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Житловий комплекс CRYSTAL RESIDENCE - це 
чотирисекційний будинок з паркінгом, 
дитячим, спортивними майданчиками 
та зонами для відпочинку. 
Місце розташування, сучасні просторі 
планування квартир — архітектори 
врахували всі можливі побажання 
майбутніх власників квартир. 
Своїм виглядом ЖК CRYSTAL RESIDENCE 
символізує високий клас та якість життя!

Квартири бізнес класу
у самому центрі Києва 



Ваш час важливіший за все.
Тому ми створили місце, яке
об’єднало усе необхідне для життя 
без поспіху - бездоганну локацію у самому 
серці столиці, із розвиненою інфраструктурою
зовні й усередині комплексу. 

На фітнес пішки, у магазин на ліфті - 
інфраструктура Crystal Residence 
об'єднала у собі все необхідне для 
життя та відпочинку.

Про проєкт

Філософія

Інфраструктура



Використовуємо надійні технології
та якісні будівельні матеріали для
максимальної міцності, стійкості 
та експлуатаційного терміну.

Фундаменти – пальові з залізобетонним ростверком.
Каркас будинку – залізобетонні монолітні пілони/колони.
Перекриття – залізобетонні монолітні.
Стіни зовнішні – керамічний блок 250 мм з утепленням 150 мм.
Фасад – навісний, керамогранітні плити.
Стіни внутрішні міжквартирні – керамічний блок 250мм.

Технічні характеристики



Оцініть переваги життя 
у Crystal Residence

Зони для дозвілля
на терасі

Для дітей

Внутрішній двір

Безпека

2-рівневий 
паркінг

Щоб розгрузити подвір'я, ми створили 
дворівневий паркінг для ваших авто. 
Охорона піклуватиметься про його безпеку 24/7, 
тож ви можете спокійно залишити автівку 
після роботи й бігти на романтичну 
затишну вечерю. 

Живіть у центрі подій. До ст. м. Олімпійська 
лише 5 хв пішки, до ТРЦ Gulliver - 6 хв на автомобілі.
Поруч десятки гастрономічних закладів 
на будь який смак, а всього у 10 хв від дому можна 
пройтися парком ім. Шевченка. 
Ви легко встигните все не поспішаючи.

Преміум-локація

Двір без машин, з дизайнерськими ландшафтними 
рішеннями, доступний лише для мешканців 
Crystal Residence. Це місце ідеально підходить 
для відпочинку і дозвілля дорослих і дітей.

Діти будуть у захваті від життя у Crystal Residence, 
адже тут є усе необхідне для розвитку та ігор 
на свіжому повітрі: дитяча кімната, закриті зони 
та майданчик у внутрішньому дворі.

Відпочиньте у власному оазисі посеред 
бурхливого міста: для вас доступні лаундж-зона 
й територія для прогулянок на даху 1 та 2 секції.  
Також є тераси під відкритим небом, 
де можна посидіти з друзями чи пройтися з дитиною.

Консьєрж-сервіс у всіх секціях допоможе із 
терміновими питаннями, слідкує за порядком. 
Безпеку комплексу забезпечує закрита тариторія
 з цілодобовим відеоспостереженням.
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Рекламна продукція.
Під час будівництва можливі зміни.
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ДВІР

Благоустрій даху 
1 та 2 секціїРекламна продукція.

Під час будівництва можливі зміни.

Примітки:
1. Цей план є рекламною продукцією, що дає уяву про загальний 
принцип планування приміщень (їх розташування та площу).
2. При розробці проектної документації можливі уточнення 
планування приміщень, їх розмірів, розміщення дверних та
віконних прорізів, площ в межах 15%.
3. Дизайн благоустрію даху є попереднім. 
 



Олімпійська, Льва Толстого, Палац Спорту

ТК «Олімпійський», Gulliver, Ocean Plaza, ЦУМ, Mandarin plaza

Аdelle, О'Панас, ODESSA, Любимый Дядя, Первак, Musafir, Мама Манана, 
Under Wonder, Petrus-ь, Альтруїст, Пузата Хата, Життя чудових людей

Медичний центр ІНГО, Київська міська клінічна лікарня №17, 
Медичний центр Омега-Київ, Стоматологічна клініка ОЛІМП-С 

ТКД-Фітнес клуб, Smartass, Sport life, Інтерфіт, 
GoFit, F.C.F. Boxing "Боксерський зал", Гран-прі

БЦ "Парус", Прайм, Capital Hall, 101 Tower, 
Saksahansʹkyy, Європасаж, Капитал, Альянс, 
БЦ LEVEL, Slavyanskiy

Ліцей №145, КНУ ім. Т. Шевченка, Дитячий садок LimPoPo, Ліцей інформаційних 
технологій №79, Національний університет харчових технологій, 
школа 92, школа 87, Вечірня музична школа №1 ім К.Г.Стеценка

Інфраструктура зовні
Станції метро

Торгівельні центри та супермаркети

Кафе та ресторани

Навчальні заклади та дитячі садочки

Медичні центри та аптеки

Спортивні центри 

Бізнес-центри

ПН

ПД
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Інфраструктура всередині

Лаундж-зона на даху

Сигар-клуб

Зона СПА та релаксу

Зона відпочинку

Ігрова кімната для дітей

Фітнес-клуб

Дворівневий паркінг

Дизайнерське лоббі



Салон краси Сигар клуб





Естетичність майбутньої домівки



Відтепер  у Києві
творець IT-park Manufacura та High Hills

10
10
13
2019

років СтройСіті development займається
створенням топових проектів Харкова

будинків було введено в експлуатацію 
за цей час

проектів компанії знаходяться
 на етапі будівництва та реалізації  

Об'єкт it-park Manufactura 
став кращим об'єктом 
IT-нерухомості України
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