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Клубний будинок «Гоголівська, 47»  

розташований в Шевченківському 

районі  міста Києва. Історична назва 

вулиці Гоголівської — Кадетський 

провулок, а сама територія відома  

з часів Київської Русі.

Особлива атмосфера сприяла 

зведенню оригінальних храмо вих 

споруд, серед яких відомий  

Пок ровський монастир, Покровська 

церква та Миколаївський собор. 

У перші роки ХХ ст. тут проживала 

київська богема: вчені, письмен ники  

та художники. 



РАЗВИНЕНА
ІНФРАСТРУКТУРА

ВІДПОЧИНОК ТА РОЗВАГИ 
Концерт-хол клуб «Атлас», нічний клуб «Sorry Ба-
бушка», клуб «Tema Fashion club», 3 кінотеатри,  
2 боулінг-клуби

РЕСТОРАНИ ТА К АФЕ 
Лаунж-ресторан «ТургенеФ», ресторан «Икра», 
ресторан «Vino e Cucina», ресторан «Paul»,  
гастрономічний бар «Barbara Bar» 

МАГАЗИНИ 
4 супермаркети «Сільпо», супермаркет «Billa», 
супермаркет «Дари моря», продовольчі магазини, 
ТЦ «Україна»

СПОРТИВНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ЦЕНТРИ 
Фітнес центр «Софійський», фітнес клуб «Поділь-
ський», фітнес клуб «Sport Life»

МЕ ДИЧНІ ЗАК ЛА ДИ 
«ОХМАТДИТ», медичний центр «Дитина», Облас-
на клінічна лікарня № 2, Центральна басейнова 
клінічна лікарня МОЗ, швидка допомога, стомато-
логічні клініки, аптеки  

ГА ЛЕРЕЇ,  МУЗЕЇ ,  ТЕАТРИ 
Театр «Чорний квадрат», київський драматичний 
театр «Браво», Національний музей історії 
України, Центральний будинок художника

ПАРКИ
Павловський сад — 200 м, сквер ім. Чкалова —  
1,2 км, сквер Гейдара Алієва — 700 м. 

ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІА Л 
16 дитячих садків та ясел, ліцей № 38 імені Молча-
нова, англійська школа № 106, школа інформатики 
№ 91, школа мистецтв № 2, КНЕУ ім. Вадима Гетьма-
на, КНУТКТ імені І. Карпенка-Карого



К ЛУБНИЙ БУДИНОК

«ГОГОЛІВСЬКА, 47»

› 14 поверхів

› 63 квартири

› Унікальна архітектура

› Лаунж-тераса на даху

› Сервіс преміум-класу 



УНІКАЛЬНА 

АРХІТЕКТУРА

› Нестандартне архітектурне 
рішення, легкий «повітряний» 
каркас

› Багатофункціональный перший 
поверх у стилі «Zero Gravity»

› Французький керамічний 
теракотовий фасад 

› Панорамні вікна, благородне 
поєднання скла й алюмінію



ВИСОКІ
ТЕХНОЛОГІЇ

МАТЕРІАЛИ  |  ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА  |  ІНЖЕНЕРІЯ



› Вітражні фасадні системи з «теплого» алюмінієвого профілю «Reynaers» (Бельгія)

› Керамічна фасадна плитка «Terreal» (Франція)

› Енергоефективні органічні керамічні блоки (Україна)

› Вікна — двокамерний склопакет з використанням мультифункціонального скла  

та камерами з аргоновим наповнювачем; енергозберігаючий, посилений 5-камерний профіль  

«Rehau Brillant» (Німеччина) 

› Зовнішнє утеплення — 150 мм натуральна базальтовая вата «Izovat 150» (Україна) 

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ

СУЧАСНІ
МАТЕРІАЛИ



› Гідронасосна станція «Wilo» (Німеччина) 

› Системи тепло- та водопостачання «Rehau» (Німеччина) 

› Терморегулятори «Danfoss» (Данія)  

› Теплоефективні радіатори «Kermi» (Німеччина) 

› Високонадійні каналізаційні системи «Düker» та «Rehau» (Німеччина) 

› Індивідуальні безшумні подрібнювачі для кухні «Teka» (Німеччина, Іспанія) 

› Індивідуальні лічильники тепла «Sontex» (Швейцарія) 

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНЖЕНЕРНЕ
ОБЛАДНАННЯ



КОМФОРТ
& СЕРВІС

ХОЛ  |  ТЕРАСА  |  КАФЕ  |  ЛІФТИ  |  ПАРКІНГ 

БЕЗПЕКА  |  СЕРВІС ТА ПОСЛУГИ



КОМФОРТ & СЕРВІС

СВІТЛИЙ  
ХОЛ  

› Дизайнерський хол та просторі 

коридори поверхів 

› Комфортабельна гостьова зона  

для очікування  

› Ресепшн



КОМФОРТ & СЕРВІС

› Відкрита тераса на даху 

 

› Затишна кав’ярня «для своїх»  

з панорамою на місто, теплими 

круасанами та запашною кавою 

› Релакс зона для Вас і Ваших 

гостей

ЛАУНЖ
ТЕРАСА
НА ДАХУ



КОМФОРТ & СЕРВІС

ЗАТИШНА
КАВ’ЯРНЯ
НА ДАХУ



КОМФОРТ & СЕРВІС

ЛІФТИ
ПРЕМІУМ
К ЛАСУ

› Два ліфти — пасажирський  

та двосторонній вантажний   — 

«KONE MonoSpace» (Фінляндія)

› Індивідуальний дизайн кабін для 

проекту «Гоголівська, 47» 

› Безшумні та швидкісні



КОМФОРТ & СЕРВІС

ЗРУЧНИЙ
ПАРКІНГ

› Зручний доступ на ліфті  

з житлових поверхів 

› Високошвидкісні  

автоматичні ворота  

Hörmann (Німеччина) 

› Відеонагляд



КОМФОРТ & СЕРВІС

БАГАТОРІВНЕВА 
БЕЗПЕКА

› Інтегрована система безпеки  

та цифровий відеонагляд 

› Електронна система контролю  

та управління доступом 

› Елітна охоронна компанія



КОМФОРТ & СЕРВІС

СЕРВІС
ТА ПОСЛУГИ 

› Успішна компанія з багаторічним 

досвідом у наданні комплексного 

житлового сервісу «Управ-Дом» 

› Ресепшн-менеджер і оперативний 

цілодобовий сервіс за телефонним 

дзвінком



КОМФОРТ & СЕРВІС

СЕРВІС
ТА ПОСЛУГИ

› Спектр індивидуальних послуг  

на дому: пральня, клінінг, хімчистка, 

доставка їжі 

› Повний комплекс 

телекомунікаційних послуг: 

швидкісний інтернет,  

IP-телебачення 

› Окреме приміщення для 

велосипедів та колясок



КВАРТИРИ

3D ВІЗУАЛІЗАЦІЇ  |   ПЛАНУВАННЯ  |  ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ



КВАРТИРИ

Тип 

3.2



 

20,12 19,49

29,13

16,15 17,91

Загальна площа: 122,17 м2

Житлова площа: 57,51 м2

Площа балконів: 25,50м2

Висота стелі: 2,95 м

ТИП 3.2



ТИП 3.2



10 років
успішного досвіду
1 300
квартир



ПРОЕКТИ  
«РЕАЛІТІ»

«Майорова, 7» 
Житлово-офісный комплекс, 

розташований в Оболонському  
районі міста  Києва. 

«Гоголівськя, 47» 
Елітний клубний будинок  

у центрі Києва.  
Новий унікальний проект  

компанії «Реаліті».

«Островського, 40» 
Житловий комплекс бізнес-класу.  
Найкращий проект на Солом’янці.



КОНТАКТИ

ОФІС ПРОДАЖУ
Вул. Артема, 52А
(Січових Стрільців, 52А)

Графік роботи:
Будні — з 9:00 до 18:00
Субота — з 10:00 до 16:00

Телефони:
+ 38 (044) 364 70 70
+ 38 (067) 576 55 55
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вул. Артема, 52А

РОМАН ЯРЕМЧУК
Керівник відділу продажів
(044) 364 70 70
(050) 422 40 00, (067) 690 04 00
roman@reality.com.ua

ОЛЕНА ЛЕЩЕНКО
Головний спеціаліст
(044) 364-70-70
(067) 441-79-82
les.reality@gmail.com

СВІТЛАНА СТЕПАНОВА
Спеціалист з продажів
(044) 364 70 70
(067) 752 80 80
sveta@reality.com.ua


