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К О М П Л Е К С

КОЛИ ВСЕ ПОРУЧ!
ЖК ЛЕБЕДИНИЙ
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Мрія про житло, де все необхідне знаходиться на відстані кількох кроків,
стає реальністю. Ми створили сучасний простір, що дає можливість
стати справжнім господарем часу, завжди бути попереду, в ритмі
інноваційного світу. Тут немає потреби кудись поспішати і з’являється
місце для головних речей у житті. А чи багато людей можуть сказати
про те, що мають окремий час для щастя? Це можливо лише тоді, коли
вся інфраструктура від ТРЦ до фітнес-клубу розташована поблизу. Тож
не варто зволікати, щоб відкрити безліч переваг у новому житловому
комплексі комфорт-класу «Лебединий».
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ЖК ЛЕБЕДИНИЙ
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БЕЗТУРБОТНЕ
ДИТИНСТВО
ЖК ЛЕБЕДИНИЙ

В ЖК «Лебединий» маленькі мрійники зростають у великій любові, безпеці та комфорті. Адже до
дитячого садочка «Дивокрил» доведеться їхати тільки на ліфті!
Дитячий сміх є кращою прикрасою житлового комплексу!
Час дитинства плине так швидко, що тут не може бути компромісів і дрібниць.
Сьогодні мама гуляє з немовлям біля озера, а вже завтра малюк самостійно кружляє на самокаті,
годує каченят, грається на майданчику — все, що оточує місцевих дітей з перших днів, стає для них
дійсно рідним, світлим і затишним.

ПРОСТІР ДЛЯ СПОРТУ
В кожній людині дійсно є сонце, але краще за все воно світить після вранішньої пробіжки! Великі
досягнення часто починаються з фізичних вправ, навколосвітні подорожі – з прогулянки на
велосипеді, а шалені інсайти приходять під час медитації біля озера. Згадайте, як щоразу після спорту
ви випромінюєте енергію, бадьорість і свіжість. А тепер на хвильку замружте очі, вдихніть свіже повітря
і уявіть екологічний простір на набережній, що є ідеальним для активного життя.
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ЖОДНИХ
ПЕРЕШКОД І ЗАТОРІВ
ЖК ЛЕБЕДИНИЙ

Свобода сучасної людини починається з правильного вибору! Мрійте масштабно, плануйте сміливо і
почувайтеся впевнено, адже метро поруч з домом дарує повну мобільність. Відстань від будинку до
станції «Харківська» визначається дуже просто – лише 247 кроків або 4 хвилини! Тому «супер сила»
власника квартири у ЖК «Лебединий» – це шанс користуватися всіма перевагами розвинутого району
і водночас швидко діставатися будь-якої точки міста. Ексклюзивне місцезнаходження комплексу
гарантує вам життя без зайвих переживань і обмежень, можливість чітко планувати день, нікуди не
бігти похапцем і ніколи не запізнюватись.

ФОРМАТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ВІДПОЧИНКУ
Бажаєте пікнік на траві зі смаком рожевого вина, зі свіжим багетом? Ласкаво просимо до комплексу,
який має неповторний шарм і сім днів на тиждень дарує мешканцям вишуканий настрій. Ця локація
є справжньою перлиною мегаполісу, де руйнуються стереотипи щодо одноманітних буднів городян.
Чудовий «зелений острівець» серед міста спеціально облаштований для того, щоб запрошувати друзів,
сусідів, батьків і насолоджуватись чистим повітрям за крок від дому. Відтепер зручне дозвілля та
активні ігри біля озера стануть вашою улюбленою традицією.
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ПЕРЕВАГИ
Розвинена інфраструктура. Для
Вашого комфортного життя –
поруч: супермаркети,
спортивний центр, кафе і
ресторани.

Просто за набережною –
простір біля озера для
прогулянок з чотириногим
другом або ранкових пробіжок.

Станція метро Харківська
знаходиться безпосередньо
біля території комплексу, що
забезпечує трансфер до центру
міста за лічені хвилини.

В другій черзі ЖК Лебединий
заплановано відкриття
приватного дитячого садочку.

Максимум для дитячого щастя
і комфорту батьків: безліч
секцій на території комплексу,
яскраві дитячі майданчики і
набережна з атракціонами.

Підземний паркінг. Ваш
автомобіль під надійною
охороною, а двір – чистий від
безладно припаркованих на
клумбах машин.

Дістатися до аеропорту
Бориспіль на авто можна за 15
хвилин.

Чудові краєвиди з вікна на
озерну гладь, прогулянки по
набережній – доступні кожен
день!

Простора квартира. Оптимальна організація житлового
простору, де кожен метр
продуманий для Вашого
комфорту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Лебедине

Ліфти: вантажні та
пасажирські

Контроль доступу

Комори: на поверхах і в підвалі

Позняки

рл
иц
я

Вікна: 2-х камерні склопакети,
профіль Rehau

Харківська

Ви

Економія: встановлення поквартирних лічильників

о

Панорамні вікна

оз
ер

Будівля: монолітно-каркасний
будинок
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БУДИНОК №2 | секція 1 | поверхи 3-25

БУДИНОК №2 | секція 2 | поверхи 3-25

БУДИНОК №2 | секція 3 | поверхи 3-25
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БУДИНОК №3 | секція 1 | поверхи 3-25

БУДИНОК №2 | секція 4 | поверхи 3-21
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БУДИНОК №2 | секція 5 | поверхи 3-21
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БУДИНОК №3 | секція 3 | поверхи 3-25

БУДИНОК №3 | секція 2 | поверхи 3-25
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ЖК Рибальський – унікальний сучасний житловий район, який втілює
в собі ідею про гармонійне та комфортне життя біля води. Одна з головних особливостей «Рибальського» – унікальна система каналів з
проточною водою, які пронизують квартали. Уздовж кварталів розташована мережа широких прогулянкових набережних, а також перший
міський пляж в житловому районі центру Києва!

Perfect Group
включає в себе більше 30 компаній з багаторічним досвідом і значним активом реалізованих проектів, що об’єднали команду професіоналів з різних галузей будівництва. Perfect Group об’єднує компанії,
які забезпечують повний цикл будівельних і супроводжуючих робіт.
Perfect Group
об’єднує найкращих професіоналів в галузях проектування, інженерії, архітектури та після продажного
сервісу. Надійність кожного фахівця і точна взаємодія команди визначає беззмінно високу якість будівництва житлових і промислових об’єктів Perfect Group.
Окрема увага
в компанії Perfect Group приділяється роботі з клієнтами. Клієнти компанії знаходяться в постійному контакті з відділом продажу від моменту першого дзвінка до заселення, фахівці відділу продажу і
клієнтського сервісу забезпечують індивідуальний підхід до кожного клієнта.
«Perfect Group. Всі грані будівництва»
Ми ведемо проекти з нуля і до повного завершення, контролюючи кожен аспект будівництва. Наші
фахівці продумують кожну дрібницю, щоб забезпечити Ваш комфорт і затишок.
Ми пишаємося
своєю здатністю прислуховуватися до клієнтів. Всі проекти Perfect Group створюються з урахуванням
Ваших побажань та відгуків. Все для того, щоб Ви могли придбати якісне житло за доступною ціною.
Архітектори Perfect Group
розробляють проекти з урахуванням усіх діючих норм і правил у містобудуванні. Житлові комплекси
проходять багатоступеневу процедуру оцінки і сертифікації, тому ми впевнені в якості кожної квартири.
Perfect Group
постійно підвищує стандарти якості, оптимізує бізнес-процеси, забезпечує раціональну логістику і роботу з підрядниками. Все повинно бути «Perfect», тобто, ідеально!
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ЖК KANDINSKY Odessa Residence Це місце створене для тих, хто
хоче перебувати в авангарді життя. Нічого зайвого – тільки море і
небо, розділені зеленню прибережного парку. Це і є справжня розкіш, яка визначається не грошима, а ставленням до життя. Щастя не
виходить з моди – особливо в Одесі.

ЖК П’ятий квартал – житловий комплекс П’ятий квартал біля проспекту Правди – осередок європейського затишку. Внутрішній дворик із власним фонтаном, дитячі майданчики та спортивні комплекси
зроблять життя майбутніх мешканців сповненим комфорту.

ЖК Terracotta — це гармонійне поєднання яскравості й динамічності з лаконічністю і стриманістю. Він вигідно виділяється на тлі
інших висотних будівель Києва виразною архітектурою і сміливим
фасадним рішенням.
Проект житлового комплексу розроблено з думкою про тих, хто прагне
бути в тренді. Перший рівень комфорту — затишок наповненою вільним
простором квартири, другий — закритий внутрішній двір без машин,
третій — упорядкована прибудинкова територія, де є все необхідне для
життя яскравого представника мегаполісу.

ЖК The Garden – Клубний будинок «The Garden» розташований в одному з найбільш тихих і екологічно чистих місць у всьому Києві – поблизу Ботанічного саду ім. Грішка. «The Garden» – це гармонійне поєднання краси, комфорту та функціональності. Неймовірні краєвиди та
неповторний стиль – запорука розкішного життя у серці Києва.
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ВІДДІЛ ПРОДАЖУ
вул. Ревуцького, 40

ВІДДІЛ
ПРОДАЖУ
вул. Саперне поле, 14/55

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ
ЖК «Лебединий»

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ
Центрального офісу

м. Київ, вул. Ревуцького, 40
+38 044 299 45 94

м. Київ, вул. Саперне поле, 14/55, оф. 10
+380 44 338 1219

www.lebedinyiy.com.ua

www.perfect-group.ua

