-зал UNIT.Verse в кампусі 

B12 інноваційного парку UNIT.City 

(Київ);

• система відеонагляду й аналітики 

для Збройних сил України; 

• проєкт інтелектуальної систе-

ми керування комунальною 

інфраструктурою міста Маріуполь;

• система сповіщення в міжнародному 

аеропорті «Бориспіль» (Бориспіль, 

Київська область); 

• диспетчерський центр ДТЕК 

«Дніпрообленерго» (Дніпро) і сотні 

інших. 

Більше про ефективність наших 

рішень та надійне партнерство з нами на

www.liter-integration.com.

Конференц-зал UNIT.Verse у бізнес-кампусі B12 
(інноваційний парк UNIT.City), Київ, Україна

Система public address міжнародного аеропорту 
«Бориспіль», Київська область, Україна

Комплексна система безпеки 
Національного банку України, Київ

Диспетчерський центр 
«Київдорсервіс», Київ, Україна

Диспетчерський центр «Укртрансгаз», 
Київ, Україна

«Літер Інтеграція» – це 28 років успішної роботи в системній інтеграції. Унікальний, 
різноплановий досвід реалізації проєктів впровадження систем комплексної безпеки, 
відеоспостереження й аналізу відеоінформації, ситуаційних центрів, систем колективної 
взаємодії, рішень для керування складною інфраструктурою.

«ЛІТЕР ІНТЕГРАЦІЯ»

БЦ «Геліос»

вул. М. Василенка, 7

Київ 03680

Україна

+380 (44) 502 10 19 

info@leater.com

Микола Жандоров,

генеральний директор
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«ОСНОВА» – проєктно-будівельна компанія, яка виконує 
всі види будівельно-монтажних робіт.

«ОСНОВА»

Будучи лідером будівельного ринку 

України, група компаній «ОСНОВА» 

активно впроваджує в будівельне 

виробництво сучасні технології та 

використовує високоякісні матеріали, 

більшість з яких виготовляється на влас-

них підприємствах.

Надання послуг генерального 

підряду є одним з основних напрямів 

діяльності групи компаній «ОСНОВА» 

при зведенні об’єктів промислового, 

комерційного та цивільного призна-

чень. «ОСНОВА» пропонує замовнику 

виконання повного циклу будівельних 

робіт зі здачею об’єктів будь-якого 

ступеня складності «під ключ» у стислі 

терміни при гарантованій якості:

• Промислове будівництво

• Висотне будівництво цивільних 

і житлових будівель

• Проєктування й інжинірингові пос-

луги

• Виготовлення та монтаж металевих 

конструкцій

• Монтаж нестандартного облад-

нання, трубопроводів, будівельних 

і технологічних металоконструкцій, 

механомонтаж

• Земляні роботи, побудова 

котлованів і траншей у будь-яких 

ґрунтових умовах

• Облаштування спеціальних 

фундаментів і підземних огороджу-

вальних конструкцій

• Монолітні та залізобетонні роботи

• Монолітні технологічні резервуари 

будь-яких конфігурацій

• Мости й інші складні транспортні 

інженерні споруди

• Морські та річкові гідротехнічні 

споруди

• Бетонні та насипні греблі

• Берегоукріплення та протизсувні 

заходи

• Причальні стінки

• Дренажні системи, будівельне 

водозниження

• Інженерно-геологічні вишукування

• Лабораторні дослідження властиво-

стей ґрунтів

• Важковагові негабаритні пере-

везення.

До складу групи компаній

«ОСНОВА» входить завод з виробництва 

металоконструкцій «СТАЛТЕХ» (Брова-

ри, Київська область). Завод «СТАЛТЕХ» 

оснащений найсучаснішим обладнан-

ням і комплексними лініями провідних 

світових виробників: ESAB, Peddinghaus, 

MG, PROMOTECH, SciTeeX, GEKA, NHMM, 

Kemppi OY, EWM, Sherman та інших. 

Більша частина технологічних операцій 

автоматизована. У виробництві ви-

користовуються тільки сертифіковані 

матеріали та комплектуючі. Реалізація 

нових технологій виготовлення метало-

конструкцій дає змогу створювати 

вироби для будь-якої країни світу. 

Продуктивність заводу становить до 

12 000 тонн металоконструкцій на рік.

вул. Ковпака, 17

Київ 03150

Україна

+380 (44) 300 17 71

info@osnova-group.com.ua

www.osnova-group.com.ua

Завод «Подільський цемент» (CRH), Кам’янець-Подільський, Україна

Будівництво медичного центру «Оберіг», 
вул. Зоологічна, Київ, Україна

Будівництво національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору», 
Київ, Україна

Завод «СТАЛТЕХ», Бровари, Київська 
область, Україна
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На сьогодні команда «А. Пашенько» 

спеціалізується на великомасштабних 

приватних і державних замовленнях; 

портфоліо майстерні охоплює широкий 

спектр об’єктів різного призначення, вклю-

чаючи велику кількість вже реалізованих 

успішних комерційних, житлових і гро-

мадських будівель, генеральних планів 

і т. д. у Києві й інших містах України.

Найзнаковіші проєкти компанії:

• Торгово-розважальні центри:

Ocean Plaza, «Магелан», HARTZ (усі 

три – Київ), «Нікольський» (Харків), ін.

• Офісні та бізнес-центри:

IQ Business Center, бізнес-

центр «Торонто», бізнес-парк 

на Дніпровській набережній, 

офісно-торговий центр «Інком» 

(усі – Київ), Innovation District IT Park 

(Львів) та ін.

• Готелі:

Holiday Inn Kyiv, «Лейпциг», 

Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre, 

Campanile (всі – Київ).

• Житлові комплекси:

«Новопечерські Липки», 

Сrystal Park, Riviera Riverside, 

Tetris Hall, Hoff mann Haus, 

«Зарічний», «Варшавський», «Фран-

цузький квартал 2», «Монреаль», 

«Квартал Алей», MG та ін.

Інноваційні комплексні архітектурні рішення, делікатний підхід до культурного 
та фізичного контексту міста, доцільність та естетика – це невід’ємні компоненти 
творчого методу майстерні «А. Пашенько». Архітектори переконані, що кожна 
ділянка є унікальною та потребує індивідуальної стратегії.

ТАМ «А. ПАШЕНЬКО»

вул. Златоустівська, 34

офіс 276

Київ 01135

Україна

+380 (44) 249 71 21

+380 (44) 249 71 15

+380 (44) 233 60 98

offi  ce@pashenko.com.ua

www.pashenko.com.ua

Концепція офісного центру, Київ, 
Україна

ЖК Hoff mann Haus, 
Київ, Україна

Проєкт Innovation District IT Park, 
Львів, Україна

ЖК Tetris Hall, Київ, УкраїнаКонцепція ТЦ Arsenalna, Київ, 
Україна
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Вітчизняна та міжнародна професійна 

спільнота рекомендує «Антіку» в сфері ан-

тимонопольного права, вирішення спорів, 

корпоративного права/M&A, банківського 

права, проєктного фінансування та 

ринків капіталу, нерухомості, землі, 

енергетики, користування надрами, 

енергоефективності й енергозбереження. 

Фірма є лауреатом «Юридичної 

премії» 2012 року в номінації «Юридич-

на фірма – прорив року». Фіналістом 

«Юридичної премії» 2013 року в сфері 

конкурентного права, судової практики 

та нерухомості, в 2014-2019 роках – 

у сфері енергетики.

Партнер фірми Олександр Буртовий 

визнаний кращим юристом України 

в галузі енергетики за результатами 

міжнародного дослідження The Legal 

500 EMEA – 2019 Edition. Керуючий пар-

тнер фірми, д. ю. н. Олексій Кот отримав 

звання «Юрист року» в сфері судової 

практики за результатами дослідження 

The Best Lawyers in Ukraine 2020. Він 

також був визнаний найкращим юри-

стом з конкурентного права за версією 

«Юридичної премії» 2015 року та кра-

щим науковим діячем у рамках конкур-

су «Адвокат року – 2017». 

В ЮФ «Антіка» працюють 15 високо-

кваліфікованих юристів, які мають знач-

ний практичний досвід у різних сферах 

юридичної практики. Партнери фірми 

добре знані на ринку: їх стаж роботи в 

юридичному консалтингу перевищує 

20 років. 

Основними принципами роботи 

«Антіки» є висока якість і своєчасність 

надання юридичних послуг, сувора 

конфіденційність, а також індивідуальний 

підхід до кожного клієнта.

Клієнтами фірми є українські та 

міжнародні компанії, які мають бізнес 

в Україні та за кордоном і працюють 

у  таких галузях, як телекомунікації, 

важка, хімічна, харчова промисловість, 

автопромисловість, користування над-

рами, комплексний девелопмент, 

нерухомість і будівництво, оптова та 

роздрібна торгівля, медіа та спорт, 

банківський сектор і ринок фiнансових 

послуг. З-поміж них такі компанії, як 

«АВТ Баварія», «ВіДі Груп», група компаній 

«Ібіс», «МФ Телеком», НАК  «Над-

ра Україна», Асоціація міжнародних 

автомобільних перевізників України 

(АсМАП), страхова компанія «Пер-

ша», Henkel Ukraine, Henkel Bautechnik 

Ukraine, ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», 

«Укрнафта», ДП «НЕК «Укренерго», 

ПАТ  «Енергобанк», ФК «Дніпро», Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб, 

Cadogan Petroleum, Shell, Cargill, Esan 

Eczacıbașı Industrial Raw Materials, Enesa, 

Ghelamco, Heitman, Lantmannen, Axa, 

Imperial Tobacco, International Resources 

Group (проєкт USAID «Муніципальна 

енергетична реформа в Україні»). 

Фірма також консультує Всесвітній банк, 

Європейський банк реконструкції та роз-

витку, TACIS.

«Антіка» є членом Торгово-промислової 

палати України, Київської торгово-

промислової палати, Американської 

торгової палати в Україні, Європейської 

Бізнес Асоціації, Канадсько-української 

торгової палати, Клубу енергетики. Юри-

сти фірми є членами Асоціації правників 

України, Національної асоціації адвокатів 

України, International Bar Association.

Юридична фірма «Антіка» надає юридичні послуги приватним і корпоративним клієнтам 
з 2010 року. За цей час фірма посіла гідне місце на ринку юридичного консалтингу України, 
отримала визнання та високу оцінку авторитетних міжнародних та українських рейтингових 
видань: The Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers, IFLR1000 Energy 
and Infrastructure, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, «50 провідних юридичних 
фірм України», «Вибір клієнта. Топ-100 найкращих юристів України».

ЮРИДИЧНА ФІРМА «АНТІКА»

вул. Хрещатик, 12, 2-й поверх

Київ 01001

Україна

+380 (44) 390 09 20/21

offi  ce@antikalaw.com.ua

www.antikalaw.com.ua

Олександр Буртовий,

партнер

Сергій Корнієнко,

партнер

Василь Шеретько,

старший юрист
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Управляюча експертиза реалізується 

як для окремих комерційних об’єктів 

нерухомості, таких як бізнес-центри, 

ТРЦ, СТО, склади, так і для цілісних май-

нових комплексів. Окрім цього, компанія 

бере в управління житлові комплекси 

бізнес- та преміумкласів. Юридичний, 

бухгалтерський, інженерний, марке-

тинговий супровід і послуги з безпеки 

бізнесу дають нам змогу розробляти 

найефективнішу концепцію управління 

нерухомістю для кожного об’єкта. У на-

шому портфоліо наявні проєкти, в яких 

нам вдалося збільшити капіталізацію 

нерухомості у 2,5 раза за 1 рік. 

Наші головні пріоритети розвитку: 

• Розробка концепцій управління 

нерухомістю та прилеглим просто-

ром для найбільш екологічного ви-

користання інфраструктури об’єктів.

• Інноваційний підхід до організації 

простору.

• Професійний консалтинг для мак-

симально ефективного викори-

стання кожного квадратного метра 

комерційної нерухомості.

Алєна Галюта, генеральний директор 

керуючої компанії Activitis: «Наша 

місія – створювати, покращувати та 

керувати приміщеннями, в яких хо-

чуть перебувати люди. Звучить просто, 

проте, насправді, це результат добре 

скоординованої стратегії, поєднаної з 

високопрофесійними діями. Проєкти 

Activitis слугують яскравим прикладом, 

як за короткий термін капіталізація 

об’єкта зростає у 2-3 рази завдяки 

професійному управлінню». 

Activitis у 3 фактах: 

• Працюємо на ринку України з 2013 року.

• Власники 60 000 м2 отримують дохід 

з кожного квадратного метра, пере-

даного в управління компанії.

• Більш як 30 професіоналів у команді.

Activitis із 2013 року допомагає середньому та великому бізнесу в Україні 
масштабуватись та збільшувати прибуток. Компанія здійснює діяльність у двох 
основних напрямах: управління нерухомістю та надання фінансових послуг.

ACTIVITIS

вул. Болсуновська, 13-15

Київ 01014

Україна

+380 (44) 465 66 01

+380 (67) 937 47 04

offi  ce@ukactivitis.com

ukactivitis.com

www.facebook.com/Activitis.Group

Алєна Галюта,

генеральний директор

Офісно-логістичний комплекс, Київ

Бізнес-центр «Престиж», Київ
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Компанія Advansys – провідний експерт із впровадження ефективних інженерних систем на ринку 
нерухомості України. Вона працює у цій сфері вже більше 10 років та за цей час спроєктувала 
та побудувала інженерні системи для понад 50 будівель, а також впровадила комплексні 
інженерні рішення для більш ніж 100 офісних просторів. Окрім цього, компанія має досвід 
у будівництві сонячних електростанцій і реалізувала більше 10 промислових станцій.

ADVANSYS

Advansys – це компанія повного циклу, 

що виконує обстеження проєкту, його 

аудит, розробку концепції, проєктування 

та впровадження інженерних систем 

у нові й наявні об’єкти. Також вона 

пропонує гарантійне обслуговування 

будівель. Невіддільною частиною по-

слуг і напрямів діяльності компанії 

Advansys є енергетичний консалтинг із 

застосуванням сучасних енергоефек-

тивних рішень і технологій.

Технологічний цикл, який використо-

вується в компанії, відповідає міжнарод-

ним системам якості, а кваліфікація 

фахівців фірми підтверджена численни-

ми сертифікатами. 

Advansys працює з промисловими, 

комерційними об’єктами, а також з ав-

тоцентрами, спортивними комплекса-

ми й офісними приміщеннями. 

 

Основні компетенції:

• опалення, вентиляція та кондицію-

вання;

• автоматизація та диспетчеризація;

• кабельні системи (ЕТР + СКС);

• системи освітлення;

• ІТ, мультимедіа та системи безпеки;

• альтернативна енергетика.

Критерії підходу до роботи:

• Клієнтоорієнтованість. Кожне по-

ставлене перед компанією завдан-

ня особливе та не схоже на інше. Так 

само, як і замовник, який має свої 

побажання та вимоги до послуг, що 

отримує.

• Якість. Advansys з особливою ува-

гою ставиться до якості послуг, що 

надаються. Тому компанія впрова-

дила в роботу міжнародну систему 

управління якістю. 

• Енергоефективність. При підборі 

технічних рішень, проєктуванні 

чи розробці концепцій компанія 

Advansys враховує сучасні 

енергоефективні технології, що до-

помагають економити значні кошти 

при експлуатації об’єктів. У штаті 

фірми є сертифіковані енергоауди-

тори.

• Компетентність. Advansys систе-

матично навчає своїх співробітників 

сучасним технологіям. 

• Новаторство. В активі компанії 

є  низка ексклюзивних енергоефек-

тивних концепцій, які демонстру-

ють значний ефект економії при 

їх використанні.

• Комплексність. Компанія надає 

комплексні послуги інтеграції 

інженерії, що забезпечує для за-

мовника якість та злагодженість 

інженерної інфраструктури.

Серед клієнтів Advansys: 

торговельно-розважальні центри 

River  Mall та Ocean Plaza; бізнес-

центри Astarta Organic Business Centre, 

«Парус», «Сенатор», Silver Breeze; ме-

режа кінотеатрів «Планета Кіно»; ме-

режа фітнес-клубів Sport Life; ресто-

рани McDonald’s; автоцентри Bentley, 

BMW, Jaguar, Land Rover; заводи 

«КВС-УКРАЇНА», «Дніпровський завод 

мінеральних добрив», «Житомирський 

бронетанковий завод»; складські ком-

плекси Procter & Gamble; міжнародні 

компанії LG Electronics, «Монделіс 

Україна», Glencore, GlobalLogic, BIC, 

Colgate-Palmolive, Adidas та багато 

інших.

вул. Старосільська, 1

Київ 02125

Україна

+380 (44) 540 03 34

info@advansys.ua

advansys.ua
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Компанія Ajax Systems розробляє бездротові системи без-

пеки та має власне виробництво повного циклу. Заснована 

2011 року в Києві Олександром Конотопським. 

Основний продукт – професійна система безпеки Ajax. 

На 2020 рік система складається з 27 пристроїв для захисту від 

пограбування, пожеж та затоплення, а також для керування 

електроживленням. Пристрої використовують для зв’язку роз-

роблений компанією пропрієтарний радіопротокол Jeweller, 

що має двосторонній зв’язок з дальністю дії до 2000 метрів, 

строк роботи датчиків від батарей до 5-7 років, передачу три-

вог за 0,15 секунди, захист від підміни пристроїв та детекцію 

глушіння. Продукція компанії продається у 93 країнах.

Ajax Systems – виробник охоронних систем, 
головний офіс і виробництво якого знаходяться в Києві.

AJAX SYSTEMS

+380 (44) 538 13 10

+380 (66) 022 44 32

+380 (68) 597 36 07

support@ajax.systems

https://ajax.systems

Олександр Конотопський, 

генеральний директор, 

засновник
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Alef Estate успішно працює на українському ринку з 2001 року та є одним 
із лідерів у сфері житлової та комерційної нерухомості. За 19 років роботи 
компанія стала відома як девелопер №1 у дніпровському регіоні.

ALEF ESTATE

Реалізовані проєкти

На сьогоднішній день реалізовано 11 тор-

гових центрів, 5 бізнес-центрів і 3 житлові 

комплекси. За період існування компанія 

реалізувала унікальні проєкти, які стали 

знаковими для Дніпра й усієї України:

• Квартальна забудова luxury-зони: 

Катеринославський бульвар, 

МФК CASCADE PLAZA, ТДК Босфор, 

МФК Енігма, ЖК Катеринославський I.

• Квартальна забудова центральної 

частини міста: ТРК МОСТ-сіті, 

ТДК Новий Центр, БЦ ПриZма.

• Реалізація ТК у густонаселених районах 

Дніпра й області: ТК у кварталі вулиць 

Василя Чапленка та Пастера, ТК Наша 

Правда, ТК Terra (м. Кривий Ріг).

Проєкти на стадії будівництва

3 житлові комплекси

У цьому році Alef Estate вводить в 

експлуатацію ЖК Катеринославсь-

кий I. Тривають роботи зі зведення та 

реконструкції ЖК Троїцький. Стартувало 

будівництво нового апарт-комплексу 

Port City на березі Дніпра.

Street Retail

Почалося будівництво торговельних площ 

формату Street Retail на перетині вулиць 

Ламана та Михайла Коцюбинського. У 

кожного приміщення буде окремий вхід.

ТДК Перехрестя

Окрім житлової нерухомості, в цьому 

році компанія бере курс на розширення 

ділової частини міста й починає роботи 

зі зведення нового ТДК, який ідеально 

впишеться в архітектурну композицію 

квартальної забудови та буде з’єднаний 

з ТРК МОСТ-сіті надземним переходом. 

Новий ТДК значно розширить ринок 

офісної нерухомості в Дніпрі, а його тор-

гова частина збільшить орендну площу 

ТРК МОСТ-сіті.

ТРЦ у привокзальній частині міста

Ще однією важливою для міста подією 

стане будівництво нового ТРЦ на 

перетині пр. Дмитра Яворницького та 

вул. Пастера.

МФК у квартальній забудові

Також Alef Estate готує до запуску 

ще один грандіозний проєкт МФК по 

вул. Шевченкa, 43. МФК складатиметь-

ся зі стилобату й трьох будівель на 4, 13 

і  9 поверхів.

Окрім того, компанія готує ще безліч 

проєктів до реалізації в 2021 році.

Alef Estate змінює вигляд міста

Основним еталоном роботи Alef Estate 

є інтелігентність у будівництві – це по-

вага до історичного вигляду міста, за-

стосування останніх світових розробок у 

технологіях, а також створення якісного 

сучасного середовища проживання для 

людей.

Alef Estate

вул. Глінки, 7

Дніпро 49000

Україна

+380 (562) 388 388

info@alef-estate.com

www.alef-estate.com

Катеринославський бульвар, Дніпро

Проєкт МФК по вул. Шевченкa, Дніпро Проєкт МФК по вул. Шевченкa, Дніпро

Анжела Борисова,

генеральний менеджер

КЦ Alef-Estate
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City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія, яка більше 10 років 
спеціалізується на розробці, реалізації та управлінні проєктами нерухомості в Києві. 
Піонер на девелоперському ринку в створенні великомасштабних інфраструктурних 
житлових комплексів, які стали візитною карткою столиці України.

CITY ONE DEVELOPMENT 

Проєкти компанії сьогодні:

• ЖК «Новопечерські Липки» – жит-

ловий квартал бізнес-класу, площа 

якого займає 24 гектари, розта-

шований у самому серці столиці 

України. Вже сьогодні побудовані та 

здані в експлуатацію 5 черг кварта-

лу – 17 будинків. 6 і 7 черги кварта-

лу наразі в процесі будівництва. На 

території проєкту понад 100 об’єктів 

інфраструктури, і цей список пос-

тійно доповнюється. 

• ЖК «Бульвар Фонтанів» – комплекс 

преміумкласу, розроблений з ураху-

ванням вимог й очікувань клієнтів 

такого рівня нерухомості. У проєкті 

впроваджена нова модель для жит-

лового комплексу – City Resort, яка 

дає змогу зберегти приватність і 

спокійну атмосферу, проживаючи 

в самому центрі ділового та куль-

турного життя Києва. В комплексі 

створена єдина в місті каскадна 

алея світломузичних фонтанів 

протяжністю 150 метрів, яка є 

центром тяжіння не тільки для 

резидентів ЖК, але й гостей ком-

плексу.

• ЖК «Святобор» – комплекс комфорт-

класу, який спроєктований так, що 

більше третини його території  – це 

паркова зона. Справжній City Resort 

в одному зі спальних районів столиці 

України.

• Спортивно-оздоровчий комплекс 

GYMMAXX – проєкт «майбутнього» 

для заняття спортом і відпочинку 

в центрі Києва. Комплекс займає 

територію в 20 000 м2 і має кілька зон, 

які створюють цілу спортивну екосис-

тему для людей будь-якого віку.

• «Академія Щастя LeapKids» – 

інноваційний дитячий садок по-

вного дня. Це перший в Україні 

проєкт для дітей дошкільного віку, 

при будівництві якого застосовані 

найсучасніші енергоефективні 

технології. Площа будівлі – 

більше 3500  м2; вона відповідає 

всім міжнародним стандартам 

сертифікації енергоефективності й 

екологічним нормам будівництва.

• Lipki Island – інноваційний проєкт у 

форматі City Resort в історичному та 

діловому центрі Києва. Це справжній 

багатофункціональний житловий 

острів площею 40 гектарів, що 

складається з безлічі кварталів. 

Місто в місті. Lipki Island розро-

блений з урахуванням унікальної 

локації – між правим і лівим бе-

регом основної водної артерії 

країни – річкою Дніпро, на півострові 

Рибальський. Lipki Island – це резуль-

тат роботи сучасних архітекторів й 

урбаністів, які втілили в цій концепції 

гармонійне поєднання динамічного 

міського життя з навколишнім при-

родним середовищем.

• THE LIGHT City Resort – проєкт фор-

мату mixed-use у центрі Києва. Вда-

ле розташування комплексу надає 

можливість майбутнім резидентам 

добиратися до найважливіших 

міських інфраструктурних об’єктів 

легко та швидко. Проєкт включа-

тиме як житлову, так і комерційну 

зони.

вул. Драгомирова, 5

Київ 01103 

Україна

тел.: +380 (44) 528 03 94

факс: +380 (44) 220 00 22

press@city1development.com.ua

city1development.com.ua

www.facebook.com/CityOneDevelopment

ЖК «Новопечерські Липки», Київ, Україна

Багатофункціональний проєкт 
Lipki Island City Resort, Київ, Україна
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Colliers International надає повний 

комплекс послуг у сфері комерційної 

нерухомості орендарям, власникам 

нерухомості й інвесторам. В Україні 

компанія Colliers International працює з 

1997 року та посідає провідні позиції на 

ринку.

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ:

• Агентські / брокерські послуги:

– для власників приміщень

– для орендарів / покупців

• Корпоративні рішення

• Інвестиційні послуги

• Оцінка об’єктів нерухомості

• Консалтингові послуги

• Зелена сертифікація

 

СЕКТОРИ НЕРУХОМОСТІ:

• Офісна нерухомість

• Торговельна нерухомість

• Промислова та складська нерухомість

• Готельна нерухомість

• Багатофункціональні комплекси

РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ОСТАННІ 12 РОКІВ:

• Офісна нерухомість – понад 240 угод 

по об’єктах загальною прощею близько 

455 000 м2

• Торговельна нерухомість – понад 

1200  угод по об’єктах загальною пло-

щею понад 530 000 м2

• Складська нерухомість – сумарно угод 

по об’єктах площею понад 238 000 м2

• Оцінка – оцінено активів сумарною 

вартістю понад $ 11 мільярдів

• Консалтинг – розроблено проєктів 

нерухомості сумарною площею близько 

16 мільйонів м2

• Інвестиційні послуги – інвестиційні уго-

ди на суму близько $310 мільйонів

НАГОРОДИ КОМПАНІЇ:

• The Lipsey Company – входить до ТОП-25 

світових брендів в області комерційної 

нерухомості з 2010 до 2019 року

• IAOP (Міжнародна асоціація 

професіоналів аутсорсингу):

– 2019 The Best of The Global Outsourcing 

100: Тop Leaders 

– 2019 The Best of The Global Outsourcing 

100: Top Customer References 

– 2019 The Best of The Global Outsourcing 

100: Top Innovation

– 2006-2017 The Global Outsourcing 100:

World’s Best Outsourcing Advisors

УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ:

Торговельна нерухомість:

• Київ: River Mall, Gulliver, Globus, 

SKY  MALL, «Караван», «Мандарин 

Плаза», «Піраміда», «Магелан», 

«Лівобережний», 4Room, «РайОN», «Аль-

та Центр», «Блокбастер», «Проспект», 

«Аладдін», «Україна», Gorodok, Art Mall;

• Львів: Forum Lviv, King Cross Leopolis, 

Victoria Gardens;

• Одеса: Fontan Sky, «Панорама», Riviera 

Shopping City;

• Дніпро: «Пасаж», «Вавілон», «Дафі»;

• Харків: «Дафі», «Французький Бульвар», 

AVE Plaza;

• Луганськ: «Луганськ-Сіті-Центр»;

• Миколаїв: City Center;

• Запоріжжя: City Mall;

• Кривий Ріг: «Сонячна Галерея», 

Victory Plaza;

• Житомир: «Глобал UA»;

• Сімферополь: «Південна Галерея».

• Проєкти у 2020: Retroville, Blockbuster 

Mall.

Офісна нерухомість (бізнес-центри, 

Київ): «Торонто», IQ Business Center, 

101  Tower, Gulliver, DYNASTY, MERX, 

SP  Hall, Horizon Park, «Леонардо» 

(I  і  II  черги), «Євразія», «Прайм», «Поділ 

Плаза», «Ігорівський», «Преміум Центр», 

«Протасів», «Фарінгейт», Horizon Offi  ce, 

«Форум Бізнес Сіті», «Форум Парк Пла-

за», «Форум Сателіт», «Форум Вест Сайд», 

«Форум Вікторія Парк», «Капітал», «Міком 

Палас», «Європа Плаза», Silver Breeze, 

«Іллінський», ASTARTA, Eleven, «Поділ 

Херітадж», ОБ  у  провулку Десятинному, 

3/5, ОБ по вул. Гоголівській, 22/24.

НАШІ КЛІЄНТИ У СФЕРІ ПОСЛУГ 

ОЦІНКИ ТА КОНСАЛТИНГУ:

• Coca-Cola, ОБСЄ, ООН, VS Energy, 

ATB, METRO, Varus, Good Wine, ЕBRD, 

Dragon Capital, «ЕСТА Холдинг», Ceetrus 

(раніше  – Immochan), Arricano Group, 

Amtel Properties, Stolitsa Group, «Кара-

ван», DCH, ArcellorMittal, «Укртелеком».

• «Ощадбанк», НБУ, «ПриватБанк», 

«Альфа-Банк», «ПУМБ», «Райффай-

зен Банк Аваль», UniCreditBank, 

«Укрексімбанк», «Торонто-Київ» та інші.

Офіси у 68 країнах

18 000+ професіоналів

70 000 угод з продажу/оренди

Річний прибуток $3,5 млрд

186 млн квадратних метрів 

під управлінням

Вся статистика за 2019 рік, у доларах США та 

включає афілійовані компанії.

Colliers International входить до трійки світових лідерів із надання послуг у сфері 
нерухомості з понад 18 000 співробітників, які працюють у 68 країнах світу.

COLLIERS INTERNATIONAL

БЦ Gulliver

пл. Спортивна, 1-а

Київ 01001, Україна

тел.: +380 (44) 499 00 00

факс: +380 (44) 499 00 09

ukraine@colliers.com

www.colliers.com

Олександр Носаченко, 

керуючий директор
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Успішний бізнес починається з  надій-

ного підрядника!

Компанія Commercial Construction здійснює 

повний цикл ремонтно-будівельних робіт,

починаючи від проєктування та будівництва 

до введення в експлуатацію та подальшого 

обслуговування об’єкта. Вона надає послу-

ги в сфері retail, HoReCa й entertainment на 

території України, Європи та країн СНД.

Компанія входить у групу 

Partner  Group, представлену на ринку 

більше 16  років. Завдяки великому 

досвіду роботи, стабільній команді та 

власним виробничим потужностям ми 

реалізуємо проєкти будь-якої складності 

якісно та в поставлені терміни.

Наша місія – ми працюємо для того, 

аби сприяти створенню кращих об’єктів 

комерційної нерухомості, які допомага-

ють розвитку бізнесу клієнта, надаючи 

йому кращий сервіс.

 

Переваги компанії:

• довіра та репутація;

• досвідчена команда;

• оперативний підхід;

• комплексний сервіс;

• гарантія якості;

• інноваційний підхід до вирішення 

завдань;

• післягарантійне обслуговування.

Головні цінності:

Люди. Ми працюємо з кращими, 

наші співробітники зміцнюють свої на-

вички для подальшого успіху.

Цілісність. Ми чесно ведемо 

проєкти замовників. Наша компанія 

бере на себе відповідальність за всі свої 

слова та дії.

Досконалість. Ми ніколи не 

припиняємо піднімати планку, постійно 

вдосконалюємось, орієнтуючись на ви-

соку якість послуг. 

Стратегічне управління. Кожен день 

ми усвідомлюємо ту роль, яку виконуємо 

як керуючі Ваших проєктів. 

Послуги компанії:

• дизайн;

• архітектура;

• проєктування;

• авторський нагляд;

• технічний нагляд;

• будівництво;

• реконструкція;

• реставраційні роботи;

• капітальний ремонт;

• монтаж інженерних систем;

• монтаж скляних й алюмінієвих 

конструкцій, сонцезахисних систем;

• монтаж меблів, устаткування та тор-

гового обладнання;

• післягарантійний сервіс;

• дозвільна документація;

• узгодження.

Серед клієнтів компанії такі між-

народні фірми, як Samsung, Colgate, 

Danone, JLL, EPAM Systems, ін., популярні 

торгові бренди Mango, Guess, Bebe, Dior, 

ін., відомі ресторани McDonald’s, Vapiano, 

KREDENS CAFE, ін., і надійні банківські уста-

нови «Альфа-Банк Україна», «Банк Кіпру», 

«УКРГАЗБАНК» та багато інших.

$5 000 000+ заощадили клієнтам
650+ успішних проєктів
300 000+ м2 втілених площ

COMMERCIAL CONSTRUCTION

вул. Миколи Василенка, 7

Київ 03124

Україна

+380 (67) 904 27 91

+380 (44) 333 62 63

offi  ce@commercial-construction.in.ua

commercial-construction.in.ua

Вадим Петроченко,

засновник

Ресторан Vapiano, Київ

ЦУМ Київ Ресторан швидкого харчування 
McDonald’s, Київ

Концептуальний центр Miele Experience 
Center, Київ
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Corcel є однією з провідних компаній у сфері перевезень вантажів. 
Corcel розпочала діяльність у 2008 році; з того часу вона перетворилася 
з компанії з однією машиною на групу компаній з офісами в трьох країнах.

CORCEL

Із найпершого дня заснування ми праг-
нули стати не просто перевізником, а 
логістичним оператором – надавати на-
шим клієнтам максимально повний ком-
плекс логістичних послуг. На сьогодні 
Corcel Group – це транспортна компанія, 
митне агентство та склади в Україні, 
Польщі й Іспанії.

Кожен запит або проєкт має для нас 
особливу цінність. Ми працюємо як з 
великими замовниками, з об’ємами 15-
25 машин на тиждень, так і з невелики-
ми – 1-2 палети на місяць, приділяючи 
їм увагу в повному обсязі.

Наші клієнти знають, що ми 
надаємо не просто доставку вантажу, 
ми партнер, який іде назустріч і будує 
відносини на чесності та відкритості. 
Ми розуміємо, наскільки важливим є 
якісний і комфортний сервіс. За кож-
ним клієнтом закріплений співробітник, 
який завжди на зв’язку та допоможе 
вирішити будь-яке питання.

У нашій роботі дуже важливі 
швидкість і гнучкість у вирішенні будь-
яких непередбачених ситуацій. Усі наші 
співробітники – це досвідчені фахівці, 
які підібрані відповідно до напрямку. Це 
дозволяє нам ефективно справлятися з 
різноплановими завданнями.

Гнучкі логістичні рішення важливі 
в будь-якій галузі. Будівельна індустрія 
не є винятком. Невчасно доставлений 

вантаж, устаткування або матеріали – це 
найчастіше призводить до втрати або зни-
ження прибутку, а також до припинення 
робіт на будь-якій ділянці, де виконується 
будівництво. Щоб домогтися ідеального 
рівня постачання, налагодженої та 
безперебійної поставки матеріалів, 
необхідний надійний логістичний пар-
тнер. Досвідчений фахівець завжди 
грамотно підходить до вирішення 
логістичної задачі. Адже будматеріали 
неможливо віднести до однієї певної 
категорії вантажів, оскільки вони можуть 
істотно відрізнятися між собою за вагою, 
габаритами, технічними характеристика-
ми. Відмінності будівельних матеріалів 
настільки істотні, що не існує єдиних 
правил їх транспортування, складського 
зберігання або митного оформлення.

Найчастіше мова йде про переве-
зення за допомогою автомобільного 
транспорту. І для нас очевидні 
особливості перевезення того чи іншого 
вантажу. Чи це дорога італійська плит-

ка, яка потребує дбайливого транспор-
тування, або сендвіч-панелі з Чехії, під 
які потрібен автомобіль з бічним заван-
таженням зі зняттям стійок. Або якісні 
фарби з Нідерландів, які потрапляють 
під категорію небезпечних вантажів, 
для яких необхідний автомобіль із до-
зволом і спеціально навченим водієм.

Будь-яке перевезення – це як 
рівняння: воно має своє рішення, і ми 
чудово знаємо, як до нього прийти!

Ганна Хаустова, 

генеральний директор

+380 (44) 333 32 28

+380 (95) 099 59 55

pavel.bogdanov@corcelgroup.com

www.corcelgroup.com

www. tronko.pl



+380 (96) 394 17 42

a.kruchinina@c-p.com.ua

cp-agency@c-p.com.ua

Артем Бурба,

керуючий партнер

Ганна Кручиніна,

директор

ПОСЛУГИ 

CP COMMUNICATION AGENCY

• МАРКЕТИНГ:

аналітика, розробка маркетингової 

стратегії, просування, комунікація 

бренду, медіапланування.

• DIGIAL MARKETING STRATEGY: 

розробка стратегії просування 

компанії з урахуванням можливостей 

Digital Marketing і Big Data.

• MEDIA RELATIONS:

«ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРЕС-ЦЕНТР», 

розробка PR-стратегії та комунікації 

з медіа. Наші фахівці здійснюють 

створення/управління іміджем 

компанії, а також її просування серед 

В2В-аудиторії, створюють і просувають 

контент на ресурсах компанії, 

виконують розсилку матеріалів по базі 

e-mail-адрес партнерів та зацікавленої 

аудиторії, якісно й ефективно 

просувають партнерів у ЗМІ.

• ІВЕНТИ:

B2B-заходи, конференції, семінари.

ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ 

Довіривши нам маркетингову стратегію, в результаті Ви 

отримаєте комплексне якісне просування Вашої компанії. 

Це вплине на глобальне збільшення її ефективності, принесе 

стабільне зростання продажів, посилення особистого іміджу 

топменеджменту та статусу компанії.

Команда агентства 

може реалізувати 

проєкти будь-якого 

рівня, починаючи 

від медіапланування 

та закінчуючи 

проведенням 

міжнародних івентів.

СР COMMUNICATION AGENCY ПРОПОНУЄ ПОСЛУГУ 
«ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРЕС-ЦЕНТР» ЗІ СТВОРЕННЯ 
PR-КОНТЕНТУ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЙ 
НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ. У 2019 РОЦІ ПОСЛУГАМИ 
АГЕНТСТВА СКОРИСТАЛИСЯ ТАКІ КОМПАНІЇ, 
ЯК COLLIERS INTERNATIONAL (УКРАЇНА), «НЕСТ», 
CITY ONE DEVELOPMENT ТА ІНШІ.

CP COMMUNICATION AGENCY входить до складу медіахолдингу Commercial Property, 
який налічує більш ніж 10-річну історію. Медіахолдинг поєднує друковані та онлайн-
медіа, які є лідерами у своїй галузі, та численні знакові B2B-заходи.

CP COMMUNICATION AGENCY
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Основні напрями діяльності компанії – 
девелопмент комерційної нерухомості, 
управління об’єктами готельної 
нерухомості й інвестиційний менед-
жмент.

Серед інвестиційних і девелоперсь-
ких проєктів DEOL Partners:
• Senator Hotels and Apartments – пер-

ша в Україні мережа професійних 
апарт-готелів, яка підтримує стан-
дарти якості й обслуговування на 
незмінно високому рівні;

• 11 Mirrors Design Hotel – перший 
дизайн-готель в Україні та країнах 
Східної Європи, частина міжнародної 
колекції Design Hotels™;

• Globe Runner – найбільший сучас-
ний готельний хаб, який пропонує 
приватні та спільні номери, а та-
кож сімейні апартаменти в самому 
серці Києва;

• Kiev Airport City – багатофункціо-
нальний комплекс безпосередньо 
поруч із міжнародним аеропортом 
«Бориспіль».
Компанія DEOL Partners і проєкти, 

які вона розвиває, отримують найви-
ще визнання серед професіоналів на 
ринку комерційної нерухомості. У 2018 
і 2019 роках EuropaProperty.com та 
URE Club нагороджували DEOL Partners 

премією Eastern Europe Real Estate 
Project Awards у номінації «Компанія 
року з управління об’єктами готельної 
нерухомості». 

На відомому порталі TripAdvisor 
дизайн-готель 11 Mirrors з моменту 
відкриття є номером 1 серед готелів 
Києва й України, а Senator Maidan є но-
мером 2 у своєму сегменті. Крім того, 
11  Mirrors і Senator Maidan увійшли до 
Залу Слави TripAdvisor, тому що п’ять 
років поспіль відзначалися Сертифікатом 
якості (Certifi cate of Excellence).

З 2015 до 2019 року 11 Mirrors і 
Senator Victory Square отримували на-
городу World Travel Awards відповідно 
як «Кращий бутик-готель України» та 
«Лідер України в сегменті сервісних 
апартаментів».

Компанія DEOL Partners відкрита 
для нових ідей і спільних проєктів 
з інвесторами та власниками бізнесу – 
в Україні та за її межами. Як девелопер 
і оператор успішних готельних брендів 
ми пропонуємо наш багаторічний 
досвід роботи, вміння створювати та 
розвивати нішеві продукти, а також 
послуги з грамотного управління 
об’єктами нерухомості, щоб приверну-
ти гостей і максимізувати повернення 
інвестицій.

DEOL Partners – один із провідних готельних операторів на ринку України, який завдяки 
глибоким знанням локальної специфіки та міжнародної практики надає комплексні 
та конструктивні рішення для інвесторів, девелоперів, власників нерухомості й орендарів.

DEOL PARTNERS

вул. В. Липинського, 4, офіс 16

Київ 01030

Україна

+380 (44) 200 77 00

+380 (44) 200 77 01

www.deol-partners.com

Руслан Олексенко, 

засновник і керуючий 

партнер DEOL Partners

Марина Лео (Римаренко),

партнер DEOL Partners,

CEO дизайн-готелю 11 Mirrors і мережі 

Senator Hotels and Apartments

Готельний хаб Globe Runner, Київ, 
Україна

Апарт-готель Senator Maidan, Київ, 
Україна

11 Mirrors Design Hotel, Київ, 
Україна



63
КОМ

П
АН

ІЇ

Design Hub International – це команда експертів у створенні ефективних проєктних рішень. 
Ми архітектори, інженери, урбаністи та дизайнери з міжнародним досвідом проєктування 
об’єктів житлової та комерційної нерухомості. Створюємо проєкти, завдяки яким інтереси бізнесу 
та кінцевого споживача не конкурують між собою, а доповнюють і підсилюють один одного.

DESIGN HUB INTERNATIONAL 

Основні переваги роботи з нами:

Flexible Partnership. Ми готові розділити 

ризики та стати співінвесторами проєкту 

й отримати до 50% оплати в м² або част-

ку в бізнесі.

Smart Management. Скорочуємо наші 

витрати шляхом залучення необхідної 

команди відповідно до масштабу 

проєкту, складності та реальним по-

требам.

International Experience. Завдяки 

міжнародній партнерській мережі, 

у  нас є можливість залучати провідні 

міжнародні архітектурні компанії під 

свої задачі та проєкти.

Project Cost Reduction. При роботі 

з іноземними архітекторами ми 

скорочуємо фінальну вартість внаслідок 

виконання частини робіт з адаптації 

концепції нашою локальною командою.

Eff ective Consulting. Виконую-

чи консалтингові послуги, беремо 

відповідальність за результат роботи 

та готові виступати подальшим пар-

тнером проєкту в якості генерального 

проєктувальника та генпідрядника.

Наша компанія надає послуги кон-

салтингу для розробки концепцій торго-

вих об’єктів від маркетингового аналізу 

до фінансової моделі. Ми допомагаємо 

вибрати правильний вектор розвитку 

на найбільш ранньому етапі девело-

перського проєкту, що дає змогу нашим 

клієнтам знизити витрати у майбутньо-

му й отримати максимальний прибуток.

Засновник компанії, Андрій Яцен-

тюк, має вищу освіту, отриману в Deakin 

University (Австралія) і понад 10 років 

реалізує проєкти на українському та 

міжнародному ринках.

Серед особистих проєктів заснов-

ника: Київський ЦУМ, ТРЦ Lavina Mall, 

ТРЦ  Blockbuster Mall, ТРЦ Ocean Mall, 

ТРЦ  Alexander Plaza, ТPЦ Armada Plaza і 

багато інших. У портфоліо DHI такі знакові 

проєкти, як нова черга ТРЦ  SKY  MALL, 

ТРЦ Retroville, готель Park Inn.

Спектр послуг компанії охоплює:

• Архітектурні концепції та візуалі-

зація проєктів.

• Адаптація концепцій міжнародних 

консультантів до локального ринку.

• Інженерні концепції та генеральне 

планування всіх стадій.

• Аналіз і функціональне зонування 

ділянок, концепції забудови.

• Концепції благоустрою території 

та інженерні концепції.

• Будівельні роботи в якості генпід-

рядника.

• Дизайн інтер’єрів житлових і комер-

ційних об’єктів.

• Комплектація, супровід закупівель 

та авторський нагляд.

• Консалтинг у розробці комплексних 

комерційних концепцій.

вул. Михайлівська, 18-в

Київ 01001

Україна

+380 (44) 379 48 95

info@dhi-architecture.com

www.dhi-architecture.com

Андрій Яцентюк,

засновник бюро архітектурних 

рішень Design Hub International

Торговельно-розважальний центр 
Retroville, Київ, Україна

AL Maktoum International Airport, 
Дубай, ОАЕ

Багатофункціональний житловий 
комплекс, Київ, Україна

Торговельний центр EXPOBEL, 
2-га черга, Мінськ, Білорусь
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ЖК DIADANS, Київ, Україна ЖК POETICA, Київ, Україна

ЖК FJØRD, Київ, Україна ЖК POETICA, Київ, Україна

Філософія компанії

ENSO створює кардинально нові, 

нішеві проєкти на ринку нерухомості 

України. В їх основу закладені рівною 

мірою технологічність і раціональна 

пропозиція клієнту, а також продумана 

інтеграція в зовнішній вигляд міста й 

інфраструктуру.

Компанія наповнює кожен свій 

проєкт сенсом та ідеєю, яка надихатиме 

людей повертатися в свій будинок знову 

і знову, жити, відпочивати, працювати 

там із задоволенням.

Проєкти ENSO, які реалізуються 

в 2020 році 

POETICA – масштабний житловий 

проєкт у Києві по вулиці Дегтярівській, 

вздовж парку ім. Пушкіна. Проєкт 

передбачає ревіталізацію території, 

облаштування інфраструктури з ураху-

ванням потреб мешканців. Назва об-

рана не випадково: мальовничий парк 

імені поета Олександра Пушкіна поруч 

із комплексом стане природним джере-

лом натхнення. Незвичайні архітектурні 

рішення кварталу гармонійно впису-

ються в ландшафт, підкреслюючи його 

природну красу. POETICA для тих людей, 

які шукають гармонійне поєднання ком-

форту й близькості до природи.

 

DIADANS – це проєкт для тих, кому 

важливо жити в самому серці велико-

го міста, відчувати його ритм і бути в 

центрі подій. Це будинки бізнес-класу 

для цінителів комфорту й затишку, з за-

критим двором, що охороняється, для 

безпеки мешканців. Архітектура об’єкта 

створена за принципами філософії, в 

основі якої елегантність і природний 

гармонійний баланс з навколишнім се-

редовищем.

FJØRD – це каскад квартир, який 

нікого не залишить байдужим, це 

своєрідний «оазис» комфорту й затиш-

ку в центрі столиці. Проєкт бізнес-класу 

для зайнятих людей, які цінують свій 

час і приватність. Всередині периме-

тра житлових будинків передбачено 

спеціальний простір з розвиненою 

внутрішньою інфраструктурою. За 

проєктом більшість терас будуть видови-

ми, а весь доступний простір території – 

озеленено. Також у пішій доступності 

розташований Національний ботанічний 

сад ім. М. М. Гришка.

ENSO – українська девелоперська компанія, заснована в Києві в серпні 2017 року. 
Основний вид діяльності – розробка, будівництво та управління проєктами в сфері 
житлової та комерційної нерухомості. 

ENSO

площа Спортивна, 3, 4-й поверх

Київ 01023

Україна

+380 (44) 339 90 09

info@enso.ua

enso.ua
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Привіт, мене звуть Олександра!

Я працюю в одному з бізнес-центрів 

FORUM. І я хочу розповісти, чому 

«Форум» – це круто.

FORUM – це не просто мережа 

бізнес-центрів у Києві. Це – дещо 

більше. Тут комфортний простір для ро-

боти, нічого не відволікає і немає зайво-

го. З першого погляду може здатися, що 

це звичайні офісні будівлі, але щойно 

зайдеш усередину, враження зміниться. 

Сучасний інтер’єр у приємних відтінках, 

багато живих рослин, кав’ярні з запаш-

ною кавою та заклади, де можна смач-

но пообідати, не виходячи з будівлі. 

В теплу пору можна перевести дух в 

альтанках, а після роботи взагалі влаш-

тувати барбекю з колегами – тімбілдінг. 

Круто, що тут є класи для йоги та спорт-

зали, іноді це дуже допомагає переза-

вантажитися. 

Форуму можна довіряти. За 

18  років роботи ця компанія збудува-

ла 14  бізнес-центрів, якими успішно 

керує. Тут винаймають офіси понад 

500 компаній, серед яких UBER, Xerox, 

Ericsson, Acer, Puma, «Райффайзен 

Банк Аваль», «Альфа-Банк», Panasonic, 

ТРК  «Україна», SHERP, Farmasi Ukraine, 

FRAG  LAB, Hegelmann, ZTE, ControlPay, 

«ІЛТА», «Аріста ЛайфСайенс», Astellas 

Pharma, Gorenje, Admitad, «Чумак», 

Regus.

Співробітники Форуму завжди 

привітні та відкриті, радо допома-

гають у разі потреби. Тут працюють 

450  супергероїв, які цілодобово зна-

ходяться на варті безпеки, порядку 

та затишку резидентів. А ще команда 

Форуму регулярно влаштовує зустрічі з 

топменеджерами компаній-орендарів 

та HR-ами, проводить Forum  Talks, 

влаштовує освітні та розважальні за-

ходи, долучається до благодійних 

ініціатив. І  це не може не тішити! Тут 

відчуваєш себе другом, ледь не чле-

ном сім’ї. 

Не знаю, як Форуму це вдалося, 

але він надає весь необхідний сервіс. 

Є  Shuttle Bus, який довезе до офісу 

й назад; якщо приїхав на велосипеді – 

місць на паркінгу вдосталь, так само 

як і для авто. До речі, якщо немає 

де зберігати сезонні шини, мож-

на залишати їх у  Форумі, в них є 

спеціальні приміщення. Прикольно, 

що івентери компанії регулярно влаш-

товують ярмарки та мініфестивалі 

вуличної їжі Foodie Forum. Можна 

розважитися просто посеред робочо-

го дня! Крім того, все необхідне по-

ряд: мінімаркети, банки, термінали, 

кав’ярні, шиномонтаж. Круто ж!

Словом, FORUM – це компанія, 

яка дає можливість будь-якому бізнесу 

розвиватися й робить для цього 

оверкомфортні умови. В їх офісні цен-

три хочеться приходити, там не зникає 

бажання працювати, а коли треба по-

трудитися понаднормово – без про-

блем, це зручно і безпечно, хоч на всю 

ніч залишайся!

FORUM – ЦЕ ПРО ЛЮДЕЙ, 

ПРО СЕРВІС, ПРОДУКТИВНІСТЬ 

І КОМФОРТ

Карта розміщення бізнес-центрів FORUM в Києві

FORUM

пров. Охтирський, 7

Київ 03022

Україна

+380 (44) 500 0005

sales@forumgroup.ua

www.forumgroup.ua

Ірина Школьник − ідейний лідер

Олена Мущенко − лідер компанії 

FORUM

БЦ City Garden (вул. Амурська, 6,

5 хвилин до м. Васильківська)

БЦ Infi nity (вул. Саксаганського, 53/80, 

10 хвилин до м. Площа Льва Толстого)

Forum Kinetic

пр. Куренівський, 12

Park Plaza

пр. Степана Бандери, 9

Park Tower 

вул. Парково-Сирецька, 7А

West Side 

вул. Олени Теліги, 6

Business City 

вул. Пимоненка, 13 

Forum B7 

вул. Брюллова, 7

Forum Infinity 

вул. Саксаганського, 53/80 

City Garden 

вул. Амурська, 6 

Victoria Park 
пр. Охтирський, 7 

Forum Lagerhaus 

вул.Пирогівський шлях, 34 

Forum Terminal 

вул. Столичне шосе, 100

Forum Satellite

вул. Героїв Космосу, 4

M

Васильківська

Кловська

Університет

Лук'янівська

Дорогожичі

Житомирська

Тараса Шевченка

Почайна

Видубичі

M

M

M

M

M

M

M

M
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ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ

Назва компанії складається з двох 
частин. Перша від англійського hard – 
твердий, важкий, друга – відсилає до 
найвідомішого та масового меблевого 
бренду Ikea.

Ідея робити меблі з бетону з’явилась 
у засновника компанії в той час, коли 
на ринку СНД мало хто ще використо-
вував бетон у такому нетрадиційному 
для нього застосуванні. Це дало пере-
вагу і час, щоб перевірити на міцність 
ідеї, матеріал і вийти на серйозний ви-
робничий рівень.

На цей момент можна сміливо зая-
вити, що бетон Hardkea – це конгломе-
рат компонентів з високоефективними 
технічними характеристиками. Крім 
того, ще один плюс у скарбничку його 
достоїнств – це екологічність, яка зараз 
стає все більш актуальною.

Натуральні матеріали, проста 
геометрія і безкомпромісна якість – 
у цьому чесна філософія й зрозуміла 
естетика Hardkea.

Серійне і кастомне виробництво:

послуги, товари, переваги

Налагоджена система роботи, професійна 
команда та великий досвід дозволяють 
нам втілювати будь-які ідеї клієнта. А 
наявність зварювального цеху та фарбу-

вального боксу дає можливість виробляти 
не тільки бетон, але й металоконструкції 
повністю на своєму виробництві, забез-
печуючи короткі терміни виконання за-
мовлень.

Ми маємо досвід роботи в 
облаштуванні приватних і комерційних 
інтер’єрів – коворкінги, банки, готелі та 
інше.

Наші замовники – це:
• архітектори та дизайнери інтер’єру;
• власники комерційної нерухомості;
• власники приватних будинків і 

квартир.

Наразі наша серійна продукція пред-
ставлена наступними категоріями:
• кашпо;
• стільниці;
• умивальники;
• робочі, обідні столи;
• журнальні столики;
• облицювальні плити;
• розумні меблі з вбудованим елек-

троустаткуванням.
Найближчим часом планується за-

пуск виробництва теплих меблів.
Важливо зазначити, що ми не 

обмежені серійним виробництвом 
меблів і предметів інтер’єру й готові взя-
тися за найнесподіваніші замовлення, 
починаючи від малих форм і закінчуючи 
стінами, стелями та серйозними wow-
рішеннями, наприклад, п’ятиметровий 
ресепшн вагою дві тонни.

Наразі наші виробництва є в двох 

містах: у Києві та Москві. Але відправка 
готової продукції можлива по набагато 
ширшій географії.

Наша місія – показати іншу сторону 
бетону, відкрити для людей його нові 
естетичні та функціональні межі за-
стосування.

Hardkea – це компанія з виробництва меблів і предметів інтер’єру з бетону з елементами 
металу та дерева. Була заснована в 2017 році в Києві Кирилом Купіним.

HARDKEA

вул. Березняківська, 15-а

Київ 02152

Україна

+380 (50) 926 00 74

sale@hardkea.com

Кирило Купін, засновник
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Наші фахівці – творчі особистості, яких 

об’єднує бажання розробляти креатив-

ний і функціональний простір. Коман-

да має досвід проєктування більше 

10 років. Окрім цього, ми постійно 

розвиваємося: вивчаємо нові тенденції 

та потреби на архітектурному ринку. Це 

дозволяє реалізовувати рішення, що 

йдуть в ногу з часом й іноді – на кілька 

кроків попереду.

Проєктування як впевнений поступ 

у досконале майбутнє

KYB Architects знає, що кожен будинок – 

не просто стіни, каркас, перекриття та 

дизайн. У першу чергу це історія, яку хо-

четься прожити й розповісти комусь. Ми 

створимо для Вас проєкт, враженням 

від якого Вам захочеться поділитися. 

В іншому випадку, навіщо будувати без 

душі та натхнення? Ми розробимо для 

Вас архітектурне рішення, завдяки яко-

му у Вашому житті з’являться нові грані 

комфорту.

Від думки до дії – один крок

Іноді заради омріяного майбутнього 

потрібно зробити один крок. У Вашому 

випадку цей крок може бути звернен-

ням у KYB Architects, адже наші фахівці 

при роботі керуються трьома принципа-

ми: бажанням замовника, інноваційним 

підходом й індивідуальністю рішень. 

Ми віримо в силу креативного 

архітектурного мислення – воно 

допомагає вирішувати питання будь-

якої складності.

Кожен проєкт ми починаємо 

з  розробки концепції, на основі якої 

базується подальша робота архітекторів 

і дизайнерів. Наша основна мета – 

створення архітектурного об’єкта від 

ідеї до реалізації. Проте чудова ідея 

без ефективного виконання й авторсь-

кого нагляду не має сенсу та зводиться 

нанівець. Тому формула успішної ро-

боти KYB  Architects  – це творча скла-

дова, помножена на професіоналізм. 

Внаслідок такого підходу ми пропонуємо 

рішення, що виходять за рамки стандар-

тних критеріїв проєктування.

Ідеї мають право на втілення

До нас звертаються з різними ідеями, 

навіть найсміливішими та тими, 

втілення яких на перший погляд 

здається неможливим. Ми завжди 

знаходимо способи реалізувати бачен-

ня клієнта, підбираючи максимально 

ефективні для цього методи. Наші 

проєкти надихають і мотивують – так 

вважають наші замовники. Мрієте 

реалізувати комплекс світового рівня? 

Хоч на острові, хоч у мегаполісі чи за 

містом – запропонуємо проєкт, у якому 

врахуємо всі Ваші побажання.

Кожна ідея має право на втілення – 

довірте розробку проєкту професіоналам. 

KYB Architects займається проєктуванням 

житлових і багатофункціональних ком-

плексів, торгово-розважальних центрів, баз 

відпочинку, бізнес-центрів, готелів  – і  це 

далеко не повний перелік варіантів, які мо-

жемо Вам запропонувати. Ми надаємо по-

вний комплекс послуг генпроєктувальника 

для втілення Ваших ідей.

Будь-який проєкт можна 

реалізувати за однієї умови – якщо 

ним займаються професіонали. Пра-

цюючи з  KYB Architects, Ви обираєте 

впевненість у якісному результаті.

Житловий комплекс «Діброва парк», 
Київ, Україна

Житловий комплекс GREAT, 
Київ, Україна

Елітний квартал TASHKENT CITY, 
Ташкент, Узбекистан

Будь-які ідеї з’являються в правильному місці. Компанія KYB Architects пропонує 
архітектурні рішення та дизайн, які стануть особливими для Вас.

KYB ARCHITECTS

вул. Трьохсвятительська, 5/1-а

Київ 01001 

Україна

+380 (44) 38 44 000

+380 (94) 92 91 000

+380 (63) 143 13 16

offi  ce@kybua.com

kybua.com

Олексій Куцало і Олександр Білоцький, 

директори-засновники
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Студію Levantin design заснували брати Сергій та Олександр Львови у 2012 році в місті Харків. 
Їх діяльність охоплює виготовлення авторських предметів інтер’єру під власним брендом, 
а також розробку предметного дизайну для українських й іноземних виробників.

LEVANTIN DESIGN 

За час роботи студія вже реалізувала дві тисячі одиниць із 
власної лінійки, а також створила 20 проєктів у співпраці з 
іншими брендами. Ви можете побачити розробки студії в 
інтер’єрах сучасних кафе, ресторанах, готелях, коворкінгах, 
в офісах компаній, а також у приватних будинках і квартирах. 
Це можуть бути ремісничі дерев’яні меблі, високотехнічні 
світильники, акцентний металевий декор, колекції дзеркал, 
дверні ручки для італійського бренду й інші зразки промис-
лового дизайну.

Кожен новий проєкт, креслення та технічний малюнок 
допомагають нам накопичувати все більше прикладної 
майстерності й естетичного досвіду, а прекрасні знайом-
ства з новими замовниками та ремісниками дають нам 
можливість щорічно прогресувати та створювати щось нове.

Предмети Levantin design експонувалися на фран-
цузькому тижні дизайну в Парижі, є частими учасниками 
меблевих виставок, конкурсів дизайну, публікуються в 
профільних виданнях і знайшли своїх власників майже в усіх 
куточках України, а також Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, 
Великої Британії, Італії, Іспанії, Бельгії, Франції, Німеччини, 
Швейцарії, США, Канади, Австралії та Сінгапуру.

Сергій Львов і Олександр Львов, 

засновники

Дизайн інтер’єру від студії RB Architects
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MANEZH сьогодні:

• український виробник (ISO 9001-

2015; CE);

• впроваджує систему KAIZEN 12 років;

• розробник власних рішень;

• лінійка пергол M-Ocean;

• лінійка типових терасових рішень 

LITE;

• команда сервісу;

• консультації, заміри;

• монтаж;

• шеф-монтаж;

• постгарантійний сервіс;

• візуалізації;

• робота в програмах 3D;

• розрахунок енергоефективності;

• ліцензія на право виконання 

зовнішніх і висотних робіт;

• допуски з техніки безпеки;

• працюємо по всій Україні та за її 

межами;

• ми в тренді екологічності, енерго-

ефективності та бірюзових організацій;

• проводимо навчання для наших 

партнерів щодо продукту, принципів 

KAIZEN, управління персоналом, 

продажів, корпоративної культури.

Наші ключові клієнти:

• мережа заправок: WOG, ОККО, 

Glusko, SOCAR;

• банки: Ощадбанк, Банк Восток, 

Банк Кредит Дніпро, Universal Bank, 

ПриватБанк;

• девелоперські компанії: 

КАN Development, UDP, 

SAGA Development, Alef Estate, 

KADORR Group;

• автосалони: BMW, Volkswagen, 

Mercedes-Benz, Renault;

• ресторани: Citronelle, Argentina Grill, 

ЖЗЛ, This is Пивбар, Veranda on the 

river, Mr. ZUMA, MAMAN, M1 Club 

Hotel;

• IT-компанії: Сiklum, SoftServe, 

MacPaw, Wargaming;

• архітектурні студії: JK Lab Architects, 

YoDezeen, YOD Design Lab, 

balbek bureau, Sergey Makhno 

Architects, SBM Studio.

 

Ми любимо те, що створюємо.

Ми більше, ніж наш продукт...

Ми створюємо свій світ – він особливий...

І ми готові його відкрити Вам...

Пергола M.Ocean Line

Офіс компанії MANEZH Виробництво компанії MANEZH

MANEZH – компанія-виробник і розробник сонцезахисних систем на ринку 
України. Вона була заснована в серпні 1995 року. Наразі компанія MANEZH посідає 
лідерську позицію на ринку України з виробництва терасних і фасадних систем, 
а також внутрішніх сонцезахисних систем і текстилю.

MANEZH

ТЦ «Домосфера»,

Столичне шосе, 101

Київ 03031

Україна

+380 (50) 447 50 99

вул. М. Залізняка, 146

Черкаси 18028

Україна

+380 (50) 414 40 71

Марина Дяченко, СЕО



70
КО
М
П
АН

ІЇ

Компанія MCL надає послуги в сфері екології та інжинірингу. Під екологією MCL має на увазі 
не тільки набір «повітря – відходи – надрокористування», а й класичну екологію – дослідження, 
розвиток відновлюваної енергетики та зелене будівництво. Референси компанії можна 
отримати як у великих національних гравців ринку нерухомості, так і в Європі у провідних 
компаній зеленого напряму. 

MCL

Сучасні тренди економії та раціонального 

використання природних ресурсів спону-

кають все більше девелоперів не тільки 

до дотримання будівельних норм, вста-

новлення лічильників, енергоефектив-

ного освітлення та обладнання, а й до 

підвищення якості квадратного метра, 

відповідності європейським вимогам, у 

тому числі завдяки сертифікації зелено-

го будівництва. 

MCL – ліцензований оцінювач зеле-

ного будівництва та «здорових будівель» 

відповідно до стандартів BREEAM, LEED 

і WELL. У штаті компанії – два акредито-

ваних оцінювача з 15-річним досвідом 

роботи в сфері сертифікації комерційної 

та житлової нерухомості. Наявність 

двох оцінювачів дає змогу проводити 

сертифікацію декількох об’єктів одно-

часно. Зараз спеціалісти компанії про-

водять сертифікацію 6 об’єктів: двох 

житлових комплексів, торгово-розва-

жального центру, двох промислових 

заводів та інноваційного бізнес-парку. 

Основною метою проведення 

сертифікації й отримання престиж-

ного міжнародного сертифіката є 

позиціонування проєкту на ринку 

нерухомості як об’єкта з високим стан-

дартом і якістю реалізації, що свідчить 

про зниження негативного впливу 

будівель на навколишнє середовище 

й оптимізацію їх експлуатаційних витрат.

У 2019 році робочою групою компанії 

MCL у тісній співпраці з BRE  Global, 

автором й оператором стандарту 

екологічного будівництва BREEAM, 

були визначені напрями та пріоритети 

будівельної галузі України в контексті 

сталого розвитку. Говорячи мовою 

професіоналів – затверджені вагові 

значення для категорій оцінки житлових 

будівель згідно BREEAM. Перші будівлі, 

сертифіковані відповідно до BREEAM 

New Construction 2016, з’являться 

в  Україні вже в першому півріччі 

2020 року!

вул. Січових Стрільців, 77, офіс 511

Київ 04053

Україна

+380 (44) 290 43 59

+380 (67) 329 85 29

info@mcl.kiev.ua 

www.mcl.kiev.ua

ЖК DIADANS, Київ, Україна ТЦ «Aшан Rive Gauche», Київ, Україна

ЖК UNIT.Home, Київ, Україна

Микола Герасименко, 

засновник і керівник
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Компанія MG Management, заснована в 2016 році, – українська BTS (built-to-suit) 
організація, яка надає послуги повного циклу в сфері комерційного будівництва.

MG MANAGEMENT

Команда MG Management – молоді 

амбітні фахівці зі значною експертизою 

та досягненнями на ринку комерційних 

об’єктів будівництва. Завдяки досвіду 

керівництва та застосуванню сучасних 

методів управління, за 4 роки компанія 

вже реалізувала понад 30 проєктів 

різного масштабу та рівня складності. 

І це лише початок!

Михайло Геймор, директор 

MG  Management: «Ідея створення 

власної компанії зародилася тоді, коли 

ми з партнером, Олексієм Михайло-

вим, чітко вирішили реалізувати наш 

багатолітній досвід і досягнення у сфері 

будівництва та реалізації комплексних 

проєктів комерційної нерухомості. 

Сьогодні наша ключова відмінність 

у  тому, що ми не виконуємо сліпо за-

вдання, а орієнтовані на вдосконален-

ня всього процесу реалізації проєктів 

будівництва. Ми надаємо комплексні 

рішення: від проєктування до здачі 

в користування повністю готового до 

комфортної експлуатації об’єкта, оскільки 

відповідаємо за фінальний результат».

Послуги MG Management: 

• проєктування та дизайн;

• влаштування й адаптація інже-

нерних мереж;

• будівництво та ремонт;

• монтаж скляних конструкцій;

• послуги з меблювання та декору-

вання приміщень;

• брокерська діяльність з оренди 

об’єктів комерційної нерухомості.

Ключовий показник досягнень 

компанії – повне та якісне виконання 

взятих на себе зобов’язань і клієнти, 

задоволені реалізованими проєктами!

У портфелі виконаних проєктів 

компанії представлені як кейси 

робіт «під ключ», так і з напряму fee-

девелопмента: підбір приміщення, роз-

робка проєктної та робочої документації, 

демонтажні роботи, проєктування і мон-

таж інженерних систем, меблювання 

та декорування приміщення, послуги 

facility-менеджменту.

Ключові переваги MG Management, 

які виділяють компанію на укра-

їнському ринку:

• Грамотна робота з замовником: 

оцінка цілей і завдань, пропозиція 

альтернатив щодо концепції дизай-

ну, детальний розрахунок бюджету, 

складання плану реалізації рішень, 

повний звіт і комплекс facility-

менеджменту.

• Дотримання міжнародних стандар-

тів у галузі будівельних робіт: проєкту-

вання та оздоблення конструкцій 

і приміщень з урахуванням вимог 

безпеки, ергономіки, а також умов 

експлуатації.

• Система підбору матеріалів й об-

ладнання під дизайн-проєкти, ви-

ходячи з фінансових можливостей 

клієнта.

• Уважний підхід до виконання 

гарантійних зобов’язань і надання 

додаткових послуг навіть за межа-

ми договору для максимального 

задоволення потреб бізнесу.

Серед клієнтів компанії – відомі 

представники IT-індустрії, юридичних 

організацій, digital-сектора, фармацев-

тичної промисловості, міжнародних 

реселерів і CPA-мереж. Оцінити унікаль-

ні рішення MG Management вже змогли 

такі імениті бренди, як «Perrigo Україна», 

ASTERS, EPAM, Vigo Group, ED&F Man, 

EVERAD, Cropio, Codeminders й інші 

компанії, які цінують відповідальність 

і якісний результат.

БЦ City Zen Park

вул. Сумська, 1

Київ 03022

Україна

+380 (44) 338 71 14

info@mgmanagement.com.ua

www.mgmanagement.com.ua

Проєкт офісу для компанії Cropio, Київ

Проєкт офісу для компанії Codeminders, 

Київ

Михайло Геймор, 

директор
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Наша компанія однією з перших по-

чала створювати композиції на основі 

стабілізованого моху. Отримавши 

позитивні відгуки клієнтів, Moss Decor 

набула досвіду та почала працювати 

з ширшим асортиментом імпортних 

матеріалів, збільшивши лінійку 

різновидів стабілізованого моху та 

стабілізованих рослин.

Moss Decor – українська компанія, 

всі успіхи та починання якої було ство-

рено дружною командою, яка працює 

практично без змін з моменту її за-

снування. Крок за кроком Moss Decor 

працювала та досліджувала можливості 

зробити доступним використання нату-

ральних матеріалів у своїх виробах.

Послуги компанії:

• Вертикальне озеленення стабілі-

зованим мохом і рослинами. 

Стіни з моху та стабілізованих рос-

лин не вимагають догляду, легко 

монтуються, для них не потрібне 

підведення води. Також для стін, 

декорованих мохом, не потрібне до-

даткове освітлення, обслуговування 

та добрива, їх можна монтувати 

в будь-яких приміщеннях, навіть 

якщо в них відсутнє сонячне світло. 

Це надає таким виробам перевагу 

перед вертикальним озелененням 

звичайними рослинами.

• Логотипи та вивіски зі стабілі-

зованого моху. Логотипи й 

інсталяції з моху можуть викону-

вати функцію привернення ува-

ги гостей і клієнтів, викликати 

позитивні емоції у співробітників, 

а також підкреслювати чистоту 

й  екологічність продукту, який 

Ви представляєте.

• Екосувеніри зі стабілізованого 

моху. З огляду на довговічність 

сувеніра зі стабілізованого моху 

та можливість нанесення логотипу 

Вашої компанії або слогана, та-

кий подарунок автоматично стає 

фаворитом у будь-якій рекламній 

кампанії та може підкреслити 

екологічність Вашого продукту.

Рішення з озеленення від Moss Decor 

будуть актуальні як для приватних осіб, 

так і великих компаній.

Moss Decor є лідером на ринку виготовлення зелених панелей, виробів зі стабілізованого 
моху та декоративних живих елементів інтер’єру й екстер’єру.

MOSS DECOR

вул. Пушкінська, 9-б 

Київ 01034

Україна

+380 (67) 502 81 22 

mossdecor1@gmail.com 

mossdecor.com.ua

Ігор Авраменко,

засновник 
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Компанію Pro-Consulting заснова-
но в 2004 році. За період існування 
компанії нами було підготовлено понад 
1700 аналітичних оглядів і маркетинго-
вих досліджень, понад 500 інвестиційних 
документів для більш ніж 1000 клієнтів 
із різних галузей економіки. Компанія 
входить до складу інвестиційного хол-
дингу Pro Capital Group.

Pro-Consulting пропонує професійну 
підтримку в розвитку Вашого бізнесу.

Наша місія – сприяти залученню 
інвестицій у бізнес, який динамічно 
розвивається, і сприяти збільшенню 
фінансового благополуччя клієнтів 
компанії.

Мета – динамічне зростання з ви-
користанням інноваційних технологій, 
постійний пошук нових напрямів роз-
витку.

Стратегія полягає в наданні 
високоякісних послуг у сфері аналітики, 
маркетингових досліджень, розробки 
стратегій і фінансового консалтингу, що 
сприяють процвітанню наших клієнтів.

З нашою допомогою ви зможете:

• визначити вільну нішу на ринку;
• виявити цільову аудиторію;
• визначити поточні й очікувані 

тенденції на ринку;
• проаналізувати сильні та слабкі сто-

рони конкурентів;
• дослідити ціни, асортимент, 

представленість продукції;

• зрозуміти, куди рухатися далі;
• розробити ефективну стратегію ви-

ходу та просування на ринку.

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ:

Аналітика та маркетингові дослідження:

• аналітичні дослідження ринків;
• маркетингові дослідження (ан-

кетування, фокус-групи (своє 
приміщення), online-опитування);

• галузеві паспорти ринків;
• аналіз діяльності підприємств, 

підготовка різних баз даних.
Розробка маркетингових стратегій:

• розробка, впровадження і супровід 
стратегії розвитку компанії;

• маркетинговий аудит;
• розробка брендбуку;
• медіапланування;
• digital-аналітика і розробка online-

стратегії.
Послуги колл-центру:

• проведення телефонних опитувань 
(включаючи NPS);

• таємний додзвонювач;
• актуалізація баз даних;
• автоматичні дзвінки і розсилка голо-

сових повідомлень.
Консалтингові послуги в сфері фран-

чайзингу:

• аналітика та консалтинг у сфері 
купівлі франшизи;

• консультації щодо створення і роз-
витку франшизи;

• аналіз і стратегія розвитку 
франчайзингової мережі.

Інвестиційний аналіз:

• аналіз інвестиційної привабливості 
галузей;

• аналіз інвестиційних ризиків;
• розробка концепції ефективного ви-

користання активів.
Експортний консалтинг (виведення 

компанії на зовнішні ринки).

Також компанія пропонує унікальний 

аналітичний продукт – електрон-

ну базу «Аналіз ринків». Це струк-
турована підбірка статистичної та 

аналітичної інформації, зібраної та 
систематизованої аналітиками компанії 
з понад 2000  відкритих інформаційних 
джерел. Містить більше 50 000 оглядів 
усіх галузей економіки.

Наші клієнти – лідери своїх галузей:

• сільське господарство та АПК;
• медицина та фармацевтика;
• хімія та нафтохімія;
• металургія;
• харчова промисловість;
• банківський і фінансовий сектор;
• роздрібна торгівля і HoReCa;
• промислові товари;
• споживчі товари;
• машинобудування й автотовари;
• будівельні матеріали;
• нерухомість;
• телекомунікації;
• транспорт і логістика;
• послуги й ін.

Серед наших клієнтів: «УкрСиббанк», 
«Альфа-Банк Україна», «Ощадбанк», 
«Райффайзен Банк Аваль», «Лореаль 
Україна», «Хюндай Корпорейшн», «Не-
стле Україна», Roshen, Arzinger, «Мак-
Дональдз Юкрейн Лтд», Paul Hartmann, 
Mercator Medical, «Агрохолдинг «Аван-
гард», «Лукойл Лубрикантс Україна», 
Johnson & Johnson, Shell та інші.

Компанія Pro-Consulting – один з провідних гравців на українському ринку консалтингових 
послуг в галузі маркетингових досліджень, аналізу товарних і фінансових ринків, розробки 
стратегій розвитку та просування.

PRO-CONSULTING

вул. Ділова, 2-б

Київ 03150

Україна

+380 (44) 370 87 10

info@pro-consulting.ua

www.pro-consulting.ua

Олександр Соколов,

генеральний директор
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Штат компанії налічує більше 
5400  співробітників по всьому світу. 
Schüco прагне до того, щоб сьогодні 
й у майбутньому зберегти звання 
лідера в сфері технологій і сервісу. 
12 000 підприємств-партнерів, проєкту-
вальників, архітекторів й інвесторів 
співпрацюють з компанією по всьому 
світу. Вона має представництва в більш 
ніж 80 країнах.

Майбутнє будівельної галузі 
пов’язане з вирішенням досить склад-
них задач під впливом таких процесів, 
як урбанізація, глобалізація та 
діджиталізація (переведення інформації 
в цифрову форму). Саме тому наша 
мета – надати інноваційну продукцію 
та цифрові послуги для реалізації 
найсучасніших архітектурних рішень, 
починаючи від стадії першої ідеї та 
закінчуючи етапом експлуатації будівлі.

Schüco надає системи та 
матеріали для промислового, жит-
лового, офісного й індивідуального 
будівництва, також великий вибір 
продукції для внутрішнього оздо-
блення приміщень. Зручні, безпечні 
та комфортні житлові та робочі зони 
є важливим аспектом у плануванні 
майбутніх будівель. Завдяки продума-
ним технологіям Schüco нерухомість 
стає комфортнішою для користувачів. 
Ми пропонуємо інтелектуальні 
рішення для фасадів, енергоефективне 
будівництво, реконструкцію в наявно-
му будівельному фонді, управління 
інженерним обладнанням будівель, а 
також функціональність і дизайн.

Ми не стоїмо на місці.

У цьому році компанія Schüco отрима-
ла п’ять нагород на німецькій премії 
дизайну German Design Award 2020 у 
категорії «Відмінний дизайн продук-
ту – Елементи будівлі». Міжнародне 
експертне журі вручило золотий кубок 
розсувній системі Schüco ASE 67 PD, 

також іще чотири продукти компанії от-
римали нагороди. Зокрема, нагородою 
«Переможець» відзначені розсувна 
система Schüco ASE 60/80 TipTronic, 
віконна система Schüco AWS 75 PD.SI, 
система контролю доступу та зв’язку 
Schüco DCS SmartTouch, а також сонце-
захисна система Schüco CSB.

Компанія Schüco з головним офісом у Білефельді (Німеччина) розробляє 
та постачає системні рішення для виготовлення вікон, дверей, фасадів, 
розсувних конструкцій, систем безпеки та сонцезахисту. Крім інноваційної 
продукції для зведення житлових, комерційних і промислових об’єктів компанія 
пропонує консультації та цифрові рішення для всіх етапів будівництва.

SCHÜCO

ДП «Шюко Україна»

вул. Лейпцизька, 15-а

Київ 01015

Україна

+380 (44) 490 68 37

offi  ce@schueco.ua

www.schueco.ua
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Головний лозунг Групи – «Ми будуємо, 

дослухаючись до Вас» – описує основні 

принципи та цілі під час розробки та 

створення нових проєктів. Постійне 

оновлення та розвиток є результатом 

тісної співпраці між забудовником і 

клієнтом, а отже, продукт діяльності 

Групи точно відповідатиме потребам су-

часного ринку. Проєкти, що створюють-

ся компанією, – це не лише житлові чи 

офісні комплекси, це середовища про-

живання та праці, де втілюються ідеї та 

концепції, яких дотримуються протягом 

усього періоду реалізації проєкту.

Зразковим проєктом компанії є ком-

плекс Park Avenue VIP – унікальний жит-

ловий простір у найзеленішій частині 

Києва (Україна), що створений для 

сімейних пар, із добре продуманою 

інфраструктурою та зонами відпочинку.

Професійна команда та ретельно 

продумана структура Групи контролює 

кожен крок на етапі розробки проєкту 

з метою впровадження найвищих 

стандартів якості та дотримання взя-

тих на себе зобов’язань перед партне-

рами та клієнтами проєкту. Фахівці 

команди використовують свій досвід 

у  проєктуванні, будівництві, фінансових 

і  юридичних сферах для підтримки ви-

сокого рівня співпраці та якості послуг, 

що надаються Групою Seven Hills.

Портфоліо Групи Seven Hills охоплює 

збудовані та введені в експлуатацію 

житлові, комерційні приміщення та 

приміщення для ведення роздрібної 

торгівлі. Різноманітний успішний досвід 

компанії дає змогу постійно шукати нові 

горизонти розвитку в Україні та вводи-

ти нові стандарти та новітні підходи на 

ринок.

Міжнародний досвід і співпраця Гру-

пи Seven Hills дає можливість скориста-

тися допомогою висококваліфікованих 

закордонних спеціалістів у процесі 

формування та впровадження нових 

стандартів на місцевому ринку. Результа-

том співпраці української та міжнародної 

команд є видатні проєкти, так само як 

підвищення загально встановлених рин-

кових стандартів.

Група Seven Hills як міжнародний 

інвестор має оптимістичне бачення 

та великі плани щодо українського рин-

ку, який демонструє стабільне зростан-

ня попиту на якісну нерухомість різних 

класів.

2020 рік – це рік нових завдань 

і  горизонтів для Групи Seven Hills, а та-

кож можливостей підтвердити статус 

надійного та професійного партнера 

й інвестора.

Девелоперська група Seven Hills – це команда місцевих і закордонних професіоналів, 
яка успішно працює на українському ринку нерухомості вже більше 14 років. Компанія 
Seven Hills є підрозділом міжнародної групи, портфоліо якої охоплює понад 12,8 мільйона м2 
об’єктів нерухомості, та єдиним міжнародним інвестором, який працює в Україні з 2006 року.

SEVEN HILLS

просп. Голосіївський, 58-а

офіс 1008

Київ 03039

Україна

+380 (44) 501 50 14

parkavenuevip.com.ua

Наталія Дівєєва,

генеральний директор

Владислав Максим’як,

комерційний директор

Житловий комплекс Park Avenue VIP, Київ, Україна
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Команда спеціалістів виготовляє 

цілу низку унікальних виробів з бе-

тону, що розробляються у співпраці 

з архітекторами, дизайнерами 

та  будівельниками для створення 

внутрішніх і зовнішніх середовищ. 

Бетонна майстерня є прихильни-

ком постійних інновацій, тому працює 

в таких напрямах, як техніка terrazzo 

та класичний бетон. Перелік робіт 

починається з виготовлення плитки під 

замовлення з натуральним мармуром 

і закінчується предметами інтер’єру для 

освітлення, стільницями, декором тощо.

TVERDO – творча майстерня, де створюються предмети з бетону.

TVERDO

вул. Магнітогорська, 1-а

Київ 02122

Україна

+380 (66) 889 74 13

www.tverdo.com.ua

Юрій Суханов,

засновник
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Конференц-хол «BUSINESS» – ідеальна 

локація у Київській області площею понад 

1000 м2 для проведення масштабних бізнес-

заходів. Хол повністю укомплектований 

технічним і мультимедійним обладнанням 

для проведення відеоконференцзв’язку 

або конференції із синхронним перекла-

дом. Територія оснащена парковкою на 

40 авто. На локації передбачені welcome-, 

lounge- та coff ee-зони, а також міні-

конферец-зала на 20 осіб та галерейно-ви-

ставкова зона (на 500 м2).

Конференц-хол «SHOW» стане 

ідеальною локацією для lifestyle-, 

fashion- або art-заходів. Саме хол SHOW 

дозволяє проводити заходи на терасі 

або на даху, тим самим надаючи події 

оригінальності й атмосферності. Крім 

відкритої тераси, конференц-хол осна-

щений великою клубною зоною та ша-

тром, а також технічною зоною. Загаль-

на площа холу «SHOW» займає 700 м2.

«SPACE» – локація площею по-

над 900 м2, яка використовується для 

масштабних заходів. Залежно від фор-

мату івенту простір можна зонувати, 

розділяючи його на більш «камерні» 

майданчики. Перевагою локації 

«SPACE» є особливий дизайн у стилі 

лофт і відкритий простір, хол може од-

ночасно розмістити до 500 осіб.

Конференц-хол «FUSION» площею по-

над 650 м2 – ідеальний варіант для виста-

вок і ярмарків. Хол продуманий таким чи-

ном, щоб дати можливість організаторам 

розмістити виставкові об’єкти в макси-

мально вигідному ракурсі.

Для ділових переговорів варто роз-

глянути конференц-хол «CO-WORKING». 

Мобільні перегородки дозволяють 

самостійно організовувати комфортне 

робоче місце, переговорну кімнату або 

зал для нарад. Конференц-хол можна 

використовувати й у якості конференц-

залу, якщо кількість гостей не перевищує 

80 осіб. Площа локації – понад 125 м2.

Для організації навчальних заходів 

підійде конференц-хол «STUDY»; пере-

вагою локації є можливість проведення 

декількох лекцій/семінарів одночасно, 

оскільки хол включає в себе конференц-

зал, 2 навчальні класи (місткістю від 20-

30 до 55-60 чоловік), а також галерейно-

виставкову зону.

Локація «NATURE», яка розмістилася 

на території Парку природи «Беремиць-

ке», ідеально підійде для проведення 

тімбілдінгів і ділових заходів, оскільки, 

окрім шатра на 100 осіб із розсадкою 

амфітеатром, оснащена також буди-

ночками для проживання, наметовим 

містечком, душовими та санвузлами.

Невід’ємною частиною більшості 

івентів є кейтеринг. Власна кейте-

рингова компанія UBI Conference Hall 

зможе допомогти вам в організації за-

ходу будь-якого формату та масштабу, 

враховуючи індивідуальні побажання й 

особливості кожного клієнта.

Особливістю компанії UBI Conference 

Hall є надання повного спектра послуг з 

організації заходів. Успіх проведеного за-

ходу – це результат індивідуального плану-

вання і спільної роботи! Ви обираєте фор-

мат заходу, а ми створюємо атмосферу!

UBI Conference Hall – інноваційний конференц-сервіс в Україні. Уже восьмий рік компанія 
UBI Conference Hall надає комплексні рішення з організації business- та lifestyle-заходів. 
З огляду на сучасні тенденції ми готові запропонувати вам 7 сучасних локацій, 
кожна з яких виконана в своєму особливому та неповторному стилі.

UBI CONFERENCE HALL

Київ, Україна 

+380 (44) 451 92 74

info@ubi-hall.com.ua 

www.ubi-hall.com.ua 

www.facebook.com/ubi.hall

UBI Conference Hall «BUSINESS», 
Київська область, Україна

UBI Conference Hall «SHOW», Київ, Україна

UBI Conference Hall «CO-WORKING», 
Київ, Україна
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Vertex MICE – рішення під ключ для 

будь-яких Ваших подій:

• Meetings – корпоративні зустрічі, 

презентації, переговори та ділові 

обіди.

• Incentives – заохочувальні чи 

мотиваційні тури та програми, 

тімбілдінги, навчання персоналу, 

корпоративні свята.

• Conferences – конференції, конгре-

си, з’їзди, форуми, семінари.

• Exhibitions – виставки, іміджеві 

заходи, PR-події та прес-тури.

Vertex MICE – це завжди комплексний 

підхід, сервіс 5 зірок і приємні бонуси:

• проведення заходу та проживання 

в одному місці;

• зони для welcome drink;

• зони для кава-брейків, обідів, гала-

вечерь;

• лаунж-зони та SPA;

• локація – центр міста (Київ, Одеса);

• наявність паркінгу;

• гардероб;

• аудіо- та відеоапаратура для 

презентацій;

• можливість проводити декілька 

подій водночас.

Конференції та банкети в President 

Hotel 4* (Київ):

• 17 сучасних банкетних і конференц-

залів;

• великий вибір технічного облад-

нання;

• ергономічні меблі;

• широкий спектр послуг харчування;

• професійна команда та 

багаторічний досвід в організації 

заходів будь-якої складності.

Переговорні кімнати в President Hotel 

4* (Київ):

• 5 сучасних переговорних кімнат для 

проведення зустрічей, переговорів, 

співбесід, майстер-класів;

• місткість переговорних кімнат 

до 20 осіб;

• до Ваших послуг фліпчарти, екран, 

Інтернет, блокноти, ручки, вода;

• додатково можна замовити 

кейтеринг з обслуговуванням або 

в боксах;

• зарядні станції для телефонів.

Конференції та банкети в Bristol Hotel 

5* (Одеса):

• банкетний зал Windsor Grand 

Ballroom (460 м2), місткість 

до 450 гостей;

• конференц-хол Greenwich (190 м2), 

місткість до 160 гостей;

• конференц-зал White Hall (120 м2), 

місткість до 100 осіб.

Переговорні кімнати в Bristol Hotel 5* 
(Одеса):
• три переговорні кімнати в різних 

відтінках;

• оптимальні для приватних 

переговорів і ділових зустрічей;

• місткість переговорних кімнат 

до 20 осіб.

Конференції та банкети 

в Londonskaya Hotel 4* (Одеса):

• зал-легенда «Айвазовський» 

місткістю до 200 осіб;

• зал-історія «Боффо» місткістю 

до 80 осіб;

• 2 переговорні кімнати місткістю 

до 20 осіб.

Vertex Hotel Group – група компаній, яка працює у сфері hospitality, wellness і комерційної 
нерухомості. Портфоліо компанії включає три готелі 4-5 зірок у Києві (President Hotel)
та Одесі (Bristol Hotel, Londonskaya Hotel), а також один із найкращих преміальних 
фітнес-клубів Одеси «Формула».

VERTEX HOTEL GROUP

President Hotel

вул. Госпітальна, 12

Київ 01601

+380 (44) 256 32 56

info@presidenthotel.com.ua

Bristol Hotel 

вул. Пушкінська, 15

Одеса 65014

+380 (48) 796 55 00 

bristol@bristol-hotel.com.ua 

Londonskaya Hotel 

Приморський бульвар, 11

Одеса 65026

+380 (48) 705 87 55 

reservations@londonskaya-hotel.com.ua

welcome@vertexhotelgroup.ua

vhg.com.ua

Готель Londonskaya Hotel, Одеса, Україна

Готель Londonskaya Hotel, Одеса, Україна

Готель Bristol Hotel, Одеса, Україна
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Voropay Construction пропонує будівельні 

послуги для комерційних об’єктів. Пере-

вагою для замовника є те, що йому 

немає необхідності підбирати підрядні 

організації, спеціалізовані на окремих 

видах робіт. У нас є всі відповідні ліцензії, 

свідоцтва, дозволи та технічні можливості 

реалізувати проєкт «під ключ».

Ми працюємо з такими видами 

об’єктів:

• готелі;

• навчальні заклади;

• складські приміщення;

• виробничі простори;

• медичні центри та кабінети;

• ресторани, кафе;

• офісні приміщення;

• торговельні простори;

• фітнес-клуби;

• приміщення банків.

Завдяки накопиченому досвіду ми 

виконуємо повний комплекс будівельно-

монтажних і проєктних робіт: від 

проєктування до генерального підряду. 

Команда досвідчених професіоналів, 

більшість з яких працює з дня заснування 

компанії, організовує виконання проєкту 

на вищому рівні якості.

Основні послуги:

• генеральний підряд;

• капітальне будівництво;

• реконструкція;

• оздоблювальні роботи.

Системність, послідовність і досвід 

дозволяють нам давати обіцянки, які 

ми дійсно можемо виконати. Ми до-

рожимо своєю репутацією, тому на 

всі ремонтно-будівельні роботи наша 

компанія надає гарантійні зобов’язання. 

Voropay Construction завіряє терміни 

закінчення будівельних робіт, про-

ведення підготовчого інженерного 

аналізу, надання проєктної команди та 

якість виконаних робіт від 12  місяців. 

Збільшення термінів будівництва  – це 

додаткові витрати, в першу чергу для 

нас. Виконувати проєкти в обумовлений 

термін значно вигідніше.

Наша компанія налічує свій штат 

фахівців, які забезпечують плановість 

і контроль якості виконання проєктів.

У команді Voropay Construction:

• інженерний відділ;

• служба закупівель і логістики;

• фінансовий менеджмент і юридич-

ний супровід;

• проєктні команди;

• відділ оцінки документообігу.

Працюючи над проєктом, ми 

вибудовуємо вигідні та комфортні 

умови для замовника.

95% – замовлення за рекомендаціями.

75% – постійні замовники.

Реалізовані проєкти:

• Hilton Kyiv;

• ROSHEN;

• ЖК Skyline;

• PESTO CAFE;

• Domino’s Pizza;

• «Пузата Хата»;

• Сім’я ресторанів Дмитра Борисова;

• багато інших.

Компанія Voropay Construction розпочала свій шлях у будівельній галузі в 1999 році. 
За цей час ми реалізували більше 1660 об’єктів загальною площею 120 260 м2.

VOROPAY CONSTRUCTION

вул. Саперно-Слобідська, 8, офіс 302

Київ 03028

Україна

тел./факс: +380 (44) 537 32 01

offi  ce@voropay.com.ua

voropay.com.ua

Володимир Воропай, 

засновник

Реконструкція фабрики ROSHEN, 
Київ, Україна

Оздоблення всіх громадських зон, холу, ресторану, 
шоурумів готелю Hilton Kyiv, Київ, Україна
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Ми пропонуємо комплексні рішення 

під ключ, завжди успішно й швид-

ко впроваджуємо їх, враховуючи всі 

побажання замовника. Саме тому 

в портфоліо нашої студії елітних 

дизайнів інтер’єрів Ви знайдете такі 

по-справжньому відомі бренди, як 

житлові комплекси Poetika, Diadans, 

Taryan  Towers, «Французький буль-

вар», «Славутич», відділення банків 

«ПриватБанк», ING Bank, Nordic Bank, 

а також Coworking Platforma, ONOVO 

Dendra Hotel. І це далеко не весь 

список клієнтів, які вже на власному 

досвіді переконались, що ZIKZAK – це 

відповідальний організатор, ефектив-

ний менеджер і впевнений лідер, якому 

немає рівних.

Фіксовані терміни та бюджет, 

вирішення проблем інженерних ме-

реж  – інші дизайнери вважають все 

це неможливим, а для дизайн-студії 

ZIKZAK architects це розкриття потенціалу 

кожного проєкту. Швидко, якісно й без 

проблем.

Ми повністю контролюємо всі про-

цеси: самостійно проведемо обміри, 

сформуємо плани демонтажу та мон-

тажу, виберемо матеріали й уладнаємо 

всі питання з постачальниками. Ми 

виконуємо професійний авторський 

нагляд – з регулярними виїздами 

на об’єкт і внесенням коригувань за  

необхідності. Також консультуємо та 

контролюємо строге виконання за-

твердженого дизайн-проєкту, готуємо 

вичерпні комерційні пропозиції щодо 

необхідних матеріалів, меблів, устатку-

вання, обладнання.

Збір додаткової інформації по вне-

сенню структурних змін у планування 

інженерних мереж, індивідуальний 

підбір референсів і фотореалістична 

3D-візуалізація, узгодження (за потреби) 

проєкту з орендодавцями – це також 

не проблема, коли Ви обираєте найкра-

щу в столиці студію дизайну інтер’єрів 

житлової та комерційної нерухомості.

ZIKZAK architects – це цілеспрямований 

дослідник і досвідчений лідер у сфері ди-

зайну, експерт з освітлення, акустики й 

озеленення приміщень будь-якого розміру 

з винятковим списком ділових партнерів. 

Ми не шукаємо щось нове, а розробляємо 

й створюємо ексклюзивні й унікальні 

проєкти.

ZIKZAK architects – це компанія, до якої приходять за рішенням. Сфера нашої компетенції – 
це створення унікальних дизайнів для комерційної нерухомості з наданням повного 
спектра професійних послуг: від розробки досконалої концепції до повноцінного 
авторського нагляду.

ZIKZAK ARCHITECTS

вул. Деміївська, 13

Київ 02000

Україна

+380 (50) 444 48 27

www.zikzak.com.ua

IQ Hub у бізнес-центрі IQ Business Center, Київ, Україна

Дендра-готель ONOVO Dendra Hotel, Київ, Україна

ЖК по вул. Болсуновській, Київ, Україна
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Комплекс складається з бізнес-центру 

класу А, що має дві вежі, і 10-повер-

хового торгово-розважального центру. 

БФК Gulliver є однією з найвищих будівель 

у столиці. Висота 33-поверхової вежі «А» 

бізнес-центру становить 141 метр. Загаль-

на площа комплексу – 157 400 м2.

Масштаб, комфорт, люксовий 

дизайн, функціональність і набір 

унікальних послуг роблять БФК Gulliver 

ідеальним вибором для кращих 

компаній столиці.

Бізнес-центр Gulliver повністю 

відповідає всім міжнародним 

критеріям, призначеним для офісних 

центрів А-класу, а це якісна транспортна 

розв’язка, гарне та зручне місце розта-

шування, розвинена інфраструктура, 

зручний і безпечний паркінг, високий 

рівень енергоефективності та якісний 

сервіс. Інноваційні технічні рішення 

і злагоджена робота всіх систем 

життєзабезпечення комплексу забезпе-

чуються інтелектуальною автоматизо-

ваною системою контролю й управління 

будівлею, тобто управління всіма 

інженерними системами здійснюється 

з одного пульта. У бізнес-центрі 

впроваджені найсучасніші системи 

опалення, вентиляції та кондиціювання. 

Пожежну безпеку гарантує спринклер-

на система пожежогасіння від фірм 

Mercor (Польща) та Siron (Нідерланди). 

Безперебійне енергопостачання 

забезпечується власною підстанцією та 

декількома аварійними дизель-генера-

торами. У бізнес-центрі розмістилися 

офіси близько 60 українських і 

міжнародних компаній, серед них – 

Coca-Cola, Ciklum, Colin’s, Grammarly, 

Creative Quarter, Yves Rocher, Bacardi-

Martini Ukraine та інші.

Торгово-розважальний центр 

Gulliver – це понад 150 магазинів 

різних профілів: модного, класичного 

та молодіжного одягу й взуття, товарів 

для спорту, дітей, предметів для дому 

й інтер’єру, подарунків й аксесуарів. 

Це бренди іспанської групи Inditex 

(ZARA  HOME, Massimo Dutti, Bershka, 

Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque), 

польської LPP (Mohito, Reserved, 

Cropp, House), а також Zadig & Voltaire, 

Maje, Sandro, Lacoste, Tommy Hilfi ger, 

Roy Robson, Naf Naf, Arena, ALL STARS, 

PUMA, Adidas, Falke, Roeckl, Polo Ralph 

Lauren. У 2019 році дебютували в Україні 

та відкрилися саме в Gulliver такі брен-

ди, як Claudie Pierlot, Weill, In Wear / 

Matinique.

На нульовому поверсі ТРЦ Gulliver 

розміщується супермаркет «Сільпо» 

в  оновленому форматі, магазин 

побутової техніки й електроніки «Ельдо-

радо» і магазин товарів для дому JYSK.

Велика інфраструктура робить 

Gulliver не просто бізнес-центром 

із  торгово-розважальною складовою, 

а простором для життя й ефективного 

проведення часу, де все продумано 

до дрібниць. До послуг відвідувачів  – 

місткий паркінг, салони краси, су-

часний Gulliver Bowling, 6-зальний 

кінотеатр «Оскар» і фітнес-центр 

SkyFitness з унікальним панорамним 

видом і 25-метровим басейном, Візовий 

сервіс-центр, а також понад 20 закладів 

з різноманітною кухнею: від традиційної 

української до вишуканої італійської та 

японської. Наявність цієї інфраструктури 

дає можливість значно економити час, 

вирішуючи велику частину завдань, не 

виходячи за територію комплексу.

Багатофункціональний комплекс (БФК) Gulliver – єдиний об’єкт на ринку торгово-офісної 
нерухомості Києва, який має настільки вдале місце розташування. Він розміщується одночасно 
в історичному та діловому центрі столиці, на перетині основних транспортних артерій, 
безпосередньо поруч із ключовими станціями метро та зупинками громадського транспорту.

БФК GULLIVER

площа Спортивна, 1-а

Київ 01001

Україна

+380 (44) 364 84 43

gullivercenter.com
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Сучасний бізнес-центр – це не лише 

робочий простір, а й місце для генерації 

ідей і нестандартних рішень. Щоб робо-

та була продуктивною та ефективною, 

важливо вибрати приміщення з проду-

маною стратегією офісних і громадсь-

ких просторів. Саме таким є новий 

бізнес-центр «Венеціанський».

У цій технологічній і гнучкій офісній 

будівлі передбачено блоки площею від 

250 до 1000 м2. На кожному з чотирьох 

поверхів центру розташовано по чотири 

офіси з окремими терасами та велики-

ми вікнами, з яких відкривається пано-

рамний вид на київські схили, пам’ятник 

«Батьківщина-мати», Києво-Печерську 

лавру та міст Метро. Всі приміщення 

в бізнес-центрі «Венеціанський» пере-

даються в стані shell & core. Чистове 

опорядження та планування можуть ви-

конуватися як самостійно орендарями, 

так і силами орендодавця.

З додаткових сервісів у бізнес-центрі 

«Венеціанський» представлені кафе, 

кав’ярня, кімната для переговорів. 

Однак на прохання орендарів керуюча 

компанія готова розглянути створення й 

інших об’єктів інфраструктури.

Територія офісного центру займає 

0,8 гектара. Тут виконано благоустрій  – 

висаджено клумби з декоративними 

рослинами, постелено газон і про-

кладено пішохідні доріжки. Частина 

території відведена під паркінг на 

60  машиномісць. Керуюча компанія 

також планує виконати реконструкцію 

пішохідної дороги, що веде від метро до 

офісного центру. Згодом можливий за-

пуск трансферу до метро: це можуть бути 

шатл-баси або електросамокати – все за-

лежатиме від уподобань орендарів.

Додатковим бенефітом для 

компаній-орендарів БЦ «Венеціанський» 

стане власна територія відпочинку на 

березі Дніпра та найближча паркова 

зона. Адже в новій «економіці мислен-

ня» мотивація співробітників за допо-

могою можливості знайти той самий 

баланс між роботою і життям, зокрема 

переключитися посеред трудового дня з 

метою підвищення продуктивності, стає 

ключовим фактором успіху будь-якого 

бізнесу.

Окремо в офісному центрі 

«Венеціанський» попрацювали над енер-

гоефективними рішеннями. Кліматична 

система з тепловими насосами дозволяє 

опалювати і охолоджувати будівлю до 

необхідної температури залежно від се-

зону. Для орендарів у кожному блоці об-

ладнано виводи для системи припливної 

вентиляції та кондиціювання, а також 

встановлено власний ввідний лічильник 

тепла, що дозволяє максимально спра-

ведливо розподіляти компенсацію ко-

мунальних послуг. Окрім того, система 

дуже екологічна, бо для своєї роботи 

споживає лише електроенергію. Датчики 

руху допоможуть зменшити споживання 

ресурсів в офісах і місцях загального 

користування. Крім усього іншого, в БЦ 

передбачена можливість встановлення 

додаткових резервних генераторів на 

випадок, якщо у орендарів виникне в них 

потреба.

Ми впевнені, що якісно продумана 

стратегія ефективної організації робочо-

го простору вирішує відразу кілька важ-

ливих завдань: створює найкращу ро-

бочу атмосферу та підвищує мотивацію 

працівників. Тому ми націлені на те, щоб 

«Венеціанський» став офісним центром 

нового формату завдяки унікальному та 

комфортному робочому середовищу.

Бізнес-центр «Венеціанський» – нова локація на офісній карті Києва. Будівля класу А загальною площею 
6000 м2 та орендною 4000 м2 відкрилася в 2020 році. Вона розташована в географічному центрі столиці – 
на Венеціанському острові, характеризується зручною доступністю як особистим, так і громадським 
транспортом (у 7 хвилинах ходьби від бізнес-центру розташована станція метро «Гідропарк»).

БЦ «ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ»

Броварський проспект, 2-в

Київ 02000

Україна

Оренда:

+38 (044) 462 52 46

+38 (067) 441 23 08

orenda@illinsky.com.ua
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Horizon Offi  ce Towers є першим бізнес-центром преміумкласу в Києві й уже багато 
років зберігає провідні позиції на ринку комерційної нерухомості столиці.

БЦ HORIZON OFFICE TOWERS

Horizon Offi  ce Towers – унікальний 

комплекс, що складається з декількох 

будівель загальною площею близь-

ко 17 000 м2. Біля бізнес-центру 

розташовується зона парковки на 

52 машиномісця, а також теплий гараж 

в декількох рівнях на 50 машиномісць.

Комплекс розміщений в урядо-

вому кварталі, а також у культурно-

історичному районі столиці, в центрі 

ділової активності Києва – Печерську, 

по вул. Шовковичній, 42-44. Поблизу 

бізнес-центру знаходяться Офіс Пре-

зидента України, Верховна Рада та 

Кабінет Міністрів України. Комплекс 

складається з основної будівлі та двох 

прилеглих до неї прибудов:

• основна будівля – 17 офісних 

поверхів;

• перша прибудова – 6 офісних 

поверхів і підземний паркінг;

• друга прибудова – дворівневе 

офісне приміщення та трирівневий 

паркінг.

Всі будівлі комплексу Horizon 

Offi  ce Towers є автономними за своїми 

комунікаціями.

У всі приміщення комплексу є до-

ступ через вестибюль основної будівлі 

(центральний вхід бізнес-центру). Крім 

того, кожна прибудова має окремий 

вхід.

Добре продумана інфраструктура 

комплексу дає можливість користувати-

ся зручностями бізнес-центру всім без 

винятку орендарям незалежно від того, 

чи вони розташовані вони в основній 

будівлі комплексу, чи в одній із прибу-

дов.

БЦ Horizon Offi  ce Towers обладнаний 

п’ятьма ліфтами виробництва OTIS, що 

забезпечує мінімальний час очікування 

ліфта, найефективніший розподіл 

потоків орендарів і їх відвідувачів, а та-

кож обслуговуючого персоналу.

У всіх приміщеннях бізнес-центру 

виконано якісний ремонт європейського 

рівня; водночас деякі приміщення 

відрізняються оздобленням високого 

рівня та ремонтом з використанням 

матеріалів преміумкласу.

Управління та обслуговування 

бізнес-центру проводиться професійною 

компанією, яка має репутацію 

однієї з кращих на ринку управління 

комерційною нерухомістю в Києві.

Безпеку та порядок у бізнес-центрі 

Horizon Offi  ce Towers забезпечує 

цілодобова професійна охорона.

Бізнес-центр Horizon Offi  ce Towers 

виділяється своєю унікальністю, 

є  ексклюзивним щодо внутрішньої 

організації, розвиненої інфраструктури 

та зосередженням компаній-орендарів, 

які успішно зарекомендували себе як 

на міжнародному, так і українському 

ринках.

вул. Шовковична, 42-44

Київ 01004

Україна

моб.: +38 (096) 349 88 08
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ПрАТ «Українсько-канадське спільне то-

вариство «Торонто-Київ» є девелопером 

та співвласником Комплексу. Компанія 

спеціалізується на наданні в оренду й 

експлуатації майна, адмініструванні та 

технічному обслуговуванні комерційної 

нерухомості, готельній діяльності, 

стратегічному консалтингу в сфері 

комерційної нерухомості та проведенні 

заходів. Керуючою компанією Комплек-

су «Торонто-Київ» є ТОВ «ТК Проперті 

Менеджмент».

«Торонто-Київ» став своєрідною штаб-

квартирою для багатьох всесвітньовідомих 

міжнародних корпорацій, локальних 

компаній і брендів. Більш того, візитною 

карткою та родзинкою Комплексу є 

затишний внутрішній двір з чудовим 

видом на Костел Святого Миколая. Ми-

нулого року, завдяки співпраці чотирьох 

компаній MacPaw, Ring Ukraine, SD Capital 

і «Торонто-Київ», Костел Святого Миколая 

отримав нічне підсвічування. Сучасна 

світова інсталяція була розроблена й 

втілена в життя професіоналами провідної 

світлотехнічної компанії Expolight. Більш 

того, проєкт по підсвічуванню костелу 

став одним із переможців всесвітнього 

конкурсу зі світового дизайну LIT Lighting 

Design Awards 2019.

Готель Holiday Inn Kyiv є складовою 

частиною Комплексу та першим го-

телем мережі Holiday Inn на території 

України. Він пропонує 208 номерів. 

Holiday Inn Kyiv є частиною IHG Green 

Engage system – програми, ініційованої 

з метою зменшення негативного впливу 

готелів на навколишнє середовище та 

базується на визнаних на міжнародному 

рівні LEED-принципах.

Сьогодні Комплекс також являє со-

бою універсальний майданчик для про-

ведення заходів найрізноманітнішого ха-

рактеру – від fashion-орієнтованих, таких 

як ELLE Style Awards чи модні покази в 

рамках Ukrainian Fashion Week, закритих 

презентацій Lexus і Rolls Royce, масових 

заходів сучасної міської культури, таких 

як урбаністичний фестиваль don’t Take 

Fake чи Міжнародна виставка сучасного 

мистецтва Kyiv Art Week, до дипломатич-

них заходів міжнародних організацій та 

спільнот – Canada Day Celebration.

Компанія постійно підтримує зв’язки 

з іноземними партнерами, приймаючи 

та супроводжуючи дипломатичні місії 

Канади під час робочих візитів до України, 

на яких ключовим питанням є взаємне 

двостороннє співробітництво двох країн. 

У липні 2016 року «Торонто-Київ» 

у партнерстві з CUCC та WNISEF виступило 

співорганізатором прийому Канадської 

делегації під час візиту Прем’єр-міністра 

Канади – Джастіна  Трюдо до Києва, в 

рамках якого було підписано Угоду про 

зону вільної торгівлі між Україною та Ка-

надою (CUFTA).

Для Канадсько-українського бізнес-

форуму в Торонто в червні 2016 року Ком-

плекс «Торонто-Київ» був обраний Урядом 

Канади одним з восьми компаній і проєктів 

як приклад успішного та перспективного 

економічного співробітництва між двома 

країнами. 

Два роки поспіль «Торонто-Київ» і 

його команда були відзначені спеціаль-

ною нагородою Віталія  Кличка, 

Київського міського голови,  – Kyiv Friends 

Awards, за вклад у розвиток міста та 

його інвестиційної привабливості на 

міжнародній арені. Нагорода була вруче-

на на найбільшій міжнародній виставці з 

нерухомості – MIPIM 2018 та MIPIM 2019.

Комплекс «Торонто-Київ» стратегічно розташований у самому серці історичного та ділового району 
Києва та включає в себе Бізнес-центр класу «А», торгові площі з елементами street-retail, ресторани 
та кафетерії, event-площі та магазини, готель Holiday Inn Kyiv компанії InterContinental Hotels Group.

КОМПЛЕКС «ТОРОНТО-КИЇВ»

вул. Велика Васильківська, 100
Київ 03150
Україна
тел.: +380 (44) 495 85 33
факс: +380 (44) 495 85 38
torontokyivcomplex@yahoo.com
www.facebook.com/torontokyiv
www.instagram.com/torontokyiv
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СИНЕРГІЯ ТОРГІВЛІ, ВІДПОЧИНКУ 

ТА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Філософія діяльності ТРЦ KOMOD  – на-

дихати щодня та дарувати час, який 

приємно проводити з користю. Такий 

підхід реалізується у вдалому поєднанні 

орендарів, орієнтованому на потреби 

мешканців району та ділової аудиторії 

офісного центру, для яких головні 

цінності – сім’я, стосунки й ефек-

тивне використання власного часу. 

Ергономічна структура у 6 поверхів за-

гальною площею 15 471 м2 організована 

таким чином, аби відвідувачі почувалися 

максимально комфортно. Частину про-

стору орендують близько 80 провідних 

українських і зарубіжних торгових ма-

рок. Якірні орендарі – магазини брен-

дового одягу Marks & Spenser та ARGO, 

мережа магазинів дитячих товарів 

«Будинок  іграшок» і флагман ринку 

супермаркет «Сільпо». Вони користу-

ються найбільшою популярністю серед 

споживачів і забезпечують постійний 

потік платоспроможних клієнтів.

У бутиковій зоні, розташованій з 1 до 

4 поверху, орендарі пропонують спожи-

вачам усі необхідні товари та послуги для 

повсякденного життя: одяг, взуття, това-

ри для дому та творчості, дитячі іграшки, 

білизну, парфумерію та ювелірні вироби. 

У  середньому за добу ТРЦ відвідує по-

над 8000 клієнтів, з яких аудиторія до 

25 років становить 31%, 26-35 років – 37%

та 36-45 років – 24%. 

Особливу увагу приділено 

культурно-розважальній складовій 

центру. ТРЦ KOMOD прагне бути не 

лише місцем, де можна придбати гарні 

речі, але й справжнім магнітом для на-

сиченого життя мешканців району. На 

четвертому поверсі ТРЦ розташовані 

багатозальний кінотеатр Multiplex, 

зручна дитяча ігрова кімната, фуд-

корт та італійський сімейний ресторан 

Pesto Cafe. 

В ТРЦ KOMOD створено креатив-

ний арт-простір, який пропонує про-

грами для дозвілля: майстер-класи з 

образотворчого мистецтва, гончарства, 

ліплення та творчі зустрічі з блогера-

ми, дизайнерами, експертами з ети-

кету тощо. У ТРЦ проводяться святкові 

тематичні заходи із захопливими іграми 

та запрошеними гостями – відомими 

людьми. 

Одне з головних завдань ТРЦ KOMOD  – 

встановлення міцних партнерських 

відносин між орендарями та споживача-

ми. Клієнтові пропонують широкий вибір 

товарів і послуг та якісний сервіс, а орен-

дарям – зручні та сучасні торгові й офісні 

приміщення з необмеженим потенціалом 

для ефективного розвитку бізнесу. 

ТРЦ KOMOD – центр для зустрічей, 

спілкування, шопінгу, нових вражень, 

захопливого дозвілля. Головне, що 

ТРЦ KOMOD – завжди поруч!

Торговельно-розважальний центр KOMOD розташований у Києві на вул. Митрополита 
Андрея Шептицького, 4-а, що за три хвилини ходьби від станції метро «Лівобережна». 
ТРЦ KOMOD – осереддя ділової активності та сімейно-молодіжного дозвілля жителів 
прилеглих районів. Зручне розташування, великий асортимент товарів і послуг, культурні 
та розважальні заходи приваблюють відвідувачів у будні та вихідні.

ТРЦ KOMOD

вул. Митрополита 

Андрея Шептицького, 4-а

Київ 02002

Україна

Департамент оренди:

тел.: +380 (44) 593 25 56

моб.: +380 (50) 334 58 26

arenda@komod.in.ua

www.komod.in.ua
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Astarta Organic Business Centre – це бізнес-

центр класу А, побудований відповідно до 

стандартів «зеленого» будівництва. При 

спорудженні та подальшій експлуатації 

були використані безпечні матеріали, 

ефективні технології, сучасна інженерія 

та системи інтелектуального управління. 

На території БЦ облаштована оптимальна 

транспортна інфраструктура з підтримкою 

електро- та велотранспорту: 2 рівні 

паркінгу на 462 паркомісця, велопаркінг 

на 122 паркомісця з душовими кімнатами 

та роздягальнями, 2 станції зарядки для 

електрокарів. На території БЦ облаштова-

на паркова релакс-зона у дусі сучасного 

урбанізму – Astarta Organic Park. 

Діловий квартал ASTARTA – це про-

дуктивний професійний простір, створе-

ний за концепцією «місто в місті»: офіси, 

коворкінги, конференц-зали, кафе та 

ресторани, туристичне агентство, салон 

краси, спортзал, преміумвідділення 

банку, приватний нотаріус, страхова 

компанія, хімчистка й ін.

Загальна площа БЦ – 58 930 м2, 

GLA становить 37 232 м2. БЦ складається 

з трьох будівель (блоків), які сполучені 

між собою. Серед архітектурних і ди-

зайнерських рішень, які забезпечують 

ергономічність простору: високі стелі 

(1-й  поверх – 5‚4 м, починаючи з 2-го  – 

3,6  м); гнучкі планувальні рішення під 

орендаря, планування open space; 

простóрі лобі-холи із зонами відпочинку 

та зони рецепцій (кожен блок БЦ має 

свою центральну рецепцію); передбаче-

не безперешкодне пересування людей з 

обмеженими можливостями: встановлені 

вертикальні підйомники, пандуси, 

паркувальні місця; наявність оглядових 

терас з панорамним видом на столицю. 

Серед технічних рішень, що забезпе-

чують екологічність й енергоефективність 

будівлі: автоматизована робота 

інженерних систем й автоматизована 

система диспетчеризації; автономна 

газова котельня з нульовим викидом 

СО та СО
2
; система повітряного опален-

ня з рекуперацією тепла; система во-

дяного опалення з автоматизованим 

ввімкненням у пікові періоди; повна 

відсутність газорозрядних ламп, що потре-

бують спеціалізованої утилізації (особливо 

ламп розжарювання); енергозберігаючі 

вікна Schüco та використання герме-

тичних контактів у віконних отворах, які 

блокують ввімкнення кондиціювання 

у відповідних зонах; крапельний полив 

зеленої зони скверу з автоматичним ре-

жимом роботи; посилений контроль та 

оптимальний механізм утилізації відходів. 

В Astarta Organic Business Centre встанов-

лена власна станція роздільного збору 

сміття. Технологічність, ергономічність 

й енергоефективність Astarta Organic 

Business Centre дозволяють орендодавцю 

істотно знизити експлуатаційні витрати 

для орендарів.

Astarta Organic Business Centre  – 

це  простір для зростання бізнесу, 

організації подій, комфортної повсякденної 

роботи резидентів і відпочинку.

Astarta Organic Business Centre – це перший у Києві бізнес-центр, сертифікований 
за міжнародним стандартом BREEAM (2018). БЦ розташований у діловому кварталі історичного 
центру Києва, на Подолі. Технологічний і комфортний, БЦ поєднує у собі динаміку ділового 
центру та майже домашній затишок.

ASTARTA ORGANIC BUSINESS CENTRE

вул. Ярославська, 58

Київ 04070

Україна 

+380 (95) 377 77 73

abc@astarta.ua 

abc-kyiv.com

Юлія Щаслива,

директор ТОВ «ТЕК «Енергоінвест»
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Чи існує рай на землі? Так! І він розташований поблизу Львова. Потрапивши сюди, 
ви неодмінно повинні розслабитись, забути про міську метушню і насолодитись 
кожною хвилиною перебування тут. Час на годиннику зупиняється, і ви занурюєтесь 
в атмосферу цілющого відпочинку для душі та тіла в Edem Resort Medical & SPA.

EDЕM RЕSORT MEDICAL & SPA

Комплекс Edem Resort Medical & SPA 

розташований поблизу Львова, на 

березі джерельного озера в оточенні 

лісу. Це п’ятизірковий готель, 4 ре-

сторани авторської кухні, 3 зали для 

банкетів, 3 зали для конференцій, 

Центр відновлення здоров’я, SPA, озе-

ро з джерельною водою, ландшаф-

тний парк скульптури, арт-простір, 

перший у Західній Україні гольф-клуб, 

білосніжний пляж, власний виноград-

ник, мисливські угіддя, конюшня, влас-

ний сад й екогород.

Справжньою гордістю комплексу 

Edem Resort Medical & SPA є унікальний 

медичний центр відновлення життєвих 

сил і здоров’я. Він надає послуги з 

діагностики, бальнеології, дієтології, 

дерматології, гідротерапії, лікування 

водою і травами, естетичної меди-

цини, апаратної косметології та ін. 

Індивідуально кожному гостю тут по-

рекомендують ту чи іншу спеціально 

розроблену програму. Наприклад, про-

граму Detox на 7, 10 або 14 днів, 3-денний 

курс Anti-Stress або, скажімо, програму 

Re-energy, розраховану на 3 дні. Перед 

початком будь-якого обраного курсу всі 

гості проходять консультацію у голов-

ного лікаря центру Олексія Башкірцева, 

який є міжнародним фахівцем у 

галузі антивікової медицини, чинним 

академіком Європейської академії 

гуманітарних наук, членом наглядової 

ради університету SingularityU Kyiv у сфері 

експоненціальної медицини, а також є 

міжнародним експертом з питань anti-age 

медицини.

До складу медичного центру вхо-

дить розкішна зона SPA – справжній 

оазис блаженства! Тут є все: басейн із 

чистою джерельною водою, масажні 

кабінети, соляна кімната, римська 

парна, фінська сауна, російська лазня, 

циркулярний душ, льодяний фонтан, 

доріжки Кнейпа, тренажерні зали.

Масштабний комплекс потрапив 

у  рейтинг 9 кращих SPA- і Wellness-

курортів світу міжнародного видання 

Total Escape, також отримав нагороду 

«Кращий готель України» на Chance 

Travel Awards. У 2018  році ресторан 

DeVine отримав міжнародну наго-

роду «2 келихи» від американсько-

го спеціалізованого видання Wine 

Spectator. Таку відзнаку отримали лише 

6 ресторанів України. У грудні 2018 року 

ресторан Terrace отримав нагороду в 

номінації «Кращий заміський ресто-

ран» від національної ресторанної 

премії «СІЛЬ». У січні 2019 року Edem 

Resort Medical & SPA отримав ста-

тус Best Medical Hotel міжнародної 

готельної премії International 

Hospitality Awards. А вже в кінці 

2019 року комплекс став номінантом 

премії Best Wedding Hotel за версією 

International Hospitality Awards.

с. Стрілки

Перемишлянський район

Львівська область

Україна

+380 (67) 314 65 12

seeyou@edem.com.ua

www.edemresort.com
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Ви любите подорожувати, досліджувати нові країни та пізнавати світ? Тоді нам із вами 
по дорозі! Ми завжди раді гостям і пропонуємо розкішні апартаменти незалежно від пункту 
призначення. Завдяки класичному дизайну та декору, місцевій кухні та жвавим барам, 
кожен із 81 готелю Fairmont Hotels & Resorts дозволяє зануритися в культуру й історію 
регіону та відчути його енергію. Ми готові бути з вами по всьому світу, адже Fairmont 
є частиною мережі Accor – провідного світового готельного оператора, що пропонує більше 
ніж 4200 готелів, курортів і резиденцій, а також понад 2600 кращих приватних будинків, 
що відповідають найвибагливішим запитам.

FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV

Перетворити перебування в Києві в 

незабутні спогади допоможе Fairmont 

Grand Hotel Kyiv. Готель розташувався в 

одному з історичних місць Києва – Подолі. 

З вікон готелю відкривається вид на 

річку Дніпро, мальовничі пагорби Києва, 

Поштову площу та всесвітньовідомі 

архітектурні пам’ятки. Унікальне роз-

ташування Fairmont Grand Hotel Kyiv 

дозволяє гостям легко й із задоволен-

ням прогулятися повз Дому Балабухи до 

Гостинного двору на Контрактовій площі, 

пройтися повз старовинні будиночки 

Боричева Току до Андріївського узвозу 

та Музею однієї вулиці. Проїхатися на 

унікальному київському фунікулері та 

вийти до двох найдавніших площ столиці 

України – Михайлівської та Софійської. А 

можна прямо від готелю піднятися Во-

лодимирським узвозом до Національної 

філармонії України та окинути погля-

дом київський Поділ й елегантні вигини 

Дніпра з висоти нової атракції Києва – 

пішохідного мосту, який з’єднав парки 

«Хрещатий» та «Володимирська гірка».

Після такої захоплюючої прогулян-

ки Fairmont Grand Hotel Kyiv пропонує 

відпочити в затишній і приємній 

атмосфері в одному з 258 номерів. 

Готель має найбільші стандартні но-

мери в місті – понад 40 м2. Якщо ж ви 

любите розмах та прагнете поринути 

в королівську атмосферу, у вашому 

розпорядженні 59 номерів люкс площею 

до 205 м2 і представницький поверх для 

найвибагливіших гостей  – Gold  Lounge. 

Для максимальної релаксації та віднов-

лення енергії після довгої прогулянки 

містом для вас на території готелю роз-

ташований Elixir Spa Deluxe з хамамом, 

басейном і сауною.

Fairmont Grand Hotel Kyiv – це не 

тільки готель, а ще й ідеальне місце 

для проведення знакових зустрічей і 

заходів. На його території розташовані 

13 конференц-залів загальною пло-

щею 1375 м2. Серед них найбільший 

конференц-зал п’ятизіркових готелів 

Києва – Ballroom (472 м2), що вміщує 

до 700 осіб, і справжня перлина готе-

лю – унікальний зал The ATRIUM, що 

вражає вітражною стелею, люстрами 

з венеціанського скла, мармуровими 

стінами й ошатним килимом, виго-

товленим за мотивами іспанських 

королівських палаців.

До того ж, це єдиний п’ятизірковий 

готель в Україні з брендовим рестораном 

міжнародної мережі VOGUE  Café  Kyiv. 

Окрім цього, на території готелю ще два 

унікальних гастрономічних напрями з чу-

довими ресторанами: Vintage  Bar і  кон-

дитерська SWEETBOOK.Lime Edition.

Fairmont Grand Hotel Kyiv піклується 

про комфортне перебування в Києві та 

перетворює моменти в незабутні спога-

ди для своїх гостей.

вул. Набережно-Хрещатицька, 1

Київ 04070

Україна 

+380 (44) 322 88 88

kyiv@fairmont.com

www.fairmont.com/kyiv
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«іbis Styles Львів Центр» – це новий стиль-

ний готель, дизайн котрого вдало поєднує 

мотиви української національної культури 

та функціональний комфорт. Операційну 

діяльність «іbis Styles Львів Центр» роз-

почав у серпні 2015 року, ставши другим 

представником готельного оператора 

Accor в Україні та першим – у Львові.

Номерний фонд готелю нараховує 

77 гостьових кімнат, що розміщені на 7 по-

верхах будівлі, та складається з категорій 

«Стандарт» і «Преміум». Оснащення готе-

лю забезпечує комфортне проживання 

не тільки індивідуальним мандрівникам 

і туристичним групам, але й бізнес-

подорожуючим. На «нульовому» поверсі 

в розпорядженні гостей просторий лобі 

з комфортною зоною для відпочинку, 

бізнес-куточок, дитяча ігрова зона, а та-

кож ресторан італійської кухні відомої 

української мережі.

У тариф на проживання включений 

сніданок «шведський стіл», безлімітний 

Wi-Fi. Якість і комфорт сну гарантує 

унікальне ліжко Sweet Bed by ibis Styles, 

технологія якого розроблена ексклю-

зивно для бренду ibis Styles. Для ком-

форту гостей готель пропонує додаткові 

послуги консьєржа, а саме: трансфер, 

організацію екскурсійних програм, бро-

нювання авіаквитків, послуги кур’єра та 

низку інших. Також у розпорядженні го-

стей прасувальна кімната.

Для постійних клієнтів діє про-

грама лояльності ALL – Accor Live 

Limitless, котра виходить за межі готелів 

і пропозицій. Вона надає учасникам 

можливість скористатись спеціальними 

перевагами, знижками та особливими 

привілеями, серед них: безкоштовні 

раннє поселення та пізній виїзд, акції на 

проживання та послуги, накопичування 

балів і можливість оплати ними послуг 

або проживання в більш ніж 3960 готелях 

мережі по всьому світу, а також багато 

інших, не менш приємних бонусів.

«іbis Styles Львів Центр» – 

Ваш стильний готель у серці Львова.

«іbis Styles Львів Центр» – готель провідного у Європі оператора Accor, 
а також перший представник бренду ibis Styles в Україні. Сучасна 8-поверхова 
будівля готелю знаходиться в історичному центрі Львова, на вулиці 
Шухевича, 3, на території, що внесена до світової спадщини ЮНЕСКО.

«ІBIS STYLES ЛЬВІВ ЦЕНТР»

вул. Шухевича, 3 

Львів 79005

Україна

тел.: +38 (032) 254 67 67

факс: +38 (032) 254 67 77

H9709@accor.com

all.accor.com

ibis.com/9709
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IT-парк Manufactura – це перший у 

Харкові технологічний центр з широкою 

інфраструктурою. Він був створений для 

нетворкінгу унікальної бізнес-спільноти, що 

складається з офісів, коворкінгу, колівінг-

центру, зон торгівлі, комерційних площ, 

офісних приміщень і апартаментів, а та-

кож зон громадського харчування різних 

форматів, виставкових майданчиків, 

конференц-залів, що задовольняють потреби 

будь-якого резидента. Це єдиний простір для 

продуктивної роботи, комфортного життя і 

якісного відпочинку. Комплекс розташований 

на набережній річки Харків. Слід зазначити 

зручність, що полягає у користуванні безкош-

товним шатл-басом, що буде обслуговувати 

резидентів і гостей комплексу.

При створенні IT-парку Manufactura 

було дуже важливо зберегти історичну 

спадщину будівлі, що є пам’ятником 

архітектури. Тому ідея передового 

підприємства ХІХ століття була пере-

несена в ХХІ століття. При цьому наро-

дилася філософія єдиного простору Live 

& Work – все має бути поруч.

IT-парк Manufactura виконаний в 

архітектурному стилі лофт на основі 

будівлі, що має 130-річну історію. Це 

яскравий і реальний приклад не тільки 

перетворення Харкова, але й ревіталізації 

та відродження культурної спадщини – 

головного ресурсу розвитку і зміцнення 

сучасного європейського суспільства. 

Це не тільки культурний потенціал, а й 

соціальний і економічний, так званий 

драйвер розвитку міста та його регіонів. 

IT-парк Manufactura було створено, дотри-

муючись кращих традицій – поєднуючи 

атмосферу затишку, стилю та свободи 

в новий формат ефективної співпраці.

Секція Manufactura Space

Секція Space – це ідеальна галактика 

для високоефективної роботи, простір 

для побудови професійних відносин, 

що вміщує ергономічні робочі місця 

для проведення презентацій, виставок, 

переговорів, консультацій, менторних 

та інших заходів.

Секція Manufactura Home

Авторський smart-комплекс у стилі 

лофт  – це апартаменти вільного пла-

нування для комфортного проживання.

Діловий центр мрії Place 

Комплекс Place складається з тор-

говельних, комерційних та офісних 

приміщень класу преміум. 

Мультифункціональний комплекс 

NEXT 

В мультифункціональному комплексі 

NEXT поєднуються житлова та робоча 

зони: квартири з видом на набережну, 

офіси, open space.

Метою проєкту IT-парк Manufactura 

є напрацювання величезного досвіду 

вдалого використання культурної спад-

щини для розвитку міста, продуктив-

ного міжгалузевого співробітництва та 

залучення інвестицій.

Сьогодні успішна та перспективна 

компанія «Строй Сіті» пропонує вигідні 

вкладення з прибутковістю до 38% у 

сферу креативної індустрії, що гарантує 

постійно зростаючий прибуток. 

IT-парк Manufactura – перший проєкт 

класу преміум у Харкові, що дозволяє 

інвестувати у майбутнє!

Інноваційний IT-парк Manufactura в форматі Live & Work від компанії «Строй Сіті» створений 
для того, щоб розвиватися, перетворюючи знання, ідеї та навички в прибутковий бізнес.

IT-ПАРК MANUFACTURA

вул. Чигирина Юлія, 13

Харків 61001

Україна

+380 (96) 69 03 111

+380 (63) 77 20 111

itpark@manufactura.kh.ua

manufactura.kh.ua

HOME

SPACE

NEXT
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Правильно розпочати день вам до-

поможе найсмачніший сніданок у 

Києві. Відповідно до концепції Fresh 

Organic Traditional мережі готелів 

Premier готель пропонує широкий 

асортимент екологічно чистих фер-

мерських продуктів на шведській лінії 

ресторану Terracotta. Потім завітайте до 

Wellness Club: трохи фізичного наванта-

ження, заплив в 17-метровому басейні 

під скляним куполом і банні процедури, 

після  – класичний розслабляючий ма-

саж. На обід запросіть компанію друзів 

у ресторан високої японської кухні Ikigai. 

День продовжиться в SPA – різноманітні 

процедури з догляду за обличчям 

і тілом поліпшать тонус, зникнуть напру-

ження та втома.

Провести вечір можна в легендарно-

му BAR 1909 з авторськими коктейлями 

й антуражем початку ХХ століття, a в те-

плу пору року гостей приймає тераса ре-

сторану Atmosfera, який знаходиться на 

даху готелю Premier Palace. Ваш насиче-

ний діловий день допоможе впорядкува-

ти персональний дворецький, послугами 

якого ви зможете скористатися, прожи-

ваючи в номерах люкс і апартаментах 

представницького поверху.

Premier Palace Hotel – пам’ятник 

архітектури та історії, що охороняється 

державою. Готель випромінює чарівність, 

повертаючи нас у старі добрі часи, 

і дарує гостям прекрасні види на Хреща-

тик, центральну вулицю міста, бульвар 

Тараса Шевченка та сучасний стадіон 

«Олімпійський».

***

У 1908 році Лев Борисович Гінзбург 

вирішив побудувати на місці колишньо-

го маєтку Жевахових грандіозний буди-

нок – приблизно половину теперішнього 

будинку готелю. До кінця 1909 року 

будівлю було, здебільшого, закінчено.

Садибу на розі бульвару і вулиці 

Пушкінської почали перебудовувати 

в 1910 році в один цілісний будинок 

«Паласт Готелю» два архітектори – 

Адольф Борисович Мінкус і Федір Абра-

мович Троупянський. У січні 1911 року 

будівництво було повністю завершено.

У 1918 році на третьому поверсі 

готелю відбулося відречення від вла-

ди останнього українського гетьмана 

Павла Скоропадського – зараз у готелі 

є тематичний номер «Гетьман» – пано-

рамний напівлюкс у стилі українського 

бароко. Готель відрізняє велика 

кількість тематичних номерів, таких як 

«Висоцький», «Любов Орлова», «Роксо-

лана», «Вертинський», «Серж Лифар», 

які не тільки відображають різні епохи, 

але і нагадують про знаменитих гостей, 

що проживали тут у різний час.

Сьогодні Premier Palace Hotel оби-

рають світові зірки, представники ми-

стецтва і науки, бізнесмени та політичні 

діячі.

Столітня історія Premier Palace Hotel тісно вплетена в картину сучасного Києва. Готель, 
розташований у самому центрі столиці України, є головним орієнтиром для бізнес-спільноти 
міста протягом багатьох років, провідником традиційних цінностей істинно української 
гостинності. Це ідеальне місце для відпочинку, зупинки на час ділової поїздки, проведення 
конференції з партнерами, зустрічі з друзями або романтичного вечора з коханою людиною. 
Тут переплелись воєдино традиції та сучасність.

PREMIER PALACE HOTEL

бул. Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29

Київ 01004

Україна

тел.: +380 (44) 244 12 00

факс: +380 (44) 279 87 72

Viber / Whatsapp / Telegram:

+380 (67) 465 66 00 

reservation@premier-palace.com 

premier-palace.phnr.com
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Немає кращого місця для початку 

знайомства з Києвом, ніж старовин-

ний Поділ. Готель Riviera House розта-

шований у самому серці історичного 

району: на Поштовій площі, прямо на-

впроти Річкового вокзалу. Унікальне 

розміщення Riviera House дозволяє го-

стям легко й із задоволенням прогуля-

тися до Андріївського узвозу та Музею 

однієї вулиці. Проїхатися на унікальному 

київському фунікулері та вийти до двох 

найдавніших площ столиці України – 

Михайлівської та Софійської.

Готель виконаний у скандинавсь-

кому стилі. Український дизайнер 

інтер’єрів Ольга Дзюба використала 

натуральні матеріали, щоб зробити 

простір максимально лаконічним. Се-

ред оригінальних деталей – дерев’яні 

панелі, що нагадують 3D-інсталяції. 

Лаконічний дизайн розбавлений пред-

метами мистецтва: в готелі близько ста 

картин, у тому числі роботи художника-

мураліста Едуардо Кобри.

ElixirSPA Deluxe є ідеальним місцем 

для релаксації та відновлення енергії. 

Професіоналізм, індивідуальний підхід 

і високі стандарти обслуговування  – 

основні правила салону. Натуральна кос-

метика, сучасні технології та унікальні 

SPA-послуги не залишать байдужими 

найвибагливіших гостей.

SWEETBOOK.Pepper Edition – конди-

терська при готелі Riviera House, що зна-

ходиться на 2 поверсі, спеціалізується на 

виготовленні ексклюзивних десертів, а 

також класичних кондитерських виробів 

у авторському виконанні. Дизайнерські 

меблі дозволяють трансформувати 

простір для прийому від 50 до 80 гостей 

одночасно.

На 7 поверсі готелю Riviera House 

знаходиться паназійський ресторан 

КАМА. Особлива риса якого – пано-

рамний вид на старовинний Поділ й 

акваторію річкового порту. Ресторан 

об’єднує в собі головний зал, лаунж-

зону, контактний бар, відкриту кухню, 

VIP-кімнату та курильну кімнату.

Меню ресторану представляє стра-

ви паназійської кухні в авторському 

виконанні, а десерти в КАМА виклика-

ють справжню залежність. Важливим 

акцентом ресторану є його арт-об’єкт 

із дзеркальною стелею та світловою 

інсталяцією – КАМА bar, де в авторсь-

ких коктейлях змішують найскладніші 

паназійські смаки. 

Riviera House та ресторан КАМА 

знаходяться на перехресті ділових і 

культурних шляхів Києва та відкривають 

нову сторінку для ресторанів при готе-

лях. Тут можна відчути дух історії, і ми 

запрошуємо вас написати свою, нову, 

разом з нами!

65 стильних номерів, 3 конференц-зали, ресторан паназійської кухні KAMA, 
кондитерська SWEETBOOK.Pepper Edition і кращий у місті вид на історичний 
Поділ і річку Дніпро – короткий портрет готелю Riviera House, який відкрився 
на початку 2019 року в Києві після реконструкції.

RIVIERA HOUSE

вул. Сагайдачного, 15

Київ 04070

Україна 

+380 (44) 393 33 33

reservation@rivierahotel.kiev.ua

www.rivierahouse.com.ua
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+380 (63) 266 03 31
Info.fiabci@gmail.com
Fiabci-Ukraine.news

+380 (44) 200 04 52
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Європейська Бізнес Асоціація – 
неурядова організація, яка об'єднує більше 
1000 компаній, які працюють в Україні. 
Основною метою діяльності Асоціації 
є налагодження стосунків європейського 
бізнесу з представниками влади в Україні 
для співпраці щодо створення сприятливих 
умов ведення бізнесу та залучення прямих 
іноземних інвестицій в економіку держави.

Український підрозділ FIABCI International, 
з центральним офісом у Парижі з 1951 року, 

є частиною глобальної платформи, 
яка складається з 50 чаптерів та налічує 
більше 1 мільйона асоційованих членів 
у 70 країнах. Чаптер в Україні об'єднує 

лідерів ринку та відкритий для нових членів, 
що прагнуть долучитися до кращих світових 

практик ринку нерухомості.

Асоціація ритейлерів України – профільне 
об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі 
та компаній, пов’язаних з ритейлом. До числа 
членів Асоціації входить близько 60 українських 
та міжнародних брендів, заходи Асоціації 
щорічно відвідують 3000-4000 представників 
компаній сфер роздрібної торгівлі, девелопменту 
комерційної нерухомості, консалтингу, B2B, 
а також інвестиційних фондів.

inventure.com.ua

МЕДІАПРОДУКТИ:
•  Інвестиційний портал InVenture
•  Інвестиційний дайджест InVenture
•  Соціальні медіа InVenture –
    Facebook, Telegram

InVenture Investment Media – 
перше та найбільше в Україні 
спеціалізоване ділове медіавидання, 
присвячене ринку інвестицій.

Конфедерація будівельників України – 
найбільше галузеве об’єднання, 
що представляє інтереси будівельної 
спільноти. Учасник Федерації європейської 
будівельної промисловості (FIEC). 

КБУ активно працює над покращенням 
інвестиційного клімату України, відстоює 
професійні інтереси, співпрацює з органами 
державної влади, місцевого самоврядування 
та міжнародними організаціями.

+380 (44) 592 12 29
school@c-p.com.ua

school.commercialproperty.ua

CP School – освітня платформа від команди 
Commercial Property, єдиного В2В-видання 
в галузі комерційної нерухомості України.

Платформа CP School створена 
для представників ринку нерухомості

з метою надання теоретичних і практичних 
знань як з вузькоспеціалізованих напрямів,

так і комплексно з девелопменту
нерухомості від А до Я.
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The Ukrainian chapter of FIABCI international, 
based in Paris since 1951, operates as a chain 
of the global umbrella organization consisting 

of 50 chapters and having more than
1mln associate members in 70 countries. 

It unites leaders of real estate sector of Ukraine 
and is open for new members
to join the global community.

+380 (44) 496 06 01
join@eba.com.ua
www.eba.com.ua

Established in 1999,
the European Business Association (EBA) 
provides a forum in which members can 
discuss and fi nd solutions to common 
problems aff ecting business in Ukraine. 
With more than 1000 members, the EBA 
is the largest premier union of businesses 
operating in the Ukrainian market.

+380 (50) 313 74 53
news@rau.ua
rau.ua

The Retail Association of Ukraine is a specialized 
association of retail market players and companies 
directly related to retail. About 60 Ukrainian 
and international brands are included in the 
number of the Association members, 3000-4000 
representatives of companies from the retail trade, 
real estate development, consulting, B2B, and 
investment funds attend the Association’s events 
annually.

inventure.com.ua

MEDIA PRODUCTS:
•  Investment portal InVenture
•  Investment digest InVenture
•  Social Media – Facebook, Telegram

InVenture Investment Media – 
fi rst and largest online media in Ukraine 
dedicated to the private equity 
and venture capital market.

The Confederation of Builders of Ukraine 
is the largest sectoral association representing 
the interests of the construction community. 
Member of the Federation of European 
Construction Industry (FIEC). 

The CBU is actively working on improving 
the investment climate of Ukraine, defending 
professional interests, cooperating with 
state authorities, local self-government and 
international organizations.

CP School is an educational platform that was 
launched by the team of the leading В2В 

publication on the commercial real estate market 
of Ukraine – Commercial Property.
CP School was founded to provide 

the representatives of the real estate market with 
fi eld-specifi c theoretical and practical knowledge, 

as well as with integrated knowledge on real 
estate development from A to Z.


