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Це новий рівень. 
Якості життя.
Безпеки.
Комфорту.
Цивілізованості.

Strakhovskyi Group -
не просто забудовник.



БУДУЄМО, ЯК ДЛЯ СЕБЕ. Хоча ні, не 
будуємо. Створюємо. Житло, куди 
хочеться поспішати щодня після 
роботи і зустрічей. Житло, куди хо-
четься запрошувати своїх рідних та 
друзів. Житло, де багато щастя і 
любові. 

Саме цим і заслуговуємо вибір на 
свою користь серед бажаючих при-
дбати нерухомість. А ще тим, що 
перед реалізацією чергового про-
єкту ми дивимося на багато років 
уперед. Це допомагає зрозуміти, як 
зробити задумане унікальним, за-
требуваним і комфортним.



ЯК ВСЕ
ПОЧИНАЛОСЯ



Успішно реалізувавши перші 
проєкти та отримавши масш-
табний досвід у будівництві, 
Strakhovskyi Group йде далі і 
починає працювати над роз-
робкою квартальної забудови 
та РОЗВИТКОМ НОВОГО 
МІКРОРАЙОНУ У МІСТІ БУЧА.

Історія девелоперської компа-
нії Strakhovskyi Group розпоча-
лася у 2011 році з будівництва 
ЖК Островський у м.Ірпінь. 
Після свого першого будівель-
ного успіху компанія взялася 
за проєктування та зведення 
трьох наступних ЖК в Ірпені: 
Comfort House, Comfort House 
2 та ЖК Пушкінський.

ФАКТИЧНО - ЦЕ БУДЕ 
НАЙБІЛЬШИЙ ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ
ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ МІСТА.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- загальна площа забудови - 2,7 га
- кількість будинків - 7
- поверхів - 11,14
- квартир - 804
- стелі  - 2,8 м
- технологія - цегла
- утеплення - пінополістирол, мінеральна вата
- опалення - автономне

У 2016 році компанія 
Strakhovskyi Group 
представляє на 
ринку нерухомості 
свій УНІКАЛЬНИЙ 
ПРОЄКТ ЖИТЛОВИХ 
ПРОСТОРІВ - 
CONTINENT.





ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР 
CONTINENT
проєктується та створюється із 
врахуванням найбільш важливих 
потреб покупців нерухомості:



зручне розташування і доступ 
до інфраструктури двох міст - 
Буча та Ірпінь;

вдале транспортне 
сполучення та можливість 
виїзду до Києва за 15 хвилин 
3 шляхами: Варшавською 
трасою, Новою трасою, 
Житомирською трасою;

зупинка електрички та 
маршрутних таксі до Києва - в 
3 хв від будинків;

повністю закрита територія з 
картковою системою доступу - 
вільний від зайвих перехожих 
двір;

власний безкоштовний паркінг 
із відеонаглядом - жодного 
авто на території, лише 
комфортний простір для 
відпочинку;

керуюча компанія, яка слідкує 
за порядком у ЖК та вирішує 
всі житлово-комунальні 
питання мешканців;

школа та дитячий садок - у 
кроковій доступності;

внутрішній двір відповідає 
найвищому рівню життя - 
надійні дитячі та спортивні 
майданчики, сучасне 
футбольне поле, зони для 
відпочинку, якісне озеленення;

дизайнерські вхідні групи з 
безшумними ліфтами, зонами 
для відпочинку та 
декоруванням стін зі 
справжнього моху;

індивідуальне опалення та 
гаряча вода (2-контурний 
газовий котел) у кожній 
квартирі; панорамні вікна у 
кожній квартирі;

великий вибір планувань, у яких 
враховані потреби майбутніх 
мешканців та їх фінансові 
можливості;

ну і звичайно якісні, надійні та 
перевірені матеріали для 
будівництва.



Реальність, а не просто слоган. 
Це цінність, яку створили у 
Strakhovskyi Group, у яку вірять, і 
яку будуть завжди відстоювати.

“ЦИВІЛІЗАЦІЯ - ЦЕ 
CONTINENT”

відскануй 
та поринь в історію
нашої ЦИВІЛІЗАЦІЇ



Кожен день життєві потреби якісно 
вирішуються в межах простору. Купити 
продукти у супермаркеті, зняти готівку 
чи сплатити банківські послуги через 
термінал, отримати посилку, посидіти у 
ресторані зі смачними суші, випити кави 
і послухати живу музику у кав̀ярні, купити 
рибу, домашні заморожені страви, 
сухофрукти чи спеції, свіжі овочі, фрукти 
та зелень, корм для домашніх тварин, 
запастися чистою питною водою - БІЛЯ 
ЖК Є ВСЕ, І БУДЕ ЩЕ БІЛЬШЕ. 



 У 2018 РОЦІ, ПАРАЛЕЛЬНО 
ЗІ ЗВЕДЕННЯМ ЖИТЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ CONTINENT, 
КОМПАНІЯ STRAKHOVSKYI 
GROUP ПОЧИНАЄ 
БУДІВНИЦТВО СВОГО 
НАСТУПНОГО ПРОЄКТУ - 
CONTINENT RAY.

Це логічне продовження квартальної забудови 
Continent  з ще більш вражаючими перевагами. 
У житловому кварталі Continent Ray втілена 
унікальна піраміда пріоритетів, де на першому 
місці комфорт і безпека жителів:

замість парковок навколо будинків - тут 
рекреаційні зони для зустрічей і заходів на 
відкритому повітрі, майданчики для занять 
спортом, простори для дитячих розваг, 
альтанки для барбекю і сучасні вуличні меблі 
для відпочинку або роботи;

для зниження швидкості автомобілів у
кварталі облаштується піднятий пішохідний 
перехід, який буде створювати безбар'єрне 
середовище для маломобільних жителів;

крім цього, весь квартал буде охоплювати 
ефективна і зручна мережа велодоріжок, які 
будуть відділятися бордюрами від тротуарів і 
проїжджої частини та зроблять пересування на 
велосипеді відчутно безпечніше.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- загальна площа забудови - 3,24 га
- кількість будинків - 3
- поверхів - 10
- квартир - 1402
- стелі  - 2,8м
- технологія - цегла
- утеплення - пінополістирол, мінеральна вата
- опалення - автономне
- водопостачання -централізоване



Одночасно із будівництвом 
Continent та Continent Ray 
компанія Strakhovskyi Group 
реалізовує проєкт таунхаусів - 
C`HOUSE. 

Кожен із будинків являє собою 
двоповерховий простір із 
власним подвір'ям, земельною 
ділянкою, парковкою та зоною 
для відпочинку.



Проєктом передбачена 
закрита територія з охороною, 
поруч функціонують учбові 
заклади, а для вечірніх 
променадів є власна 
прогулянкова алея.

Окрім інфраструктури Бучі, 
жителі C`HOUSE можуть 
користуватися благами ЖК 
Continent та торгового 
простору BAZAR&VOKZAL, що 
побудовані поруч.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- розмір території - 0,4 га
- кількість будинків - 19
- прибудинкові ділянки - 0,5 соток
- територія - закрита
- технологія - газоблок, цегла
- утеплення - мінеральна вата
- опалення - автономне
- водопостачання - централізоване



У 2020 році Strakhovskyi Group презентують проєкт нового торгового 
простору міста Буча - BAZAR-VOKZAL. Дивлячись на назву, 
складається враження, що це звичайний базар. 

Проте BAZAR-VOKZAL - це цілий БРЕНД, який допомагає бізнесу 
розвиватися і ставати успішним. Це ком'юніті однодумців зі схожими 
цінностями, інтересами та баченням процесу торгівлі. Це спільнота 
сучасних підприємців, і всіх їх об'єднує прагнення створювати 
ідеальний торговий простір для кожного відвідувача.

Зовні BAZAR-VOKZAL виглядає як невеликий острівець з однаковими 
будинками площею від 20 до 30 кв.м. Всі будинки побудовані із 
якісних матеріалів та гарно оздоблені. Вхід до кожного торгового 
павільйону - окремий.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- загальна площа торгового простору - 800 кв.м.
- вивід водопостачання та каналізації у кожному 
павільйоні
- електропостачання - 5 квт, мідний кабель
- підлога - бетонна
- стіни - поштукатурені
- дах - бітумна черепиця
- вікна та двері - металопластиковий профіль Veka
- інтернет - заведений до кожного павільйону





ХАБ STRAKHOVSKYI GROUP - 
найбільший в регіоні простір 
для ефективної роботи та 
якісного прийому бажаючих 
обрати житло.
Він створювався за 
індивідуально розробленим 
дизайн-проєктом та являє 
собою просторий open-space 
у стилі лофт.



На першому поверсі - все для прийому відвідувачів: рецепція, 
робочі місця менеджерів, шумоізоляційні зони для переговорів з м`
якими та зручними диванами, дитяча кімната з телевізором, 
іграшками та зоною для творчості, кухня для приготування чаю чи 
кави гостям, вбиральні. 

Другий поверх - відділ маркетингу, будівельний та фінансовий 
відділи, кабінети керівництва, переговорна для прийому великої 
кількості гостей, релакс-зона із м`якими пуфами та спортивна зона 
з велодоріжкою. 



У Strakhovskyi Group 
є те, що відрізняє 
компанію від інших - 
СПРЯМОВАНІСТЬ НА 
СПІВРОБІТНИКІВ. 

Агенція Audit of Sales щороку проводить 
незалежне дослідження ефективності 
роботи більше 100 відділів продажу Києва та 
області.



Керівництво багато сил та енергії вкладає в професійний 
розвиток своєї команди. Співробіники не тільки 
працюють, а постійно відвідують інтенсиви, курси, лекції 
та тренінги з професійного розвитку,  виставки 
нерухомості. Це мотивує разом рости, розвиватися і 
постійно бути одними з найкращих. 

В компанії немає жодного спеціаліста на аутсорсі. 
Будівельний, кошторисний та фінансовий відділи, 
маркетологи, керівники проєктів, архітектори, 
дизайнери, спеціалісти з продажу -  всі  знаходяться  
щодня в офісі, на всі 100% залучені у процес, і працюють 
над проєктами, як над власними. 

Як результат - протягом останніх 5 років команда Strak-
hovskyi Group входить до ТОП-5 найкращих серед відділів 
продажу Києва та області.



ЩО
 ВАРТО  ЗНАТИ ПРО 

STRAKHOVSKYI GROUP



Входимо у ТОП-3 
девелоперів регіону по 
кількості землі для 
будівництва житлової та 
комерційної 
нерухомості.

Вже побудували і здали 
в експлуатацію 63700 
кв.м нерухомості,
в роботі - 70676 кв.м 
житлової та комерційної 
нерухомості.

Постійно 
вдосконалюємося, 
вивчаємо іноземний 
досвід у девелопменті і 
завжди на перше місце 
ставимо побажання 
майбутніх власників 
своєї нерухомості!



@continent.brand

continent.ua

@strakhovskyi_group

StrakhovskyiGroup

/ continent.ua
/ 063 106 37 37

Бучанський район, Київська область, 
м. Буча, провулок Олекси Тихого, 4

відскануй


