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СХЕМА ЗАБУДОВИ ЖК «КИЇВСЬКИЙ»
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* Схема забудови є орієнтовна, тобто на час введення будинків в експлуатацію, розміщення об’єктів благоустро може бути змінено або уточнено.



* Вказані площі є проектними, тому у процесі будівництва можуть змінюватися або уточнюватися.

ПІД’ЇЗД №1 |  ПЛАН ТИПОВОГО ПОВЕРХУ

Схема входу в будинок
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ПІД’ЇЗД №2-3 |  ПЛАН ТИПОВОГО ПОВЕРХУ



* Вказані площі є проектними, тому у процесі будівництва можуть змінюватися або уточнюватися.
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Схема входу в будинок
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ІНФРАСТРУКТУРА МІКРОРАЙОНУ

Умовні позначення: Навчальні заклади Зупинки громадського 
транспорту Церковні храми Музеї Медичні установи ПоштаБанківські установи



- 2 -



«ІНТЕРГАЛ-БУД» — один із лідерів 
за втіленням проектів у сфері 
будівництва: більше 74 
реалізованих комерційних та 
житлових приміщень, загальною 
площею майже 3 мільйона 
квадратних метрів 
Сучасні ідеї та рішення, високі 
темпи будівництва, найширше 
регіональне охоплення, здача 
проектів відповідно до плану, 
можливість придбання квартири 
«під ключ» з ремонтом та 
гарантією від забудовника, а ще 
наявність власної довгострокової 
програми розтермінування та 
послуга обміну старого 
помешкання на нове (trade-in) 
дозволило 14 000 щасливих сімей 
віддати перевагу саме цьому 
забудовнику.

→ www.intergal-bud.com.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ЖК «КИЇСЬКИЙ» 

м. Чернівці, вул. Руська, 1-а, оф. 101

тел.: +38 050 366 03 03

АДРЕСА ЖК «КИЇВСЬКИЙ» 

м. Чернівці, вул. Мізюна, 20

www.intergal-bud.com.ua

ПРО КОМПАНІЮ «ІНТЕРГАЛ-БУД»

ПОНАД 
74 РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТИ

14 000
ЩАСЛИВИХ СІМЕЙ

1 100 000 М2 ЖИТЛА 
ЗВОДИТЬСЯ ОДНОЧАСНО

2 900 000 М2

ЗБУДОВАНИХ 

ЛІДЕР БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
2016, 2017

3 800 000 М2 НЕРУХОМОСТІ 
У ПРОЕКТНОМУ ПОРТФЕЛІ

«БРЕНД РОКУ
– 2018/2017/
2016/2013»

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
БУДІВЕЛЬНОЇ ПРЕМІЇ

«IBUILD» - 2018

«ВИБІР
УКРАЇНИ – 2016»

«ДЕВЕЛОПЕР
 РОКУ – 2017»

«БРЕНД РОКУ
– 2017»

«ЛІДЕР ГАЛУЗІ
– 2017»


