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Бізнес центр 
Piramida



БЦ Piramida, м. Київ

Бізнес центр Piramida розташований поблизу
насиченої автомагістралі міського значення –
проспекту Бажана, який виступає транспортним
коридором у напрямку міжнародного аеропорту
«Бориспіль».

Адреса: вул. О.Мишуги 4, Дарницький район, Київ,
Україна

Відстань до найближчих станцій метро:

 Позняки – 100 м

 Осокорки – 1,2 км

 Харківська – 1,6 км

Відстань до основних транспортних вузлів:

 Центральний Ж/Д вокзал –15 км

 Майдан Незалежності–13 км

 Міжнародний аеропорт «Бориспіль» –25 км



Місцерозташування



Основна інформація

GBA: 5 328 кв.м.

Введення в експлуатацію: 1 квартал 2022 року

Клас: В

Кількість рівнів: 6

Паркінг: 160+ паркомісць відкритого паркінгу
(ТРЦ та БЦ)

Типова площа поверху: 786 кв.м.

Первинна і вторинна зони охоплення –
більше 300 000 жителів

Інфраструктура в найближчому оточенні:
• Основні офісні центри: БЦ «Platinum»
• ТЦ & супермаркети: Piramida, Aladdin,

Параллель, Billa



Технічні параметри

Структурні 
елементи

Опис

Висота стелі 
(від перекриття до 
перекриття)

1 поверх – 3,97 м
2 поверх – 4,37 м
3-5 поверхи – 3,60 м
6 поверх – 3,88 м
Технічний поверх – 2,70 м

Ліфти
1 ліфт – Schindler, вантажопідйомністю 630 кг

2 ліфти – Schindler, вантажопідйомністю 1000 кг

Вентиляція
Припливно-витяжна, мультизональні системи 
VRV IV

Опалення
Система опалення повітряна, електрична -
електроконвектори

Електромережа

Категорія електропостачання – 2 (2 вводи)

Допустиме енергонавантаження на розетки, 
освітлення, кондиціювання – 100 Вт/м2

Навантаження на 
міжповерхове
перекриття

1-2 поверхи – 400 кг/м2

3-6 поверхи – 200 кг/м2

Пожежна безпека Адресна система ПС



Планування 1-го поверху



Планування 2-го поверху (приблизно 610 м2)



Типове планування поверху (3-6 поверх)



Комерційні умови

Площі вимірюються за методом БОМА

Базова орендна ставка 
по офісним 
приміщенням

$15+ ПДВ/кв.м./міс.

Операційні витрати
(OPEX)

$5+ ПДВ/кв.м./міс. 

Коефіцієнт загальних
зон

13%

Страховий депозит
2-місячна орендна плата + 
OPEX

Термін оренди Від 3 років

Орендні канікули

2 міс. під час ремонту 
(в цей період сплачуються 
лише OPEX + комунальні 
послуги)

Комунальні послуги
Сплачуються окремо згідно 
показників лічильників




