




Компанія спеціалізується на проектах житлової та 
комерційної нерухомості, включаючи готелі, торговельні 
центри, житлові та багатофункціональні комплекси, 
обслуговуванні апартаменти та пансіонати для людей 
похилого віку, а також нерухомість для промислових 
потреб.www.quadrumglobal.com

ЗАБУДОВНИК

Всі проекти Quadrum Global було якісно побудовано 
і своєчасно введено в експлуатацію. 

BEREG Residence – житловий комплекс, який вже 
незабаром стане ще одним успішним проектом 
Quadrum Global в Україні.

КОМПАНІЯ-
ЗАБУДОВНИК

входить до британської 
інвестиційно-девелоперської компанії 
Quadrum Global, що має більш ніж 
15-річну історію успішної діяльності на 
ринках США, Великої Британії, Грузії, 
України та інших країн.



ПРО BEREG RES I DENCE

Житло бізнес-класу, де все продумано до дрібниць.
Сучасна архітектура, зручне розташування, велика закрита 
територія, європейські стандарти з благоустрою: дитячі 
майданчики, воркаут зони, футбольний, баскетбольний 
та волейбольний майданчики, власний ландшафтний парк, 
наземний закритий та гостьовий паркінги.
Масштабна тераса на даху, площею 830 квадратних метрів, 
доступна кожному мешканцю та його гостям!

BEREG RES I DENCE– 
це архітектурне втілення всіх вимог до 
омріяного житла високої якості без 
компромісів з Вашого боку.



Краєвиди, що відкриваються з вікон Вашої 
квартири на Дніпро, Оболонь, мальовничий 
Поділ та архітектурні домінанти Печерська. 
Якість життя, до якої прагне кожен 
мешканець мегаполіса: свіже повітря, 
зручна локацiя, якісна сучасна будівля.

Мешканцям BEREG Residence стануть звичними 
неймовірно красиві заходи сонця, романтичні 
вечори на даху, прогулянки на свіжому повітрі 
у власному парку або по набережній.
Краса кожного дня – це BEREG Residence.
Насолода від кожного дня, що мотивує досягати 
більшого для себе та своїх близьких.



ЛОКАЦIЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

ЖИТИ ЗРУЧНО
насолоджуватися всіма благами 
мегаполісу й одночасно бути поза його 
метушнею – це BEREG Residence.
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АРХІТЕКТУРНЕ 
РІШЕННЯ
проекту не має аналогів в Україні 
і робить BEREG Residence домінантою 
Оболонського району! 

АРХІТЕКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Будинок спроектовано у формі трилисника, що краще 
розкриває потенціал ландшафту. Така форма дозволяє 
кожному мешканцю милуватися мальовничими 
краєвидами,
а у квартирах буде вдосталь природного світла.

Сучасні ліфти швидко доставлять на свій поверх або до 
сходинок тераси. 
Для зручності мешканців є додатковий вхід до будинку, 
який буде використовуватися для доставки будівельних 
матеріалів, меблів, води та інших об’ємних речей. 

Балконів багато не буває, тож кожне фасадне вікно має 
вихід до французького балкона. Ми заздалегідь 
залишили місце для встановлення кондиціонерів.



На кожному балконі встановлено 
дренажні системи для відводу 
конденсату з кондиціонерів – ніяких 
літніх чи зимових “злив” не 
відбудеться.

Технічні рішення:

– технологія будівництва монолітно-каркасна;
– фасад навісний-вентильований;
– зовнішні стіни: повнотіла цегла 380 мм;
– вікна: на основних фасадах встановлено 
енергоощадний металопластиковий склопакет 
з напиленням, бокові частини будинку повністю 
облаштовані склом;
– утеплювач: мінеральна вата, товщиною 150 мм.

Характеристики будинку:

– кількість поверхів: 27;
– кількість квартир: 520;
– кількість ліфтів: 6 (4 на 8 осіб і 2 на 13 осіб);
– опалення: дахова котельня.

Характеристики паркінгу:

– кількість місць: 300;
– кількість рівнів: 3;
– опалення: без опалення.



ТЕРАСА

830 м2

Перша тераса на Оболоні, площа якої 
800 квадратних метрів, і вона доступна 
кожному мешканцю BEREG Residence.

Instagram дах

Запросити друзів на домашню вечірку 
на даху. А також запостити в Instagram 
запаморочливі світлини заходів сонця.

Що на ній можна робити?
Надихатися краєвидом на Дніпро 
та Оболонську набережну, мальовничий 
Поділ та величний Печерськ, зустрічати 
світанок з кавою, проводжати день 
з келихом вина.

НА ТЕРАСІ 
НА ДАХУ

BEREG Residence хочеться спiвати 
дифірамби нескінченно.





ПАРКІНГ

Як ми вирішили проблему більшості 
житлових комплексів з парковкою 
автомобілів на території?

Дуже просто: територія BEREG Residence спланована 
таким чином, що автомобілі можуть паркуватися тільки в 
спеціально відведених для цього місцях. 

Жодного автомобільного колапсу у дворі вашого 
будинку. Жодної парковки на газонах та тротуарах. Але 
найголовніше – безпека Ваших дітей і спокій батьків.

Для автомобілів мешканців буде побудовано наземний 
паркінг, місце на якому можна придбати у власність.
Також буде влаштовано гостьовий паркінг.



БЕЗПЕКА

БЕЗПЕКА 

ВЛАСНОГО ЖИТЛА 

у великому місті– передумова Вашого 
життєвого  комфорту. Ми подбали про 
безпеку та надійну охорону житлового 
комплексу:

В’їзд на територію 
здійснюється тільки 
по перепустках3

Територія резиденції 
огороджена та має систему 
контролю доступу1

Адміністрація, що працює 
цілодобово та має тривожну кнопку 
виклику правоохоронців 
і пожежників.
2

Камери спостереження 
розміщені по всій території4



Стіни:
– Зовнішні стіни: повнотіла цегла;
– Міжквартирні стіни: 2 бетонні блоки, товщиною 10 см, 
між якими влаштовано шар звукоізоляції, загальна 
ширина стіни 25 см;
– Міжкімнатні стіни: бетонні блоки, товщиною 10 см;
– Кімнати, кухня, холи: машинний гіпсовий тиньк під 
шпаклівку або інше фінішне покриття (опція клієнта: 
відмовитись повністю або частково і отримати знижку);
– Санітарні вузли: бетонні блоки, без оздоблення.

Підлога:
– Кімнати, кухня, холи: машинна стяжка за лазерною 
технологією, під стяжкою є шар звукоізоляційного 
покриття;
– Санітарні вузли: бетонна плита.

Стеля:
– Кімнати, кухня, холи, санітарні вузли: залізобетон, 
шви зашліфовано.

Вікна:
– Металопластикові вікна з двокамерним 
енергоощадним склопакетом.

Вхідні двері:
– Металеві, протизламні, протипожежні, із замком, 
з декоративними накладками ззовні, дверний отвір 
1000×2200 (від стяжки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР



Електромережа:
– Введення у квартиру (1 фаза, контур заземлення) 
мідними дротами до місця встановлення квартирного 
розподільного щитка.
– У квартирі встановлено розподільний щиток з ввідним 
автоматичним вимикачем на 50A, у трикімнатних – 63А.

Телекомунікації:
– До кожної квартири влаштовано кабель-канал, через 
який провайдерами будуть підведені необхідні кабелі, 
залежно від потреб власника.

Системи оповіщення:
– Датчики диму, пожежні сповіщувачі, інтеграція 
з центральним пультом протипожежної охорони — згідно 
з законодавством.

Опалення:
– Двотрубна система з розведенням у підлозі, 
радіатори з нижнім підключенням. Після вводу 
у квартиру встановлюється вузол розподілу (гребінка).

Лічильники:
– 4 лічильники: ГВП, ХВП, електроенергії (з автоматом)
і на опалення (моделі, що рекомендовані 
постачальниками). 

Водопостачання:
– Введення у квартиру труб холодної і гарячої води, 
улаштування внутрішньоквартирного протипожежного 
КПК. Розводка по квартирі виконується покупцем. 

Каналізація:
– Місця для підключення до каналізаційних стояків 
влаштовано у приміщеннях згідно з проектом (санвузли, 
кухні, пральні).



ОДНОКIМНАТНI

Загальна площа:

1 — передпокій

2 — кухня-вітальня

3 — спальня

4 — ванна

5 — лоджія

59,15 M2

5,69 M2

23,13 M2

15,59 M2

7,6 M2

0,57 M2
N

S

EW

вул. Набережно-Рибальська 

вул. Миколи Плав’ю

ка

вул. Електриків

Вид з вікон

001 1

тип квартири

1

кількість спалень

59,15 M2

Загальна площа:



001 1

тип квартири

1

кількість спалень

59,15 M2

Загальна площа:



ТРИКIМНАТНI

N

S

EW

вул. Набережно-Рибальська 

вул. Миколи Плав’ю

ка

вул. Електриків

Вид з вікон

0014

тип квартири

3

кількість спалень

106,58 M2

Загальна площа:

Загальна площа:

1 — передпокій

2 — кухня-вітальня

3 — коридор

4 — спальня

5 — спальня 2

6 — спальня 3

7 — комора

8 — ванна

9 — ванна 2

10 — санвузол

11 — лоджія

107,8 M2

2,37 M2

32,87 M2

6,92 M2

22,77 M2

12,86 M2

12,47 M2

3,91 M2

3,7 M2

5,2 M2

2,45 M2

0,57 M2



тип квартири кількість спалень Площа, м2

0014 3 106,58 M2



3

4

2

1

6

5

7

8 9

11

10

12

1 — офіс продажу

2 — паркування для автомобілів

3 — алея для прогулянок

4 — зона відпочинку

5 — тераса

6 — міні-футбольне поле

7 — воркаут зона

8 — дитячий майданчик (від 7 років)

9 — дитячий майданчик (до 6 років)

10 — критий перехід до паркінгу

11 — критий паркінг

12 — баскетбольний майданчик

ГЕНПЛАН





+38 044 237 1 1 00
www.beregresidence.com


