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SAGA Development– це ультра-сучасна компанія, що покликана 
стати частиною всеукраїнської історії. Ми розуміємо, що наша 
відповідальність не закінчується із введенням в експлуатацію 
будинків, що зведені нами. Ми несемо відповідальність перед 
сім’ями, що мешкають у наших будинках, перед містом і перед 
суспільством. Наша зона відповідальності не обмежується стінами 
збудованих нами осель – вона охоплює увесь міський простір.

В основі проектів SAGA Development – інноваційність, 
людиноцентричність та орієнтація на сталий розвиток. Наші 
проекти відрізняються сучасною архітектурою, продуманим 
благоустроєм, а також використанням передових технологій 
будівництва й експлуатації, серед яких – розроблена компанією 
система управління житловими комплексами за допомогою 
мобільного додатку SFERA living system.

Ми намагаємось створювати такі об’єкти, які не лише стануть 
архітектурними символами українських міст, а й будуть 
відповідати сучасним світовим тенденціям. Наша діяльність 
створює оптимальні умови для реалізації талантів українських 
архітекторів, ландшафтних дизайнерів, художників, скульпторів  
і всіх, хто хоче змінювати на краще міське середовище.

Давайте разом створювати сагу великого міста!

НАШІ 

ЦІННОСТІ
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МУЗИКУ  
ПЕРЕТВОРЮЄМО НА КАМІНЬ
Досконало реалізуючи ідеї, що
випереджають час, ми створюємо
унікальний простір для життя, який
слугуватиме поколінням.

ДОСКОНАЛІСТЬ
У ДЕТАЛЯХ
Всебічно продумані концепції
вимагають від нас досконалої
реалізації.

ZOOM IN
ZOOM OUT
Велике бачиться на відстані,
а важливі аспекти —
за максимального наближення

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІСТЬ
Ми створюємо нові життєві сценарії,
враховуючи, що відчувають люди, 
про що думають, чого прагнуть і про 
що мріють.

ПРИСКОРЮЄМОCЯ
ТА АДАПТУЄМОСЯ
Лідерство – безперервна боротьба
за стрімкий розвиток та адаптацію
до умов, що постійно змінюються.

ВСТАВ,
ОБТРУСИВСЯ ТА ПІШОВ
Будь-яку невдачу ми сприймаємо
як проблему, що вимагає
оперативного вирішення —
виправляємо та рухаємося далі

СТВОРЮЄМО
ТРЕНДИ
Будучи каталізатором змін,
ми не боїмося брати на себе
відповідальність за них.

СИНЕРГІЯ
ТАЛАНТІВ
Амбітні цілі надихають нашу  
команду, наповнюють енергією
та роблять сильнішими.

ЗА ЧИЙ
КОШТ СТОЇМО?
Стояти на місці — занадто дорого,
тому доводиться постійно розвиватися,
вдосконалюватися та рухатися вперед.
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Девелопер проекту

 
Генеральний підрядник

Проектні організації

НАШІ 

ОБ’ЄКТИ

НАШІ 

партнери

ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ  

«ІНЕКОБУД»
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Деміївська

ТЦ «Ocean Plaza»

Либідська

Палац Україна

Палац Спорту

Театральна Хрещатик
Верховна Рада
України

Маріїнський палац

Дніпро

Гідропарк

Парк «Вічної слави»

Києво-Печерська Лавра

Пам’ятник засновникам Києва

Батьківщина-Мати

Мистецький
Арсенал

Стадіон «Динамо»

Арка дружби народів

Парк Володимирська гірка

Річковий
вокзал

Поштова
площа

Андріївська
церква

Тараса Шевченка

Почайна

ТЦ «Блокбастер»

Музей сучасного
мистецтва УкраїниТЦ «Променада Центр»

Парк Котляревського

Парк імені Пушкіна

НТУУ

ТРЦ «Мармелад»

ТЦ «Аркадія»

ТЦ «Космополіт»

Шулявська

НАУ

НМУ

Політехнічний інстітут

Музей
телебачення

Київський
телецентр

Кирилівский лісопарк

Дорогожичі

Пам’ятник жертвам
нацизмуСирецький парк

Сирець

Парк Дубки

Парк Нивки

КиївЕкспоПлаза

БерестейськаНивки
Святошин

Житомирська

Академмістечко

Бізнес-парк
«Нивки Сіті»

Кирилівська церква

Національний
музей історії
України

Софійський
собор

Софійська
площа

ТЦ «Україна»

Міністерство оборони
України

Національний університет
оборони України

Парк імені Островського

КМДА

Майдан
Незалежності

Театр Оперети

Національний палац
мистецтв «Україна»

ТЦ «GULIVER»

Парк імені Шевченка

ТЦ «Метроград»

ТЦ «GLOBUS»

Володимирський
кафедральний собор

C R E A T I V E  H O U S E

ОДЕСА

O2 Residence
22км вiд Бориспiльського

шоссе

RYBALSKY
Простiр для життя

Набережно-Рибальська
дорога 3,9

ANDRIYIVSKY 
City Space

вул. Андріївська, 22SAGA CITY SPACE
вул. Сагайдачного 18

BOSTON
Creative House
просп. С. Бандери 14-Б

PHILADELPHIA
Concept House

Кловський узвiз, 19

OZON
Concept House
вул. Вільшанська, 2-6

WASHINGTON
Concept House
вул. Лабораторна, 12

CHICAGO
Central House
вул. Антоновича, 44

RESIDENT
Concept House

вул. Володимирська, 86А

NEW YORK
Concept House
вул. Антоновича, 74

BRISTOL
Comfort House

вул. Лобановського, 146Б

EINSTEIN
Concept House

вул. Златоустiвська 24А

FRANKLIN
Concept House

вул. Гончара 69

KYЇVPROEKT 
Citу Space

вул. Б. Хмельницького, 16-22

HAPPY HOUSE
вул. Перемоги, 72

SAN FRANCISCO
Creative House

вул. Перемоги, 67

БОРИСПIЛЬ

HOME & PARK
Comfort House

вул. Бежiвка, 14

Ресторан «Fishcafe»

Фітнес-клуб «STRONG JANE»

Пляж Калетон

Ресторан «Дача»

Оранжерея Маразлі

Дитсадок

Кафе «Треф»

Школа
Монтессорі

Одеський завод
шампанських вин

Господарський суд
Одеської області

ПриватБанк

Банк Південний

KANDINSKY
Odessa Residence
Одеський бульвар 63/65

Адреса відділу продажу:
RESIDENT CONCEPT HOUSE

вул. Антоновича, 44 
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Звісно, не все можна купити за гроші, але дещо можна. Наприклад, 

квартиру у клубному будинку, який оточує зелень. Просторі 

апартаменти в історичному центрі міста з видом на старовинні 

будинки. Можливість пішки дістатися до роботи у київському сіті. 

Щоденні прогулянки у найкращих київських парках…

Слово «розкіш» сповнюється новим змістом. Сьогодні розкіш – 

це більше часу проводити з своєю сім’єю. Милуватися рідним 

містом не зі смартфону, а з власної тераси. Знати сусідів в обличчя, 

а не за автомобільними номерами. По-справжньому комфортне  

і сповнене щастям  життя дорожче за будь-що інше.

Зустрічайте нове місце для життя від творців NEW YORK Concept 

House та CHICAGO Central House! Будинок, який поєднує в собі 

унікальність, загадковість та аристократичний дух. RESIDENT  

Concept House – він такий один!

СПРАВЖНЯ 

Розкіш

АГЕНТ
ГАРНОГО
СМАКУ,
що знається
на розкоші.

СПРАВЖНІЙ 
ДИПЛОМАТ, 
який цінує 
добросусідські
відносини.

Його звуть

RESIDENT
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НА ЗВ’ЯЗКУ 

ІЗ ЦЕНТРОМ

Місто – це не просто сукупність будинків, вулиць та кварталів. 

Насамперед це наші щоденні маршрути, з яких складається 

наше міське життя. Жити в історичному центрі – це жити  

в оточенні краси та величі і насолоджуватись ними щодня.   

5 ХВИЛИН ПІШКИ

до парку Шевченка

10 ХВИЛИН ПІШКИ

до Володимирського 
собору

10 ХВИЛИН ПІШКИ

до станції метро
Олімпійська 

5 ХВИЛИН ПІШКИ

до Ботанічного саду

10 ХВИЛИН ПІШКИ

до Національної
опери

15 ХВИЛИН ПІШКИ

до Хрещатику

13
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АГЕНТ

ГАРНОГО СМАКУ

Ми впевнені, що щастя вимірюється красою. Гарне життя, гарна 

сім’я, гарні люди навколо… А також та краса, яку ви створюєте 

щодня – завдяки своїй творчій енергії та своєму смаку. 

Саме тому ми приділяємо стільки уваги створенню унікальної 

естетики, яка стала впізнаваною рисою RESIDENT Concept 

House. Яскравий фасад із просторими терасами, на яких 

висаджені кущі та дерева. Перші поверхи, оздоблені металом, 

який нагадує старовинне золото. Витвори сучасного мистецтва 

у інтер’єрах суспільних просторів. Краса повинна оточувати вас 

не лише у ваших апартаментах, а й за їх межами!   
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СЕКРЕТ

РЕЗИДЕНТА

Головна цінність, притаманна RESIDENT Concept House – це 

його унікальність.

По-перше, це вражаюча зовнішність будинку, несхожого на інші.

Це унікальне розташування – у історичному центрі міста і в той 

саме час посеред київського сіті.

Унікальне ставлення до естетики суспільних просторів

та прибудинкової території.

А ще, це унікальна спільнота мешканців, до якої ви можете 

приєднатися просто зараз. 
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ЧОМУ ВАРТО 

ЖИТИ ТУТ?

Вдале розташування –

у історичному центрі міста, 

на перетині ключових 

транспортних артерій.

Поряд із будинком – 

мальовничий парк Шевченка, 

Ботанічний сад та ще чимало 

місць для прогулянок.

Нечисленна спільнота 

мешканців, що притаманно 

клубному будинку.

Насичена міська інфраструктура –

десятки кафе, ресторанів,  

магазинів та торгових центрів.

Супер-сучасна система безпеки, 

яка враховує повне збереження 

конфіденційності.

Будинок оточений пам’ятками архітектури,  

культурними закладами та іншими місцями сили.

Продумана естетика 

та ергономіка суспільних 

просторів.
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ІНТЕР’ЄР 
лоббі
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Один день 

з життя 
Резидента

Розташована поруч з головними пам`ятками міста,  

але в деякому віддаленні від галасливих магістралей,  

вулиця Володимирська здавна приваблює тих, хто прагне  

жити в центрі, але не на виду. 

Тут селяться бізнесмени, політики, дипломати, які не бажають 

привертати до себе зайву увагу. І саме тут SAGA Development 

будує ЖК RESIDENT Concept House – єдиний новий будинок  

на вулиці Володимирській, в якому поєднуються  

аристократизм і непоказна розкіш.

Ми вирішили з`ясувати, як проходить день Резидента –  

людини, яка живе в самому центрі Києва.

Сніданок в ресторані «Три виделки»

Прогулянка в парку Шевченка
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Вуличний концерт у сквері 

Ділова зустріч в Premier Palace Hotel
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Обід в ресторані «Стейкхаус»

Відвідування Національної опери
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ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА

«Розумний  
будинок»

ЕКОНОМІЧНІ СЦЕНАРІЇ  
ВИКОРИСТАННЯ  
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

ЕФЕКТИВНА  
СИСТЕМА  
БЕЗПЕКИ

ЗАВАНТАЖУЙТЕ 
ДОДАТОК
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

SFERA living  
system

Зручний доступ до важливої інформації  

та управління вашим об’єктом нерухомості: 

• звітність про будівництво

• домофон у смартфоні – відкривайте двері з 

мобільного додатку, навіть коли вас немає вдома

• важливі повідомлення

• новини будинку та корисна інформація

• тарифи та рахунки за обслуговування  

будуть доступні у власному кабінеті

• дистанційне відеоспостереження в зонах 

загального користування

• моніторинг змін під час ремонту  

чи перепланування

• вся документація в одному місці

• календар запланованих робіт
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БАЖАЄТЕ ОБРАТИ

Квартиру?

У RESIDENT Concept House розташовані всього 63 квартири, 

тому треба поквапитися, щоб стати одним з мешканців цього 

будинку.

Частина квартир обладнана великими терасами з видом  

на вулицю Володимирську та Жилянську.

Обрати квартиру, яка відповідатиме усім вашим потребам, 

допоможуть менеджери нашого відділу продажів.
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Єдиний новий будинок, що розташований 
на вулиці Володимирській. Будинок, який 
поєднує в собі унікальність, загадковість 
та аристократичний дух. RESIDENT Concept 
House – він такий один!
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Київ, вул. Володимирська, 86а

Відділ продажу:  

вул. Антоновича, 44

Бажаєте дізнатися більше – телефонуйте: 

(044) 299-47-16 

info@resident.house

www.resident.house 


