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SAGA Development — це ультра-сучасна компанія, що покликана 
стати частиною всеукраїнської історії. Ми розуміємо, що наша 
відповідальність не закінчується із введенням в експлуатацію 
будинків, що зведені нами. Ми несемо відповідальність перед 
сім'ями, що мешкають у наших будинках, перед містом і перед 
суспільством. Наша зона відповідальності не обмежується стінами 
збудованих нами осель — вона охоплює увесь міський простір.

В основі проектів SAGA Development — інноваційність, 
людиноцентричність та орієнтація на сталий розвиток.  
Наші проекти відрізняються сучасною архітектурою, продуманим 
благоустроєм, а також використанням передових технологій 
будівництва та експлуатації, серед яких — розроблена компанією 
єдина екосистема управління будинком SFERA living system, окреме 
місце в структурі якої займає мобільний додаток SFERA.

Ми намагаємось створювати такі об'єкти, які не лише стануть 
архітектурними символами українських міст, а й будуть відповідати 
сучасним світовим тенденціям. Наша діяльність створює оптимальні 
умови для реалізації талантів українських архітекторів, ландшафтних 
дизайнерів, художників, скульпторів і всіх, хто хоче змінювати на 
краще міське середовище.

Давайте разом створювати сагу великого міста!

S T Y L E 
Усі наші проекти об’єднує впізнаваний стиль,  

який неможливо скопіювати

A M B I T I O N S 
Ми робимо все для того, щоб міське середовище  

ставало більш продуманим, зручним та комфортним

G R O W T H 
Разом із нами зростають можливості жителів наших будинків  

та потенціал міст, у розвиток яких ми вкладаємо свою енергію

A R T 
Ми ставимося до власної справи як до мистецтва і прагнемо,  

щоб кожен з наших проектів ставав шедевром
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Д Е В Е Л О П Е Р 
П Р О Е К Т У

П Р О Е К Т Н А 
О Р Г А Н І З А Ц І Я

П Р О Е К Т И  
S A G A  D E V E L O P M E N T
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ЦЕЙ БУДИНОК 
СТВОРЕНИЙ ДЛЯ 
СПРАВЖНІХ ГУРМАНІВ  — 

для тих, хто цінує бездоганний 
смак та віддає перевагу 
вишуканому стилю. 
Продумана естетика  
не повинна обмежуватись 
лише квартирою — вона має 
охоплювати і холи будинку, 
і його лобі і, безперечно, 
відображатися  
у неповторному фасаді.
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ОДЕСА

ОДЕСА
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ПРЕЗЕНТ УЄ

БУДИНОК 
ДЛЯ ГУРМАНІВ
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1 під'їзд

21 поверх

107 квартир

40 паркомiсць

WASHINGTON  
CONCEPT HOUSE

Розташований в історичному 
центрі Києва — за адресою 
вулиця Лабораторна, 12, що 
всього за декілька кроків від 
Великої Васильківської. При 
цьому будинок знаходиться 
всередині подвір'я та 
відокремлений від гучної 
вулиці.

Мешканці будинку  
можуть користуватися всіма 
перевагами життя у центрі, 
знаходячись не на виду 
у всіх. До ваших послуг — 
чималий вибір ресторанів, 
магазинів, розваг і місць для 
прогулянок. І, що важливо, 
усе необхідне знаходиться 
у пішій доступності. Навіть 
до Хрещатика ви дістанетесь 
пішки — ця прогулянка займе  
не більше чверті години.
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ХВИЛИНА ПІШКИ
до найближчого ресторану1

ХВИЛИН ПІШКИ
до найближчого парку5

ХВИЛИН ПІШКИ
до найближчого ТРЦ5

ХВИЛИНИ ПІШКИ
до Костелу Св. Миколая3

ХВИЛИН ПІШКИ
до театру оперети7

ХВИЛИН ПІШКИ
до Палацу «Україна»7

ХВИЛИН ПІШКИ
до cт. метро «Олімпійська»10
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Вдале розташування  
в історичному  

центрі міста

Унікальна  
архітектура

Насичена 
інфраструктура  

навколо

Продумана 
інфраструктура  
у будинку — усе  

для гурманів

Атмосфера  
клубного будинку

Застосування систем 
«розумний будинок»  

та «розумна 
квартира» 

ГОЛО В НI 
П ЕРЕВАГИ

УНІКАЛЬНИЙ ОБРАЗ  
WASHINGTON  
CONCEPT HOUSE

Виник завдяки поєднанню 
суперсучасних архітектурних 
рішень і новітніх будівельних 
технологій. Ми намагалися 
створити вражаючий 
фасад, схожий на діамант, 
що виблискує яскравими 
гранями.

WASHINGTON Concept 
House — один з перших  
в Україні будинків із 
динамічним фасадом. 
Його вигляд змінюється, 
коли ви проходите повз, 
милуючись цією величною 
будівлею. Сонячне світло 
переломлюється  
у об'ємах, і будинок 
виблискує наче рідкісний 
коштовний камінь.
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P L E A S U R E S 
Отримувати задоволення від життя — щохвилини

P R I V A C Y 
Жити в центрі міста, але не на виду

P E R S O N A L I T Y 
Особисті інтереси кожного мешканця — у центрі уваги
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WINE  
CELLAR
ОБЛАШТОВАНИЙ 

ІНДИВІДУАЛЬНИМИ 

СЕЙФАМИ  

ДЛЯ ПЛЯШОК
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CIGAR 
LOUNGE

ЛИШЕ  

ДЛЯ МЕШКАНЦІВ  

БУДИНКУ  

ТА ЇХ ГОСТЕЙ
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PRIVATE  
CHEF

СЕРВІС НАДАЄТЬСЯ  

У ПАРТНЕРСТВІ  

ІЗ НАЙКРАЩИМИ 

РЕСТОРАНАМИ
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HOME  
CINEMA

ЧУДОВЕ МІСЦЕ,  

ЩОБ ПРОВЕСТИ ЧАС  

У КОМПАНІЇ ДРУЗІВ
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09:00 
Поснідати, милуючись видом  
на Костел Святого Миколая

10:00 
Прогулятися у затишному парку 

в п'яти хвилинах  
від будинку

11:00 
Провести зустріч  

у найближчому кафе

13:00 
Пообідати в улюбленому 

ресторані на Великій 
Васильківській

14:00 
Сходити на шопінг  

до найближчого  
торгового центру

16:00 
Відвідати Pinchuk Art Center, 
повернутись додому пішки 

18:00 
Обговорити меню вечері  

із особистим кухарем

18:30 
Вибрати у винному погребі 

пляшку, яка відповідає 
вечері

19:00 
Повечеряти вдома  

у сімейному колі

21:00 
Зустрітися із друзями  

у Cigar Lounge

22:00 
Подивитися  
новий фільм  

у домашньому кінотеатрі

Д ЕНЬ 
У WASH INGTON
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З мобільним додатоком
SFERA ви зможете: 

Оплачувати комунальні послуги

Бачити актуальну інформацію 
про споживання електроенергіі, 
опалення, водопостачання

Замовити ремонт квартири

Замовити перепланування  
квартир до заселення

Замовити переїзд

Замовити послугу для дому: 
сервіс сантехніка, сервіс 
електрика, клінінг-сервіс, 
домашнього майстра — усі 
побутові послуги, доставку їжі, 
води, квітів, квітникарів, вигул 
собак та ін.

Подивитись камери  
прибудинкової території

Переглядати новини 

Брати участь в управлінні 
будинком з усіма мешканцями 
шляхом розміщення, 
обговорення та прийняття 
рішення щодо певної ініціативи

 Спілкуватися з сусідами

Залишити запит на продаж / 
оренду квартири

завантажити

Сценарії оптимального 
використання  
енергоресурсів 
 
Ефективна система  
безпеки

Інноваційна система
«РОЗУМНИЙ

БУДИНОК»
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Адреса ЖК: 
вул. Лабораторна, 12

Бажаєте дізнатися більше — телефонуйте 
(044) 299 59 77

info@washington.kiev.ua 
washington.kiev.ua


