




PERFECT GROUP — ЦЕ 30 
ПІДПРИЄМСТВ
з багаторічним досвідом та багатим 
активом реалізованих проектів, що 
об’єднали команду професіоналів з 
різних областей будівництва. 

 

 
 
 PERFECT GROUP  
ОБ’ЄДНУЄ КОМПАНІЇ
які забезпечують повний цикл 
будівельних і супроводжуючих робіт. 
Компанія об’єднує професіоналів
у галузі проектування, інженерії, 
архітектури та постпродажного 
сервісу. Надійність кожного фахівця 
та взаємодія команди визначають 
незмінно високу якість будівництва 
житлових і промислових об’єктів. 
 
 

АРХІТЕКТОРИ PERFECT 
GROUP РОЗРОБЛЯЮТЬ 
ПРОЕКТИ
з урахуванням всіх діючих норм і 
правил у містобудуванні. Житлові 
комплекси проходять багаторівневу 
процедуру оцінки та сертифікації, 
тому ми впевнені в якості кожної 
квартири.
 

У PERFECT GROUP 
ПРИДІЛЯЮТЬ 
ОСОБЛИВУ УВАГУ
роботі з клієнтами. Фахівці відділу 
продажу та клієнтського сервісу 
дотримуються індивідуального 
підходу до кожного клієнта та 
супроводжують його від першого 
дзвінка до заселення. Perfect Group 
постійно підвищує стандарти якості, 
оптимізує бізнес-процеси, забезпечує 
раціональну логістику 
та роботу з підрядниками. 
 

ПРОЕКТИ



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 De-
velopment — інноваційність, 
людиноцентричність та 
орієнтація на сталий розвиток.  
 
Наші проекти відрізняються 
сучасною архітектурою, 
продуманим благоустроєм,  
а також використанням 

передових технологій 
будівництва та експлуатації, 
серед яких — розроблена 
компанією єдина екосистема 
управління будинком SFERA 
living system, окреме місце 
в структурі якої займає 
мобільний додаток SFERA. 
 
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!

STYLE  
Усі наші проекти об’єднує 
впізнаваний стиль,  
який неможливо скопіювати

GROWTH  
Разом із нами зростають 
можливості жителів наших 
будинків та потенціал міст,  
у розвиток яких ми 
вкладаємо свою енергію

ART 
 
Ми ставимося до власної 
справи як до мистецтва  
і прагнемо, щоб кожен 
з наших проектів ставав 
шедевром

AMBITIONS 
 
Ми робимо все для того, 
щоб міське середовище  
ставало більш продуманим,  
зручним та комфортним



ПРОЕКТИ

RUBALSKU 
м. Київ, Набережно-Рибальська дорога, 3, 9

CHICAGO Central House 
вулиця Антоновича, 44

KANDINSKY Odessa Residence 
м. Одеса, Французький бульвар, 63/65





«Або напишіть книгу, що варта читання,  
або зробіть щось, що варте написання книги». 

Бенджамін Франклін
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П’ЯТИЗІРКОВИЙ  
ДІМ

В центрі столиці ми створюємо перший 
в Києві п’ятизірковий будинок. Цей дім 
призначений для людей, які вимагають 
найкращого для себе та своїх близьких.  
Для тих, хто поєднує ритм київського  
сіті із затишком історичного центру. Для тих, 
хто цінує безпеку, приватність та надійність.  

Для тих, хто не женеться за мінливою 
модою, відшукавши свій власний 
елегантний стиль.

Дізнайтеся, з чого складаються  
п’ять зірок FRANKLIN Concept House! 
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МІСЦЕ
У центрі Києва, поблизу від площі 
Перемоги – на перетині діловогї частини 
міста та історичного центру. 

СТИЛЬ
Вражаюча сучасна архітектура  
та естетика, що продумана до 
дрібниць і втілена у кожній 
деталі.

БЕЗПЕКА

ДУША

Цілодобова охорона будинку та його 
периметру, відео-нагляд у суспільних 
просторах, броньовані двері та сейф  
у кожній квартирі.

Унікальний дух історичного 
центру столиці та 
неповторна атмосфера 
п’ятизіркового будинку.
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Консьєрж-сервіс найвищого рівня 

та можливість використання 
п’ятизіркового сервісу для 

обслуговування квартир.



1
під їзд

156
квартир

19
поверхів

24
паркомісця

4654 м2

комерційної 
нерухомості

ПРО ПРОЕКТ
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Власний стиль – це те, що можна створити лише 
власноруч. Ваша квартира, ваш будинок, вулиця 
на якій ви живете – це теж складові вашого 
стилю. І він має бути бездоганним!

STYLE 
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Що потрібно, щоб створити по-справжньому безпечне 
середовище? По-перше, цілодобова охорона будинку та 
його периметру. По-друге, супер-сучасна система відео-
нагляду. По-третє, надійні броньовані двері квартир та 
персональні сейфи для мешканців. 
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Місце з душею – безперечно, це можна сказати про 
FRANKLIN Concept House. Душа цього будинку 
неповторна та багатогранна – вона складається з легенд 
старого Києва, з прагнень людей, які створили цей 
будинок та з мрій тих, хто у ньому буде жити.

SOUL
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ПЕРЕВАГИ

у центрі міста, але в стороні від 
галасливих автомагістралей

1 ЧУДОВЕ  
РОЗТАШУВАННЯ

усе, що потрібно, поряд із будинком

2 РОЗВИНУТА  
ІНФРАСТРУКТУРА 

яскраве втілення елегантності

3 СУЧАСНА  
АРХІТЕКТУРА 

завдяки цілодобовій охороні  
і відео-нагляду 

4 ПІДВИЩЕНА  
БЕЗПЕКА 

щоб не витрачати час на дрібниці

5 П’ЯТИЗІРКОВИЙ  
СЕРВІС 

від рецепції до суспільних просторів

6 УНІКАЛЬНИЙ  
СТИЛЬ 

усе відповідає ретельно  
розробленій концепції

7 ПРОДУМАНІСТЬ  
ДЕТАЛЕЙ  
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Звідси ви за дві хвилини пішки 
дістанетесь площі Перемоги – одної з 
головних київських площ. Перетнувши 
площу, ви опинитесь у столичному сіті,  
де розмістили свої офіси провідні 
українські і світові компанії. 

А щоб дістатися Хрещатику, прямуйте  
у інший бік – спочатку вулицею Гончара, 
а потім вулицею Богдана Хмельницького. 
На головній вулиці столиці ви опинитесь, 
прогулявшись історичним центром 
близько п’ятнадцяти хвилин.

Центральна частина міста, у якій 
розташований FRANKLIN Concept 
House, відрізняється розвинутою 
інфраструктурою, яка задовольнить 
будь-які ваші потреби. Навколо 
будинку розташовані кафе, ресторани, 
супермаркети та торговельно-
розважальні центри. А до найближчих 
театрів та музеїв ви також зможете 
дістатися пішки. 

FRANKLIN Concept House розташований  
за адресою вулиця Гончара, 69.

ЛОКАЦІЯ  
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Пробіжка  
у найближчому парку

Сніданок у гостинній  
із видом на старий Київ

Ділова зустріч із партнерами у 
бізнес-центрі поряд із будинком

9:00

11:00

10:00

ДЕНЬ У FRANKLIN Обід у улюбленому  
ресторані біля дому

13:00



15:00
Прогулянка із дітьми  
у Ботанічному саду

Тренування у найближчому  
фітнес-центрі

Вечеря у новому закладі  
на бульварі Шевченко

Похід до театру  
на прем’єру

17:00

21:00

19:00
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Київ, вулиця Гончара, 69 
www.franklin.kiev.ua 

(044) 299 49 66


