


ДЕВЕЛОПЕРИ ПРОЄКТУ



Perfect Group – бренд, під ім’ям якого об’єднано 
30 компаній, що мають багатий актив успішно 
реалізованих проєктів в галузі нерухомості.

Окремі компанії, в яких працюють фахівці різних 
напрямків будівництва, становлять групу повного 
циклу, що дозволяє Perfect Group виконувати всі 
будівельні та супровідні роботи. 

За 29 років компанією побудовано 92 житлових 
будинки. У 2019 Perfect Group увійшла до рейтингу 
ТОП-10 забудовників Києва за кількістю реалізованих 
об’єктів.

У бізнес-портфелі компанії є як самостійні, так і 
партнерські проєкти, серед яких такі преміальні 
об’єкти як: «The Garden», «Kandinsky», «Французький 
квартал», «Рибальський».

У Perfect Group працюють з переконанням:  
«Все повинно бути «Perfect», тобто ідеально. 
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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 проєктів SAGA Development — інноваційність, 
людиноцентричність та орієнтація на сталий розвиток. Наші 
проєкти відрізняються сучасною архітектурою, продуманим 
благоустроєм, а також використанням передових технологій 
будівництва та експлуатації, серед яких — розроблена компанією 
система управління житловими комплексами за допомогою 
мобільного додатку 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!

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.

ЛЮДИНО-
ЦЕНТРИЧНІСТЬ 
 
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.

НАШІ  
ЦІННОСТІ:
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ПРОЄКТИ 
PERFECT GROUP

СПІЛЬНІ ПРОЄКТИ

ПРОЄКТИ 
SAGA DEVELOPMENT
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У серці Києва, у центрі Печерську, ми зводимо будинок,  
не схожий на інші.

Смілива сучасна архітектура, продумана ергономіка 
суспільних просторів, затишна прибудинкова територія.  
І всього 65 квартир, якi розташовані на 17 поверхах.

Цей будинок ми створюємо для тих, хто цінує високу 
естетику, приватність i безпеку. Для тих, хто не готовий 
до компромісів, коли мова йдеться про якість життя. 
Для тих, хто не приховує свій унікальний стиль, який 
відображається навіть у фасаді будинку.
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до найближчих 
кафе та ресторанів

хвилина
пішки

хвилина
пішки

до найближчого 
продуктового магазину

до найближчого 
супермаркету

хвилин
пішки

до Хрещатика

до найближчої 
станції метро – Кловська

хвилин
на авто

до Києво-Печерської Лаври

хвилин
пішки

до Верховної Ради

хвилин
пішки

хвилин
пішки

PHILADELPHIA Concept House розташований  
у центрі Печерська, за адресою: Кловський узвіз, 19.

Ця частина міста відрізняється якісною 
та насиченою інфраструктурою. До найближчих 
магазинiв, кафе та ресторанiв можна дiстатися 
пiшки за кiлька хвилин.

А коли ви вирушите на прогулянку, ваш маршрут 
охопить найкращі київські парки та історичні 
пам’ятки, головна з яких, безперечно,  
Києво-Печерська Лавра.
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Створюючи PHILADELPHIA Concept House, 
ми надихалися передовим досвідом сучасної 
світової архітектури. Саме тому цей будинок 
відрізняється такою впізнаваною 
та приголомшливою зовнішністю. 
 
Головний секрет його привбливості — 
у використанні нової для України технології: 
фасад, обшитий металом. 
 
Друга яскрава риса — це великі вікна, майже 
від стелі до підлоги. Ми використовуємо 
спеціальне дзеркальне покриття вікон, яке 
зберігає всі оглядові якості, але не дозволяє 
зазирнути до оселі з вулиці. 
 
Сучасні дизайнерські рішення також знайшли 
втілення у суспільних просторах будинку. 

Ми впевнені, що PHILADELPHIA Concept House 
стане одним iз символів сучасної київської 
архітектури!
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• Продумана система безпеки

• Постійний відеонагляд за місцями загального  
     користування та прибудинковою територією

• Система сигналізації у кожній квартирі

БЕЗПЕКА

• Яскрава індивідуальність архітектурних рішень 

• Оригінальний стиль оформлення місць     
     загального користування

• Обмежена пропозиція

ЕКСКЛЮЗИВ

• Високотехнологічний фасад будинку

• Система «Розумний будинок», мета якої – забезпечення 
максимального рівня комфорту мешканців та 
енергозбереження

• Мобільний додаток SFERA дозволяє контролювати  
життєдіяльність будинку

ТЕХНОЛОГІЇ

• Розташування у тихому центрі міста

• Невелика кількість сусідів

• Дзеркальні панорамні вікна, які приховують мешканців 

 від допитливих очей

ПРИВАТНІСТЬ
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1. Вдале розташування 
у престижній частині 
центру міста

2. Близькість до багатьох 
архітектурних пам’яток, головна 
з яких – Києво-Печерська Лавра

3. Насичена високоякісна 
інфраструктура навколо 
будинку

4. Затишні парки та сквери 
неподалiк вiд будинку

5. Супер-сучасне
архітектурне рішення

6. Продумана ергономіка
суспільних просторів

7. Унікальні панорамні вікна
у кожній квартирі

8. Невелика кількість
сусідів

9.
Застосування системи «розумний 
будинок», яка підвищує 
комфорт мешканців та зменшує 
енерговитрати

10. Високотехнологічна
система безпеки

PHILADELPHIA CONCEPT HOUSE
10 ГОЛОВНИХ ПРИЧИН, ЩОБ ОБРАТИ
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На 17 поверхах будинку розташовані лише 65 квартир. 
Усі квартири обладнані великими панорамними вікнами, 
з яких відкриваються мальовничі види Печерська.

ПРОПОЗИЦІЯ ОБМЕЖЕНА



Оплачувати комунальні 

послуги

Бачити актуальну 

інформацію про споживання 

електроенергіі, опалення, 

водопостачання

Замовити ремонт квартири

Замовити перепланування  

квартир до заселення

Замовити переїзд

Замовити послугу для 

дому: сервіс сантехніка, 

сервіс електрика, клінінг-

сервіс, домашнього 

майстра — усі побутові 

послуги, доставку їжі, води, 

квітів, квітникарів, вигул 

собак та ін.

Подивитись камери  

прибудинкової території

Переглядати новини 

Брати участь в управлінні 

будинком з усіма 

мешканцями шляхом 

розміщення, обговорення 

та прийняття рішення щодо 

певної ініціативи

 Спілкуватися з сусідами

Залишити запит на продаж 

/ оренду квартири

завантажити

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА
«РОЗУМНИЙ БУДИНОК »

Сценарії оптимального використання ресурсів 
Ефективна система безпеки.

З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ SFERA ВИ ЗМОЖЕТЕ:



Адреса PHILADELPHIA Concept House: 
Київ, Кловський узвіз, 19 

 
Телефонуйте! 

(044) 298-62-49

info@ philadelphia.kiev.ua
philadelphia.kiev.ua


