
Description
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА: 23 739 КВ.М.
ПЛОЩА В ОРЕНДУ:  15 424 КВ.М.
ПАРКІНГ : 325 ПАРКОМІСЦЬ
ПОВЕРХОВІСТЬ: 9 (+ 3 ПАРКІНГ  ТА ТЕХНІЧНИЙ
ПОВЕРХ)
ЛІФТИ: 6 ПАСАЖИРСЬКИХ І 2 СЕРВІСНІ
ВИСОТА СТЕЛІ: 3,6 М
КЛАС А

Бізнес центр розташований в історичній частині Києва та в
центральному діловому районі столиці.
Поряд з бізнес центром розташовані такі історичні пам'ятки:
• Києво-Печерська Лавра
• Земляні укріплення, цитаделі та бастіони  XVIII століття
• Музей історіі Великої Вітчізняної Війни
• «Мистецький» Арсенал
• Співоче Поле
• 15 хвилин пішохідної доступності від м. "Арсенальна"
• 10 хвилин пішохідної доступності від м. "Печерська"
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Specification

Застосування альтернативних джерел енергії – теплові насоси, що використовують
енергію землі.
• Система вентиляції – центральна приточно-витяжна з рекуперацією тепла (2 установки,
виробництво «AL-KO» (Німеччина)
• Система кондиціонування – центральна, VRV, троьхтрубна з можливістю керування у
кожному приміщенні. Обладнання "LG".
Система опалення – власна газова котельня із застосуванням сучасних конденсаційних
котлів. Ступінчаста система управління котельнею. Внутрішньопідлогові конвектори
(виробництво «Mühlenhoff» (Німеччина))
• Високотехнологічні ліфти SIGMA (час очікування 20 секунд).
• Пожежна сигналізація.
• Система пожежогасіння – автоматична спринклерна.
• Система оповіщення про пожежу.
• Система димовидалення – автоматична примусова.
• Система диспетчеризації будівлі.

 



Фасад будівлі – повністю засклений за
дизайнерською, архітектурною системою Schüco
SFC 85 (Stick Frame Construction).
• Вікна – відкриваються із застосуванням
паралельно-відставних стулок (виробництво
«Schüco» (Німеччина) з електричним приводом
(PAF)), що забезпечує максимально комфортне
провітрювання приміщень.
• Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий із
застосуванням архітектурного скла. Світлопрозора
частина – від підлоги до стелі.
• Зовнішні жалюзі – сонцезахисні рафштори з
центральним керуванням, а також з можливістю
локального керування в кожному приміщенні.
• Декоративне нічне підсвічування фасаду.
• Двері вхідної групи – карусельні автоматичні.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Електропостачання здійснюється за допомогою
двох незалежних вводів від 2-х власних ТрП (4
трансформатори). Обладнання "SIMENS".
Сумарна потужність – 4 МВт.
Можливість встановлення незалежного джерела
живлення – дизель-генератора (встановлює
Орендар).

ПЛАНУВАННЯ ТА ІНТЕР'ЄР
Можливість використання будь-якого виду
планування, за бажанням орендаря, від “open
space” до кабінетної системи.
Інтер'єр вхідних груп та холів бізнес-центру
розроблений італійським дизайнером.



Стан прим�щення

- Повн�стю готовий ремонт
- Оф�с з меблями

- система кондиц�онування та вентиляц�ї;
- пожежна сигнал�зац�я;
- система пожежогас�ння та димовидалення;
- система спов�щення про пожежу.



PLAN
3 поверх  - 948  кв.м. 
з урахуванням коеф�ц�єнту загальних

площ  10%













PLAN
3 поверх  - 440 кв.м. 

з урахуванням коеф�ц�єнту загальних
площ  10%











PLAN
6 поверх  - 972 кв.м. 

з урахуванням коеф�ц�єнту загальних
площ  10%















Комерц�йн� умови

Орендна ставка на пер�од д�ї воєнного стану - 12 $/м² без ПДВ.

Комунальн� платеж� - по факту споживання.
Парк�нг - 50 $/м�сце з ПДВ

 експлуатац�йн� платеж� - 4,2 $/м² без ПДВ. 




