Ми створюємо
особливим та новаторським, тому
що хочемо зробити життя яскравішим
та продуктивнішим.
Ми щиро раді тим, хто теж цього хоче
та обирає для життя наш Continent Ray!
Давайте разом будемо

на яскравій стороні життя!

ТИ ОСОБЛИВИЙ

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ
Закрита територія з картковою
системою доступу
20 видів планувань квартир
Унікальна прибудинкова територія
Простір для спорту, дитячий майданчик,
зона барбекю
До школи 500м, дитячий садочок –
навпроти комплексу
Поруч 15 парків та скверів, лісові зони та
озера для відпочинку
Зручне транспортне сполучення
Паркомісце на кожну квартиру
Дизайнерські вхідні групи
Власна обслуговуюча організація

ТИ СУЧАСНИЙ

ЗРУЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Вдале розташування житлового комплексу
дозволяє власнику квартири легко і швидко
доїхати до потрібного місця: в будь-яку точку Бучі,
до сусідніх міст чи Києва не лише власним
автомобілем, а й маршрутним таксі або
приміським поїздом. Отже:

БУЧА

Власникам автомобілів – на вибір 3 зручні шляхи
виїзду з міста, а дорога до Києва займе
не більше 20хв:
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Варшавською трасою
Новою ОБОЛОНСЬКИЙ
трасою через м. Ірпінь
Житомирською
трасою через
РАЙОН
м. Ірпінь та смт. Стоянку
Поруч з комплексом знаходиться зупинка
громадського транспорту, звідки можна дістатися
Києва до наступних станцій метро:
Героїв Дніпра - №421 – за 30хв
Академмістечко - №381, №422 – за 20хв
Святошин - №423 – за 25хв
Також неподалік від Continent Ray є залізнична станція,
звідки можна на електричці доїхати до
ст. М Святошин всього за 20хв.

ТИ МОБІЛЬНИЙ
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ЕСТЕТИЧНА ПРИБУДИНКОВА
ТЕРИТОРІЯ
Яскравий творчий підхід – це те, що цінується та
втілюється у життя…
Прибудинкова територія Continent Ray не просто
яскрава, вона – унікальна:
стильний ландшафтний
дизайн
оригінальне озеленення
доглянуті газони
красиві алеї для піших
прогулянок
дизайнерське освітлення
території

Наші двори облаштовані всім, що необхідно для
насиченого дозвілля:
надійний дитячий
майданчик
якісний спортивний
майданчик
затишна зона барбекю
комфортні місця для відпочинку
на свіжому повітрі
окремо відведена територія
для вигулу домашніх
улюбленців
Заїзд автомобілів у внутрішній двір не передбачений,
а значить територія буде безпечною та чистою.

ТИ ТВОРЧИЙ

ЯКІСНЕ БУДІВНИЦТВО
Наше першочергове завдання під час
будівництва - ретельно контролювати якість
матеріалів і всі робочі процеси на будмайданчику:
від розробки проектів до конкретних
етапів робіт.
В основі будівництва ЖК Continent Ray –
червона цегла. Це довговічний та екологічно
чистий матеріал, який забезпечує оптимальну
надійність та рівень комфорту.
Пінополістирол та мінеральна вата – як утеплювач,
декоративна штукатурка – фасади будинку.
Металопластикові вікна та надійні двері –
комплектуючі, яким ми приділяємо особливу увагу,
отож обираємо тільки найкращих виробників.
Підведення нових комунікацій: газо-, електро-,
водопостачання, каналізація.

ТИ ВПЕВНЕНИЙ

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ
20 видів планувань
Квартири різної площі, призначені
для потреб малих або великих сімей
На верхніх поверхах квартири обладнані
просторими видовими терасами
Можливість перепланування квартири
для втілення власної концепції
Великі панорамні вікна
у кожній квартирі

Всі квартири будуть оснащені двоконтурними
газовими котлами, індивідуальними лічильниками
води, електроенергії та газу, які дозволяють
оптимізувати комунальні платежі.

ТИ УНІКАЛЬНИЙ

ВЛАСНА СПРАВА
У житловому комплексі Continent Ray створено
всі умови для успішного ведення бізнесу!
Торгові приміщення розташовані на першому
поверсі будинку, мають під'їзди для автомобілів,
зручні входи та виходи для покупців.

Продумані планування
Можливість вибору необхідної площі –
на вибір 28 комерційних приміщень
Готова база клієнтів, що складається з
мешканців комплексу та жителів кварталу

ТИ УСПІШНИЙ

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Важлива частина інфраструктури Continent Ray –
навчальні заклади.
Ми подбали про ваш комфорт та побудували
комплекс там, де немає проблем із школами та
дитячими садочками.

до школи – 500 метрів
дитячий садок – навпроти комплексу

Окрім навчальних закладів, що розташовані
поблизу ЖК, мешканці можуть обрати
для своїх дітей інші школи (7 шкіл) чи садочки
(6 садочків) в місті Буча.

ТИ ЩАСЛИВИЙ

МІСТО КОМФОРТНОГО
ЖИТТЯ
Сучасна Буча – це справній комфорт та єднання
з природою. Місто входить в ТОП-20 найздоровіших
для життя в Україні. Саме тут ваша родина буде
дихати чистим незагазованим повітрям та
отримувати насолоду від життя.

Факти про Бучу:
У місті є знаменитий на всю Україну
Бучанський міський парк, загальною
площею 42га;
6000 кв.м. парків, скверів та доглянутих
зелених насаджень;
Багаточисленні магазини, ТРЦ,
супермаркети: NOVUS, Comfy,
ЕЛЬДОРАДО, Нова лінія, Еко-маркет,
АТБ, Буча-Пасаж, і багато інших;
Облагороджений спортивний стадіон;
Лікарня та поліклініка, аптеки;
Відділення банків;
Ресторани та комплекси заміського
відпочинку;
Школи та дитячі садочки, в тому числі і
приватні;
Кінотеатри із сучасними залами для
перегляду;
Спортивні клуби.

ТИ НАТХНЕННИЙ

ПЕРЛИНА МІСТА –
БУЧАНСЬКИЙ
ПАРК
Всього 10 хвилин від комплексу на автомобілі і ви у живописному, таємничому і просто
казковому місці - Бучанському міському
парку, загальна площа якого цілих 42 гектари.
Тут є все для відпочинку всією родиною
на свіжому повітрі:

Французький дворик з фонтаном
Асфальтовані доріжки, багато зручних
лавочок для перепочинку
Сучасні арт-інсталяції, скульптури героїв
казок та українського фольклору
Спортивні майданчики
Скейт-парк для екстрималів
Сервіс прокату екологічного транспорту:
ролики, велосипеди, електромобілі
Мотузковий парк «Шалена білка»
Зоопарк
Затишні кав`ярні
Озеро та власна набережна
Безкоштовний wi-fi по всій території

ТИ ПРИРОДНІЙ
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Дитячі майданчики

