РІЧНИЙ ЗВІТ

2020

ЗМІСТ

4

Загальна інформація

20

Ключові проєкти 2020. Київ

43

Кадрова революція 2020

5

Інфографіка з будівництва 2019-2020

28

Календар подій 2020

46

Додаток 1

6

Продажі

30

Плани на 2021 рік. Львів

47

Додаток 2

7

Підсумки 2020 року

32

Плани на 2021 рік. Київ

10

Обсяг продажів в основних ЖК Львова

35

Діджитальний прорив 2020

12

Обсяг продажів в основних ЖК Києва

40

Новий сайт. Запуск та плани на 2021 рік

14

Ключові проєкти 2020. Львів

42

Команда

ІНФОГРАФІКА З БУДІВНИЦТВА 2019-2020

Залито бетону,
тис. м3

БУДУЄМО НАЙКРАЩЕ — У КОЖНОМУ ПРОЄКТІ ВТІЛЮЄМО
МРІЇ НАШИХ ІНВЕСТОРІВ

2019

2020

Зростання за рік

89,4

163,2

↑83%

Це як 13 тис. бетоновозів із об’ємом міксера 7 м3

Використано
арматури,
тис. т

Це як 24 тис. бетоновозів із об’ємом міксера 7 м3

10,6

21,0

↑98%

Це як 150 літаків Боїнг 737 із пасажирами

Корпорація Нерухомості РІЕЛ вийшла на ринок нерухомості України в 2003 році. Стартувала зі
Львова, де швидко виросла у лідера ринку, а вже з 2013 року переконливо зайняла своє місце
у столиці, вкотре довівши фаховість і надійність.

Виконано
фасаду, тис. м2

45,6

За 17 років, протягом яких тривають становлення та розвиток КН РІЕЛ, компанія в усіх своїх
проєктах підтверджує власну репутацію бездоганного партнера.

НАША МІСІЯ —

Це як 300 літаків БОЇНГ 737 із пасажирами

Це більше ніж площа 6 футбольних полів одного з найбільших
у світі стадіонів – британського «Вемблі»

Прокладено
інженерних мереж,
тис. пог. м

32,6

Це як довжина найдовшої вулиці Львова –
Городоцької, помножена на 5

Збудовано
поверхів

170

Це вище за найбільший у світі хмарочос Бурдж
Халіфа, що має 162 поверхи

Залучено
працівників до
будівництва

1585

66,2

Це майже 10 футбольних полів «Вемблі»

65,2

↑100%

Це як довжина по суші Панамського каналу

чесно, надійно та порядно створюємо комфортний простір
для життя та бізнесу кожному

НАША ВІЗІЯ —

↑45%

Це як два хмарочоси – Вілліс-Тауер у Чикаго
та Емпайр-Стейт-Білдінг у Мангеттені – якщо
їх поставити один на одного

265

↑56%

cтати найбільш упізнаваним, надійним та інноваційним брендом у містах присутності

Кількість сімей, що
заселилися в квартири у 2020-му

2700
Львів

1371

↑70%
Київ

329

Докладну інформацію дивіться у Додатках 1 та 2
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ПРОДАЖІ

ПІДСУМКИ 2020 РОКУ

Протягом
усього
періоду
розвитку
Корпорації Нерухомості РІЕЛ обсяги
продажів у її проєктах демонструють
впевнене зростання від року до року – як
у абсолютному, так і в грошовому вимірах.

Попри пандемію COVID-19, що суттєво вплинула на результати продажів із березня по
травень, результати 2020 року перевершили показники попереднього року.

До прикладу: динаміка зростання за
останні п’ять років, з 2015 по 2020.
Обсяги реалізованих квадратних метрів
нерухомості виросли майже в 3,5 рази: з
46,77 тис. м2, реалізованих у 2015, до 161,39
тис. м2, які було продано протягом 2020
року.
Особливо показовим є стрімкий підйом у
період 2018-2019 рр.: за рік – подвоєння
обсягів як у абсолютному вимірі (з 63,35
тис. м2, які дав 2018, – до 133,48 тис. м2 у
2019-му), так і в грошовому.
Привертає до себе увагу також наступний
період: 2019-2020 рр. Попри світову кризу
та численні виклики, перед якими постала
галузь, темпи зростання залишились
високими: з 133,48 тис. м2 у 2019 обсяги
піднялися за рік до 161,39 тис. м2.

Абсолютний рекорд за обсягами продажів продемонстрував жовтень. Це пов’язано зі
стартом «високого» сезону та виходом на столичний ринок нового проєкту від КН РІЕЛ –
ЖК Nordica Residence.

ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ М2 З 2015 ПО 2020

ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ, м2
161,39К

Продано м2

160К

2020

15К м2

120К
100К

10К м2

79,41К

80К
60К

2019

20К м2

133,48К

140К

63,35К

57,30К

5К м2

46,77К

0 м2

40К

Січ

Лют

Бер

Кві

Тра

Чер

Лип

Сер

Вер

Жов

Лис

Гру

20К
0К
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Зазначена динаміка є ознакою сталого
інтересу інвесторів до нерухомості від
КН РІЕЛ і цілковитої довіри покупців до
компанії.
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КІЛЬКІСТЬ ДЗВІНКІВ/
ЗВЕРНЕНЬ ТА ВІЗИТІВ У
ВІДДІЛИ ПРОДАЖУ В 2020
Одним з ключових чинників минулорічного
зростання темпів продажів у ЖК від КН
РІЕЛ є виважена політика адекватного
ціноутворення, яку компанія сповідує
протягом свого існування та якої
дотримувалась зокрема й під час кризового
періоду 2020 року.
В обох містах присутності – у Києві та Львові –
ціна за м2 від КН РІЕЛ займає стабільну
нішу, і є співмірною до середньої по місту
(це ціна житла комфорт- та бізнес-класу,
яке, власне, й пропонує КН РІЕЛ).
Протягом минулого року відбулося певне
зростання середньої ціни за м2 у ЖК від КН
РІЕЛ. Подорожчання сталося на тлі майже
цінового штилю загалом по ринку. Але,
попри це, активність інвесторів КН РІЕЛ не
зменшилася – навпаки, помітно зросла.
Так, із січня по грудень середня ціна за м2
від КН РІЕЛ піднялась: у Києві – на 11%, у
Львові – на 3% (з 992 до 1110 доларів США
та з 625 до 641 долара США, відповідно).
Разом із тим, середня ціна м2 загалом по
ринку в Києві не суттєво, але зменшилася –
на 1% (з 990 до 980 доларів США).
У Львові – виросла, втім, лише на 1,5% (з
640 до 650 доларів США).

Варто зазначити, що під час карантину
навесні минулого року (з березня по
травень) середні ціни загалом по ринку в
обох містах демонстрували зниження.
В унісон з цією тенденцією вибудовувала
свою цінову політику й КН РІЕЛ. Так, у
столиці весною 2020 року середня ціна м2
від КН РІЕЛ знизилась на 2-7,5%, порівняно
з докризовим, січневим і лютневим, показником. У Львові – на 5-15%, відповідно.
Це схвально сприйняли покупці, й обсяги
продажів на літо стрімко зросли, тенденція
збереглася на увесь залишок року та
перейшла на наступний, 2021-й, рік, попри
подальше зростання ціни на м2.

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ М2 ПО М. КИЄВУ ЗА 2020 РІК (За даними ЛУН та КН РІЕЛ)
середня вартість по місту, $

30К

РІЕЛ, $

ЛЬВІВ
1250
1000

20К

750
500

10К

Звернень
Цільових звернень
Консультацій
(візитів)

47 497
35 934
9 182

250
0

Січ

Лют

Бер

Кві

Тра

Чер

Лип

Сер

Вер

Жов

Лис

Гру

0

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ М2 ПО М. ЛЬВОВУ ЗА 2020 РІК (За даними ЛУН та КН РІЕЛ)
середня вартість по місту, $

20К

Звернень
Цільових звернень

РІЕЛ, $

800

15К

600

10К

400

5К

200

0

0
Січ

Лют

Бер

Кві

Тра

Чер

Лип

Сер

КИЇВ

Вер

Жов

Лис

Гру

Консультацій
(візитів)

19 878
17 060
5 960

ЗАГАЛОМ
Звернень
Цільових звернень
Консультацій
(візитів)

67 375
52 994
15 142

* Можлива похибка, бо місто не було обране під час
опрацювання угоди в CRM
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ОБСЯГ ПРОДАЖІВ
В ОСНОВНИХ ЖК ЛЬВОВА
Лідером минулого року за динамікою цін
серед львівських проєктів від КН РІЕЛ став
ЖК «Велика Британія»: ціна за м2 з січня по
грудень виросла на 7,8%. На другому місці –
проєкт «Містечко Підзамче», ціна якого,
відповідно, збільшилась на 6,2%.
Лідером
за
щомісячними
обсягами
2
проданих м по Львову виступив ЖК
«Містечко Підзамче»: у травні 2020 було
реалізовано 6 875 м2 площ. На другому
місці – ЖК «Шенген», у якому за лютий
2020 інвестори придбали 4 300 м2 площ.
Варто додати, що одразу три проєкти КН
РІЕЛ – ЖК «Містечко Підзамче», ЖК Riel City
та ЖК «Шенген» – стали також лідерами
рейтингу затребуваності серед покупців, за
версією каталогу нерухомості ЛУН. Усі вони
потрапили до десятки найпопулярніших:
ЖК «Містечко Підзамче» очолив рейтинг,
на другому місці – ЖК Riel City, на сьомому –
ЖК «Шенген».
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ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ
НАЙПОПУЛЯРНІШІ ЖИТЛОВІ КОМПЛЕКСИ РОКУ
Співвідношення кількості переглядів на ЛУН у 2020

ЖК «МІСТЕЧКО ПІДЗАМЧЕ», м2

ЖК «ШЕНГЕН», м2
5К

8К

КИЇВ

ЛЬВІВ

1

Respublika

1

Містечко Підзамче

2

Файна Таун

2

Riel City

4К

6К

3К
4К
2К

3

Варшавський Плюс

3

Avalon Zelena Street

2К

0

4

Dibrova Park

4

Парус Smart

5

Svitlo Park

5

BARCELONA

6

Unit Home

6

Шенген

4К

7

Нова Англія

7

Парус City

3К

8

Great

8

Семицвіт

2К

9

Metropolis

9

Greenville Park Lviv

1К

10

Rusaniv Residence

10

Білий Шоколад
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Лип
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ЖК RIEL CITY, м2

0

Січ

Лю
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ОБСЯГ ПРОДАЖІВ
В ОСНОВНИХ ЖК КИЄВА

ЖК FORWARD, м2
2,5К
2К

Загальна тенденція в київських ЖК від КН
РІЕЛ щодо продажів і цінової динаміки:
стале зростання обсягів площ та помірне,
але впевнене зростання цін за м2.
Лідером-2020 за динамікою цін серед
проєктів КН РІЕЛ став ЖК Nordica Residence:
за три останні місяці року, протягом яких
розпочалися та тривали продажі площ
цього ЖК, ціна м2 виросла на 14,6% (з 867 у
жовтні до 1015 доларів США у грудні). Друге
місце за активною ціновою динамікою
займає ЖК Forward – його м2 за 12 місяців
2020 року піднявся у ціні на 11,4% (з 1067 у
січні до 1204 доларів США у грудні).
За щомісячними обсягами проданих м2
лідирує ЖК Ok’Land: у грудні 2020 року
було реалізовано 4 201 м2 його площ. Це
найбільший місячний обсяг продажів серед
київських ЖК від КН РІЕЛ. На сходинку
нижче – ЖК Nordica Residence, в якому
за перший же місяць продажів інвестори
викупили 2622 м2.

1,5К

ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ

1К

ЖК OK’LAND, м
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ЖК «БЕРЕГ ДНІПРА», м2
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2020
ЛЬВІВ. «МІСТЕЧКО ПІДЗАМЧЕ»
ЖК «БРАМА»

Станом на травень 2020 року в першій черзі
ЖК «Брама» виконане розроблення котловану
під першу чергу та винесено комунікації,
проводився плановий демонтаж.

Перше, що бачить гість будь-якого замку –
це брама. Вона є візитівкою всіх фортець
і відповідає на запитання «Чи є це місце
тихим, затишним та надійним? Чи варто
переступати цей поріг?».
Коли гість «Мiстечка Підзамче» потрапляє
в цю частину ЖК, то одразу поринає в
світ нового центру старого міста. Брама
Підзамче завжди гостинно відчинена для
всіх гостей. Вона – головна ознака мiсця i є
визначною пам’яткою архітектури.
Найцікавійшими локаціями «Брами» є,
звісно, канатна дорога, левова брама, плац
(центральна площа).

Станом на серпень 2020 року в першій і
другій чергах ЖК «Брама» одночасно тривало
зведення п’ятьох секцій.
У першій черзі найнижча секція була А-4 –
плита паркінгу.
Найвища – А-2, вертикал 3-го поверху.
У другій черзі в Б-1 – фундаментна плита.

Початок будівництва: березень 2020 р.
Продано на кінець 2020 р.: 8 768 м2
Станом на грудень 2020 року у першій і
другій чергах ЖК «Брама» одночасно тривало
зведення дев’ятьох секцій.
У першій черзі найнижча секція була А-5,
фундаментна плита. Найвищі – А-1, А-2, А-3, А-4,
каркас завершено, виконували кладку стін.
У другій черзі найнижча секція була Б-2,
перекриття паркінгу. Найвища – Б-1, вертикал
4-го поверху.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2020
У травні 2020 року в першій і другій чергах
ЖК «Новий Форт» одночасно тривало зведення
трьох секцій і демонтаж старих будівель.
У першій черзі найнижча секція була А-2,
колони 1-го поверху.
Найвища – А-1, перекриття 2-го поверху. У
другій черзі в Б-1 – бетонна підготовка.
Виконували
плановий
демонтаж
старих
будівель.

ЛЬВІВ. «МІСТЕЧКО ПІДЗАМЧЕ»
ЖК «НОВИЙ ФОРТ»
Мій дім – моя фортеця! Цей вислів знають
усі. Форт завжди вважався осередком
надійності і безпеки. Тут ваша родина
почуватиметься, в буквальному сенсі, як за
кам’яною стіною – в тиші і спокої.
ЖК
«Новий
Форт»
уже
визнаний
професійною спільнотою – за найвищі
стандарти
якості
представленого
архітектурного рішення. У 2019 році на
Всеукраїнському
конкурсі
архітектури
та урбаністики Ukrainian Urban Awards
цей проєкт посів перше місце в номінації
«Міське планування», залишивши позаду
сотні суперників.
Початок будівництва: грудень 2019 р.
Продано на кінець 2020 р.: 16 017 м2
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Станом на серпень 2020 року в першій, другій
і третій чергах ЖК «Новий Форт» одночасно
тривало зведення п’ятьох секцій.
У першій черзі в секції А-1 виконували кладку
1 і 2 поверхів.
У секції А-2 – вертикал 4-го поверху.
У другій черзі в Б-1 – перекриття 3-го поверху.
У третій черзі найнижчою секцією була
В-2 – фундаментна плита. Найвищою – В-1,
перекриття 1-го поверху.
У другій черзі в Б-1 – фундаментна плита.
Станом на грудень 2020 року у першій, другій
і третій чергах ЖК «Новий Форт» одночасно
тривало зведення вісьмох секцій.
У першій черзі найнижча секція була А-3 –
перекриття 5-го поверху. Найвищі – А-1 і А-2,
зводили надбудови на даху.
У другій черзі найнижча секція була Б-2 –
перекриття 2-го поверху. Найвища – Б-1,
мансардний поверх. Зроблено зовнішню
каналізацію.
У третій черзі найнижча секція була В-4 –
вертикал підвалу. Найвища – В-1, мансардний
поверх.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2020
ЛЬВІВ. «МІСТЕЧКО ПІДЗАМЧЕ»
ЖК «ВЕЖА»

Станом на травень 2020 року у ЖК «Вежа»
тривало забурення паль.

Вежа – це найбільш укріплена частина
фортецi, яка під час осади стояла до
останнього і, відповідно, вважалася найціннішою.
«Мicтечко Підзамче» також має свою
«Вежу». Тут розташовані всі важливі для
комфортного життя споруди, зокрема,
власна школа та два дитячі садочки.
«Вежа» – центр інфраструктури «Мicтечка
Підзамче». Все, що може знадобитися
мешканцям житлового комплексу, розташоване тут.

У серпні 2020 року в першій і другій чергах ЖК
«Вежа» тривали пальові роботи (зрубування
паль) і підготовка до бетонування фундаментної
плити.

Початок будівництва: березень 2020 р.
Продано на кінець 2020 р.: 12 437 м2

Станом на грудень 2020 року в першій і другій
чергах ЖК «Вежа» одночасно тривало зведення
шістьох секцій.
У першій черзі найнижча секція була А-4,
вертикал 2-го поверху. Найвища – А-2, вертикал
6-го поверху.
У другій черзі найнижчі секції – Б-5 і Б-6, тривало
обрубування фундаментних паль. Найвища –
Б-2, вертикал 5-го поверху.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2020

Станом на квітень 2020 року в першій і другій
чергах ЖК Ok’Land активно тривали роботи в
усіх секціях.
У першій черзі найнижча була 4-та секція,
виконували шпунтове огородження. Найвища
1-ша секція – перекриття 13-го поверху.
У другій черзі найнижча 2-га секція – бетонна
підготовка. Найвища 4-та секція – перекриття
2-го поверху.

КИЇВ. ЖК OK`LAND
ЖК Ok`Land – новий сучасний комплекс
комфорт-класу в Солом’янському районі
Києва. Зводиться на Повітрофлотському
проспекті, на відстані 5-ти хвилин пішки до
Севастопольської площі.
Проєкт масштабний, складається з трьох 4-х
секційних будинків, із загальною кількістю
квартир 1703.
У комплексі плануються кілька спортивних
зон, дитячі майданчики, озеленення,
підземний паркінг, оснащений зарядними
пристроями для електромобілів. Для
додаткової безпеки та комфорту буде
реалізована концепція «двір без машин».

Станом на липень 2020 року в першій і другій
чергах ЖК Ok’Land активно тривали роботи в
усіх секціях.
У першій черзі найнижча 4-та секція –
виконували перекриття 4-го поверху. Найвища
1-ша секція – перекриття 24-го поверху.
У другій черзі найнижча 2-га секція – вертикал
9-го поверху. Найвища 4-та секція – перекриття
13-го поверху.

Початок будівництва: листопад 2018 р.
Продано на кінець 2020 р.: 55 330 м2
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Станом на грудень 2020 року в першій, другій
і третій чергах ЖК Ok’Land активно тривали
роботи в усіх секціях.
У першій черзі найнижча 4-та секція –
виконували перекриття 19-го поверху. Найвищі
1-ша, 2-га, 3-тя – каркас завершено, тривала
робота над фасадом, кладкою, вікна змонтовано
та засклено.
У другій черзі найнижча 1-ша секція – вертикал
3-го поверху. Найвищі 3-тя і 4-та секції – дахові
роботи.
У третій черзі найнижча 1-ша секція – котлован.
Найвища 3-тя – фундаментна плита.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2020
КИЇВ. ЖК «БЕРЕГ ДНІПРА»
Станом на квітень 2020 року в ЖК «Берег
Дніпра» виконували водозниження, виїмку
ґрунту, підготовку до влаштування підбетонки.

Щодня прокидатися від променів сонця та
милуватися краєвидами рідного Дніпра.
Мрія?
Для вас це може стати реальністю з
житловим комплексом «Берег Дніпра».
Комплекс
розташований
на
першій
береговій лінії з фантастичними видами на
правий берег та Дніпро.
Великі
панорамні
вікна
впустять
багато сонця у вашу оселю, а ввечері
забезпечать неймовірне видовище –
захід сонця над дніпровськими хвилями.
Ви відпочиватимете очима та душею на
дивовижних краєвидах, не виходячи з
квартири. Так буде завжди, адже жоден
новий будинок не закриє ваше небо.

У липні 2020 року в ЖК «Берег Дніпра»
завершено перекриття та вертикал паркінгу,
виконували гідроізоляцію зовнішніх стін.
Зроблено основу під кран.

Початок будівництва: жовтень 2019 р.
Продано на кінець 2020 р.: 10 380 м2

Станом на грудень 2020 року в ЖК «Берег
Дніпра» – моноліт 14-15-й поверхи, кладка 9-й
поверх, вентблоки та сходові марші 14-й поверх.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2020
КИЇВ. ЖК FORWARD
У травні 2020 року в ЖК Forward тривало
забурення паль, винесення тепломережі,
виконання ростверку.

У сучасних мешканців мегаполісу різні
способи життя. Ті, хто прагне оселитися
в центрі міста, ведуть активний спосіб
життя. Ми впевнені, що житло проактивних
городян є невід’ємною частиною їхнього
динамічного життя.
ЖК Forward – близький за духом зі своїми
майбутніми прогресивними мешканцями.
Ми створюємо активний спосіб житла,
а не виключно житловий комплекс. Не
тільки місце відпочинку і комфорту, але й
територію для всебічного розвитку.
Наше прагнення – побудувати житло, що
стане сommunity однодумців, які звикли
жити динамічно. Крім того, комплекс буде
обладнано сучасною системою безпеки та
відеоспостереження.

Станом на липень 2020 року в ЖК Forward
змонтували
баштовий
кран,
розпочали
розкопування котловану паркінгу.

Початок будівництва: січень 2020 р.
Продано на кінець 2020 р.: 6 909 м2
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У грудні 2020 року в ЖК Forward тривало
зведення обох секцій.
У секції «А» перекриття -2-го поверху, частина
паркінгу, що розташований під секцією.
У секції «В» завершено заливання наземних
1-го і 2-го поверхів, тривало виконання 3-го
поверху.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2020
КИЇВ. ЖК NORDICA RESIDENCE
Nordica Residence – скандинавський підхід
до щасливого життя.
Nordica Residence – це прогресивний
житловий комплекс у центрі Києва, в якому
кожна деталь продумана для комфорту та
оптимізації вашого повсякденного життя.
Створюючи затишок посеред столиці,
ми взяли за основу скандинавський
архітектурний стиль і приділили особливу
увагу
елементам
благоустрою
та
наповнення комплексу, щоб кожна деталь
була комфортною.
Проєктуючи
ЖК
Nordica
Residence,
ми подбали про найголовніше – ваші
комфорт і безпеку. Саме тому ми вирішили
спроєктувати внутрішній двір за принципом
громадського простору – для людей, а не
машин.

Станом на листопад 2020 року в ЖК Nordica
Residence тривало розроблення котловану,
виконали випробування кущів паль, розпочали
облаштування пальового поля.

Початок будівництва: жовтень 2020 р.
Продано на кінець 2020 р.: 3 680 м2
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У грудні 2020 року в ЖК Nordica Residence
виконали 80% паль під будинок №1, вивезено
більшу частину ґрунту, тривали підготовчі
роботи для влаштування випробувальних кущів
паль під будівництво паркінгу.
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ 2020
Пандемія гальмує будівельну галузь не лише в країні,
а й по всьому світу. В Україні назавжди чи тимчасово
зупиняється кожний четвертий будмайданчик. Однак,
керівництво Корпорації Нерухомості РІЕЛ приймає
рішення продовжувати роботи й не зупиняти жодного
з проєктів.
Відділи продажу переходять у онлайн режим, надаючи
консультації за допомогою сучасних засобів зв’язку.
Більш того, потенційні покупці отримують можливість у
режимі онлайн не лише спілкуватися з менеджерами,
а й відвідувати будмайданчики та навіть за допомогою
віртуальних екскурсій знайомитись зі своїм майбутнім
житлом. Діджиталізація всіх процесів організації
роботи, якій у Корпорації приділялась увага вже
декілька років поспіль, у цей період відіграє свою
ключову роль.

У Києві розпочинається будівництво ЖК Forward. Це
проєкт комфорт-класу на 160 квартир із розвиненою
спортивною інфраструктурою на Правобережжі
столиці. І одразу ж ЖК Forward стає лідером за
обсягами проданих площ: за січень знайшли
господарів 2 278 м2 площ.
У Львові на першому місці «Містечко Підзамче»: за
січень було реалізовано 3896 м2 площ.

Старт будівництва ЖК Forward. Лідери
продажів у Києві та Львові

СІЧЕНЬ

КВІТЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ

Житловий простір «Містечко Підзамче», що
складається з трьох ЖК – «Брама», «Вежа» та «Новий
Форт» – користується невщухаючим попитом. Цей
проєкт, що об’єднав у своїй концепції минуле,
сьогодення та майбутнє, знову стає лідером за
обсягами продажів не лише серед львівських, а й
серед
столичних
ЖК.
Протягом
вересня
реалізовується 3 701 м2 його площ.
Водночас КН РІЕЛ оголошує про відкриття відділу
продажу свого нового проєкту в Києві: ЖК Nordica
Residence.

Незвичний для традиційного періоду відпусток
ажіотажний попит на житло дає можливість
перевиконати плани з продажу вже у середині літа.
Продажі триватимуть далі у активному темпі аж до
кінця року. «Щопівгодини до відділів продажу об’єктів
заходять клієнти. Щогодини бронюється квартира.
Щодня підписуються контракти», – констатує очільник
Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

Діджиталізація активізує покупців

Початок випробування локдауном

ЛЮТИЙ
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Попри карантин, контакти компанії з покупцями не
припиняються. Здебільшого вони йдуть онлайн, але
навіть такий формат дає переконливий результат:
зацікавленість об’єктами переходить у реальні угоди.
Так у Києві лідером за обсягами проданих площ стає
ЖК Ok’Land – протягом травня було реалізовано 831 м
2
. А абсолютне лідерство – у львівського ЖК «Містечко
Підзамче»: за останній місяць весни покупці придбали
6 875 м2 його площ. Такому результату певною мірою
сприяє щойно відкритий відділ продажу ЖК «Містечко
Підзамче» у Львові.

Знову лідер – «Містечко Підзамче», новий
відділ продажу

Ажіотажний попит

СЕРПЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

ТРАВЕНЬ

Корпорація Нерухомості РІЕЛ оновлює сайт – він стає
більш зручним та простим у користуванні. Його
унікальною
пропозицією
стає
маркетплейс
нерухомості – інтернет-магазин з великим вибором
квартир та комерційних приміщень із портфоліо КН
РІЕЛ, за допомогою якого відвідувач може серед
тисяч варіантів у десятках ЖК по Києву та Львову
легко вибрати саме той, що цікавить. В одному місці
зібрана вся актуальна та коректна інформація про
кожен об’єкт. Використовуючи різні фільтри на
платформі маркетплейсу, можна вибирати майбутню
квартиру за будь-якими параметрами: місто, житловий
комплекс, поверх, квадратура, ціна, термін здачі в
експлуатацію, розрахувати розмір щомісячного
платежу, якщо квартира оформлюється на виплат.

ЛИПЕНЬ

Презентація надсучасного сайту КН РІЕЛ

ЖОВТЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

Активізація інвесторів, відкриття нового
офісу продажу

Перший в Україні онлайн-продаж
квартири

Хвиля рекордних продажів, визнання
КН РІЕЛ у ЗМІ

Професійне свято в КН РІЕЛ відбувається
на підйомі

Протягом місяця триває активне будівництво кількох
десятків житлових комплексів компанії як у Львові, так
і у столиці. Загальна площа нерухомості, яка зводиться, перевищує 800 тис. м2. В обох містах присутності
компанії тривають жваві продажі житла. Щоб забезпечити якісне обслуговування покупців, чисельність яких
росте, КН РІЕЛ відкриває новий офіс продажу у
столичному ЖК «Берег Дніпра».

Ламаємо бар’єри та перетинаємо кордони навіть під
час пандемії. Вперше в Україні продається квартира
онлайн – за допомогою електронного цифрового
підпису клієнта. Новим власником квартири в ЖК
«Містечко Підзамче» став покупець, який перебував
за кордоном.
Тим часом роботи на будмайданчиках ведуться
безперервно навіть у найскладніший період, із
дотриманням жорстких санітарно-епідеміологічних
вимог. А покупці звикають до нових реалій і більш
активно користуються онлайн-сервісами КН РІЕЛ для
підбору нерухомості.

Щойно було знято жорсткий карантин, відділи
продажу майже всіх ЖК від РІЕЛ заповнюються
покупцями, які за період вимушеної ізоляції встигли
оцінити необхідність власного житла та прийняти
тверде рішення щодо придбання конкретної квартири.
Лідером місяця за обсягами продажів знову виступає
львівський проєкт: цього разу ЖК «Велика Британія» –
протягом травня було реалізовано 2 471 м2 його площ.
Разом з тим, згідно з рейтингом журналу «Новое
время», КН РІЕЛ посіла сьоме місце серед найбільших
девелоперів нерухомості столиці. Зокрема, видання
відзначило найбільші житлові комплекси компанії:
«Львівський квартал», «Львівська площа», GREAT та
Ok’Land.

До офіційних урочистостей на рівні керівництва
держави та численних добрих слів на адресу
будівельників із нагоди професійного свята, яке в
Україні відзначають у серпні, КН РІЕЛ отримує ще й
окремий приємний подарунок – цілковиту довіру
інвесторів. Її переконливо демонструє загальна
динаміка останнього літнього місяця: суттєве
зростання обсягів продажів майже в усіх об’єктах, що
будуються, а також нетиповий для сезону тотальних
відпусток високий інтерес покупців.
Це тим більш показово, що все відбувається на тлі
економічної кризи, гальмування містобудівної
реформи на рівні чиновників та напруженої ситуації на
українському будівельному ринку.

ГРУДЕНЬ

ЛИСТОПАД
Старт продажів у ЖК Nordica Residence

Унікальний кредит на житло від КН РІЕЛ

Починаються продажі столичного проєкту року від
Корпорації Нерухомості РІЕЛ. У центрі зводиться
стильний сучасний житловий комплекс, що обіцяє
стати перлиною Нижнього Печерська. Серед його
ключових відмінностей: цікавий «нордичний» дизайн
ззовні та всередині, якісні матеріали, найсучасніші
європейські технології будівництва, а також – гарантія
максимального комфорту для кожного жителя у
режимі 24/7 (закрита територія, подвір’я без авто, свій
дитсадок, лаунж-зона на даху, озеленення
прибудинкової території різноманітними хвойними
породами тощо).

Корпорація Нерухомості РІЕЛ спільно з ПРАВЕКС
БАНКОМ оголошує про початок кредитування
придбання житла. Завдяки різноманітним кредитним
програмам клієнтам надаються широкі можливості
стати власником майбутньої квартири. Вже на старті на
ринок виводиться безпрецедентний за своїми
умовами продукт – кредит на житло, що будується, без
застави. За всі роки існування первинного ринку в
Україні такого кредиту ще не було. На думку численних
аналітиків ринку, це є ознакою надвисокого рівня
довіри фінустанови до забудовника, а відтак –
підтвердженням максимальної надійності.
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ПЛАНИ НА 2021 РІК:
НОВІ ПРОЄКТИ, НОВІ
ПЕРСПЕКТИВИ. ЛЬВІВ

ЖК «МОЛОТОК» / «ВЕЖА»

Влітку запланований старт продажу нової
частини ЖК «Вежа» – так званого «Молотка».
«Молоток» – це не звичайна черга в
межах ЖК. Це окремий архітектурний
об’єкт у рамках житлового комплексу,
що складається з 4-х будинків (7 секцій),
підземного паркінгу, окремих дитячих та
спортивних майданчиків, а також зоною
відпочинку, загальною площею майже 1 га.
За рахунок форми, що нагадує літеру
«Г», внутрішня інфраструктура буде
розміщуватися всередині комплексу, тобто,
закрита будинками з трьох сторін.
Це забеспечить мешканцям «Молотка»
відчуття затишку, безпеки та контролю.
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ЖК НА ВУЛИЦІ ПОГУЛЯНКА

Майбутній ЖК преміум-класу має вигідне
розташування неподалік центру міста і
парку Погулянка. Він привабить передусім
шанувальників старого міста.
У цьому районі – добре розвинена
інфраструктура, що пропонує все необхідне
для комфортного життя: загальноосвітні
школи, дитячі садки, тренажерні зали, музеї,
поліклініки, магазини, кафе тощо. Зручна
транспортна розв’язка, тому доїхати до
будь-якої частини Львова не становитиме
труднощів.

ЖБ «ЯРОСЛАВЕНКА»

Будинок розташований у затишному
зеленому мікрорайоні Львова неподалік
його центральної частини. Будівлю оточують
дві паркові зони. Щоб дістатися до центру,
знадобиться всього 10 хвилин. У будинку
розміщуватиметься дитяча музична школа
імені композитора Ярослава Ярославенка.
Крім того, ЖБ буде оснащений творчими
майстернями, щоб діти та дорослі могли
присвячувати час улюбленим видам
мистецтва та відпочивати.

ЖК «СВІТАНОК»

ЖК з’явиться в історичній частині Львова –
біля парку Високий Замок. Поруч – Фабрика
Повидла та інші пам’ятки архітектури й історії
розвитку міста. Територія майбутнього
ЖК межує з вулицями Промислова –
Городницька – Януша – Жовківська. Він
стане своєрідним логічним продовженням
унікального проєкту «Містечко Підзамче»,
що розташований поруч та має на меті
ревіталізацію всього району.
У житловому комплексі буде розвинена
власна інфраструктура, на перших поверхах
передбачені комерція (кафе, магазини),
дитячий
дошкільний
заклад,
школа.
Для любителів спорту будуть обладнані
спортивні майданчики, бігові доріжки.

ЖК НА ВУЛИЦІ ПЕРСЕНКІВКА

Новий ЖК виросте в розвиненому районі з
насиченою соціальною інфраструктурою та
зонами відпочинку.
По сусідству – парк «Боднарівка» та
Стрийський парк. У пішій доступності від
комплексу працюють кілька шкіл, дитячих
садків, магазини і супермаркети. Район
характеризується якісним транспортним
сполученням і близькістю до центру, куди
можна дійти не кваплячись хвилин за 20.

ЖК НА ВУЛИЦІ МУЧНА

Цей ЖК запланований як малоповерхова
забудова в оточенні паркових зон.
Неподалік житлового комплексу є парк
Кайзервальд та Шевченківський Гай
з культурно – історичними зонами та
музеями, тут можна активно відпочивати:
кататися на велосипеді, прогулюватися,
насоло- джуючись красою природи. Поруч
із майбутнім ЖК – прекрасно розвинена
інфраструктура, що охоплює всі сфери
життя, та зручна транспортна розв’язка.
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ПЛАНИ НА 2021 РІК:
НОВІ ПРОЄКТИ, НОВІ
ПЕРСПЕКТИВИ. КИЇВ

ЖК PARLIAMENT

Комплекс бізнес-класу Parliament, буде
розташований у центрі Печерського району
по вул. Цитадельній, неподалік КиєвоПечерської Лаври, урядового кварталу та
станції метро «Печерська». Як очікується,
матиме 26 поверхів. У комплексі створять
всі умови для забезпечення високого рівня
життя та сервісу для всіх мешканців.
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ЖК МАХІМА

Цей сучасний 25-поверховий комплекс
бізнес-класу з провідними архітектурними
рішеннями буде розташований у самому
серці Печерська на вулиці Коновальця.
Комплекс матиме свою широку інфраструктуру та набір додаткових сервісів.

ЖК VIKING HOUSE

Сучасний житловий комплекс бізнескласу Viking House по вул Коперника,
поруч з метро «Лук’янівська». Стрімка
архітектура підкреслює дух мешканців
комплексу. Попри близькість до ділового
центру столиці, резиденти майбутнього
комплексу бутуть оточені тишою, затишком
та великою кількістю зелених зон старої
частини міста. Гарна транспортна розв’язка,
широкий вибір розважальної та побутової
інфрастуктури. Наявність дитячих садочків
та шкіл поруч. Житло для тих, хто цінує свій
час.
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ДІДЖИТАЛЬНИЙ
ПРОРИВ 2020
Пандемія внесла корективи у роботу
багатьох компаній і значно прискорила
потреби
бізнесів
у
діджитальній
трансформації. Для нас це не стало
викликом, адже Корпорація Нерухомості
РІЕЛ впроваджує діджитал-інструменти вже
понад 5 років. Застосування сучасного вебінструментарію допомагає компанії не лише
оперативно комунікувати з партнерами та
клієнтами у режимі 24/7, а стає запорукою
збільшення кількості угод та ефективного
управління проєктами та продажами.

ЖК НА ВУЛИЦІ ГОНТИ

Розташований на перетині важливих
транспортних артерій міста: вул. О.Теліги
та Дегтярівської. Локація має суттєву
перевагу, адже поруч – велика кількість
парків та зелених зон. Престижні навчальні
заклади,
ультрасучасні
бізнес-центри,
добре розвинена інфраструктура та
мікрорайон, який активно позбувається
промислових зон. Сам комплекс буде
надсучасним із погляду архітектури.
Заплановано кілька секцій баштового
типу, об’єднаних спільним стилобатом,
виконаним у вигляді суцільної зеленої
зони не тільки у вертикальній, але й у
горизонтальній площинах. Аналогів таких
рішень в Україні ще немає.
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ЖК НА ВУЛИЦІ РЕВУЦЬКОГО

Комплекс квартального типу, з будинками
перемінної
висотності
та
алеєюпроменадом на своїй території. Закритий
двір без авто та безпечний простір для всіх
мешканців, діти безперешкодно зможуть
гратись як на дитячому майданчику, так і на
всій території комплексу, що перебуватиме
під постійною охороною. Комплекс із такою
концепцією – наразі унікальний у цьому
мікрорайоні. Поруч із ЖК – популярне
серед мешканців Позняків озеро Сонячне,
в пішій доступності – лісопаркова зона.
Окремої уваги заслуговує інфраструктура,
де є все для комфортного життя.
До метро – 10 хвилин транспортом.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ,
ВИКОРИСТОВУВАНІ В КОРПОРАЦІЇ НЕРУХОМОСТІ РІЕЛ
Microsoft Power
BI (BI - Business

Intelligence)

ЖК НА ВУЛИЦІ КАНАЛЬНА

Комплекс із різноповерхових будинків
квартального типу обіцяє стати одним
із найпривабливіших для інвесторів. ЖК
розташується в одному з популярних
мікрорайонів Лівобережжя столиці –
Осокорки. Передбачена піша доступність
до Дніпра та алея-променад на власній
території. Осокорки – доволі молодий
район, водночас, тут уже сформувалась
та
формується
розвинена
сучасна
інфраструктура, що забезпечує комфортне
проживання для всіх мешканців.

Microsoft Project

BIM (Building
Information
Modelling)

(Project Management
Software)

BAT від компанії
BIT Impulse

Propertymate
(база даних
приміщень)

(BI - Business
Intelligence)

ZOHO

(CRM - Customer
Relationship
Management)

1C (Accounting
Software)

Microsoft
Oﬃce 365
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ТЕХНОЛОГІЯ BUILDING INFORMATION
MODELING
Варто зазначити, що тут КН РІЕЛ стала
в Україні першопрохідцем – першою
компанією, яка почала здійснювати
управління
будівництвом
на
основі
революційної технології інформаційного
моделювання
об’єкта
BIM
(Building
Information
Modeling).
Відбулося
це
ще 2018 року. На практиці вона дає
можливість
проєктантам,
підрядникам
та іншим підрозділам використовувати
для розрахунків, аналізу та управління
будівництвом так звану єдину цифрову
модель будинку, об’ємне зображення якого
«росте» разом із реальним будівництвом.
Це зводить до мінімуму кількість помилок як
у розрахунках, так і в роботі на майданчику
(а отже, зменшує ризики подальшого
усунення недоліків), значно скорочує
супутні витрати, а головне – забезпечує
постійний контроль за процесом і здачу
новобудови в експлуатацію у відповідному
якісному стані.
Отже, це – інформаційна модель будівлі, її
цифрова копія, що несе в собі всю необхідну
інформацію про об’єкт будівництва.
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ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ У 2020:

PROPERTYMATE
Найголовнішим торішнім досягненням
КН РІЕЛ у частині BIM-технології стала
автоматизація
процесів.
Зокрема
оформлення креслень – поверхові плани
та плани квартир – зараз виконується у 5
разів швидше, ніж це робила б людина.
Також розроблено класифікатор усіх типів
будівельних робіт і створено програму,
що сама «прив’язує» елементи з моделі до
робіт – для отримання обсягів цих робіт.
Закінчено впровадження автоматичного
експорту завдань із ресурсами та обсягами
в MS Project.
Утім, на цьому не зупиняємося. Серед
планів і напрямів розвитку на 2021 рік:
написання програми, що автоматично
оновлюватиме наявний графік робіт для
проєкту з урахуванням усіх останніх змін,
BIM-розроблення генплану, а також –
вдосконалення класифікатора завдань з
інженерії.

Propertymate – база даних приміщень усіх
проєктів Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
Ця платформа добре зарекомендувала
себе в роботі, адже вона поєднує дані про
потенційних покупців і об’єкти нерухомості,
що є в наявності на майданчиках компанії. А
також забезпечує документообіг і зрештою
управління всією базою приміщень – як
нежитлових, так і квартир. Упродовж
минулого року вдалося синхронізувати
Propertymate з новим сайтом КН РІЕЛ. Було
розроблено функціонал для проведення
нової
схеми
договорів
у
системі
форвардних контрактів. А також створили
окремий модуль для угод Remont Buro
(Студії ремонтів).
Варто також зазначити, що вже понад 6
років відділи продажу та сервісу КН РІЕЛ
успішно працюють на хмарних ресурсах на
основі CRM ZOHO, яка вдало інтегрована в
базу Propertymate.

Ця ефективна система базується на трьох
головних модулях: маркетинг, підтримка
клієнтів та, власне, процес продажу. І дає
можливість
керувати
маркетинговими
кампаніями,
аналізувати
ринок
та
конкурентне середовище, впорядковувати
базу лідів, надавати необхідні інформаційні
сервіси клієнтам.

✓

з новим сайтом КН РІЕЛ

✓

Розробили функціонал
для проведення нової
схеми договорів у системі
форвардних контрактів

✓

Створили окремий модуль

Серед планів на поточний рік – ширше
застосовувати базу Propertymate.
Зокрема, додати функціонали для тегів і
характеристик квартир; коефіцієнтів цін;
роботи з причинами програшу й інтересами
клієнтів; для відображення акцій.

Синхронізували Propertymate

для угод Remont Buro (Студії
ремонтів)

ПЛАНИ НА 2021:
•
•

Додати функціонал для тегів і
характеристик квартир
Додати функціонал для

коефіцієнтів цін

•

Додати функціонал для роботи
з причинами програшу
та інтересами клієнтів (+
модуль маркетингу в системі)

•

Додати функціонал для

відображення акцій
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ПРОЄКТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 			
+ MS PROJECT
Корпорація Нерухомості РІЕЛ, розширюючи
присутність на ринках Києва та Львова і
посилюючи свої позиції, від року до року
нарощує обсяги будівництва та збільшує
кількість проєктів, що втілюються. Наразі
в портфелі компанії – понад 800 тис.м2
нерухомості, що будується в обох містах. Це
16 ЖК, робота з якими ведеться на різних
етапах будівництва, і ще 11 ЖК, із ними КН
РІЕЛ планує виступити цьогоріч. Такі потужні
обсяги будівництва та амбіції компанії
на тлі загострення конкуренції і загалом
агресивного ринкового середовища –
несприятливі умови для розвитку бізнесу
в державі, зростання вимог із боку клієнтів
та інші суттєві виклики – потребують
безумовно чіткої політики управління
проєктами: з визначеними стандартами,
правилами та регламентами.
Відтак, із 2017 КН РІЕЛ разом зі своїм
партнером, компанією LEO Consulting,
розпочала
впровадження
сучасних
інструментів
управління
проєктами
й організації роботи: Project Online &
Office 365 (Teams/Planner) & Power BI.
Названі
технології
Microsoft
дають
можливість якісно управляти процесами,
точно прогнозувати витрати та постійно
удосконалювати бізнес-процеси.
Впровадження в КН РІЕЛ сучасних
інструментів управління високо оцінили
на міжнародному рівні. Вперше в Україні
наприкінці 2019 року Microsoft Ukraine
нагородила партнерів – Корпорацію
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Нерухомості
РІЕЛ
та
консалтингову
компанію LEO Consulting – відзнакою
«Проєкт року».
КН РІЕЛ стала першою в історії вітчизняного
ринку девелоперською компанією, що
широко застосувала можливості Microsoft
Project в управлінні проєктами. Пізніше
новацію взяли на озброєння провідні
будівельні компанії столиці та України,
які намагаються постійно бути у тренді та
застосовують лише сучасні технології й
інструменти.
Відтак, у 2020 були змінені стандарти
Корпорації,
затверджені
положення
про управління проєктами, а також про
офіс управління проєктами та регламент
управління проєктами.
Окрему
увагу
було
приділено
налагодженню процесу входження в
проєкт, оскільки він є основоположним у
бізнес-ланцюгу.
Важливим етапом стало розроблення
системи аналізу майбутнього проєкту, що
починається з аналізу земельної ділянки:
юридичного, технічного, маркетингового.
Ретельно скануються та вивчаються
місцезнаходження ділянки та детальні
плани території, на якій вона розташована,
наявність мереж та інфраструктури, якість
ґрунтів, оточення, наявність тих чи інших
ризиків і переваг.

Лише після цього Портфельний комітет
ухвалює рішення про входження в проєкт.
Відбулися також кадрові зміни та
оновилися посадові інструкції. Була
окреслена чітка внутрішня політика
ідентифікації власної моделі управління
та розвитку – вона з централізованої
стала проєктоорієнтованою, діяльність
якої на різних етапах втілення проєкту
забезпечують, зокрема, такі фахівці:
керівник проєкту входження, керівник
проєкту реалізації, керівник офісу підтримки
проєктів, адміністратор, спеціаліст відділу
погодження та кошторисник. Кожен
отримав регламент своєї діяльності, пакет
повноважень та обов’язків.
Розпочалася
програма
масштабної
підготовки кадрів у партнерстві із школою
PRO PM Construction. Упродовж 2020 року
пройшли навчання 12 фахівців: керівників
проєктів,
адміністраторів,
дизайнерів,
які
зараз
успішно
використовують
інструментарій Microsoft Project.
Отже, очікуємо цьогоріч ще більше
позитивного результату. Адже КН РІЕЛ
застосовує модель, в основі якої –
сучасний підхід до управління проєктами та
найновіші методології.

POWER BI
Power BI – це комплексне програмне
забезпечення бізнес-аналізу (ВІ) компанії
Microsoft, що дає змогу об’єднати дані з
різних джерел.
На сьогодні Power BI – світовий лідер
у галузі звітності, побудови та надання
зручних й інформативних звітів для
менеджменту для ухвалення управлінських
рішень. Перше знайомство КН РІЕЛ із
Power BI відбулося у 2018 році, і відтоді
Корпорація дедалі активніше використовує
таку систему для розроблення аналітичних
звітів. За минулий рік ми маємо переконливі
результати застосування цієї системи.
Зокрема розроблено звіти з маркетингу,
додано звіти управління проєктами.
Цьогоріч плануємо розробити звіти для
будівництва
(виконання
будівельномонтажних робіт).
Варто зазначити, що Microsoft щомісяця
додає нові можливості до цього продукту,
а отже, команда аналітиків КН РІЕЛ
завжди чекає на них із нетерпінням,
щоб застосовувати для оновлення та
вдосконалення звітів.

Які є зараз звіти в системі за напрямами:

ДОСЯГНЕННЯ 2020
• розроблено звіти з маркетингу,
додано звіти управління
проєктами

9

Продажі

4

2

17

Загальна кількість
звітів на кінець 2020

Маркетинг

Фінанси

ЦІЛЬ 2021
• розроблення звітів для

будівництва (виконання
будівельно-монтажних робіт)

2

Управління
проєктами

Найпопулярніші звіти

1790
переглядів
Продажі F

1091

Кількість, якість
і вартість лідів

791

Сітковий
графік Земля

Корпорація Нерухомості РІЕЛ користується
продуктами Microsoft вже більше як чотири
роки – Office 365, PowerBI, Microsoft Project.
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КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ НА САЙТІ RIEL.UA ЗА 2020 РІК

АУДИТОРІЯ САЙТУ RIEL.UA ЗА 2020 РІК

НОВИЙ САЙТ. ЗАПУСК ТА
ПЛАНИ НА 2021 РІК
Ми розробили та запропонували ринку
унікальний майданчик – інтерактивний
маркетплейс. Із його допомогою будьхто зможе легко та просто серед тисяч
абсолютно реальних варіантів квартир
у десятках наших ЖК по Києву та Львову
вибрати найкращу для себе, з’ясувавши
про неї все до дрібниць за лічені хвилини.
Відвідувач нашої платформи за допомогою
різних фільтрів може вибрати свою
квартиру за будь-якими параметрами: місто,
житловий комплекс, поверх, квадратура,
ціна. Він навіть може розрахувати розмір
щомісячного платежу, якщо квартира
оформлюється на виплат.
Основною перевагою нового сайту є
постійно оновлювані в режимі реального
часу дані про ціни, наявність і статус
об’єктів.

РЕЛІЗ ОНОВЛЕНОГО
САЙТУ RIEL.UA

29/10/2020

Користувачі

Дані за 2020 рік

Дані за грудень
2020 року

Дані за грудень х12
(прогноз 2021 рік)

40К

Користувачі

261 446

35 069

420 828 (↑61%)

30К

Нові користувачі

259 622

31 140

373 680 (↑44%)

20К

Сеанси

436 017

56 456

677 472 (↑55%)

10К

Перегляди сторінок

792 280

87 961

1 935 142 (↑144%)

Показник

ДЕТАЛІЗАЦІЯ ТРАФІКУ НА САЙТІ RIEL.UA ЗА 2020 РІК
Канал

Користувачі

% користувачів

Сеанси

% сеансів

Органічний пошук

70 860

24,06%

119 842

27,49%

Посилання на сайт

66 206

22,48%

89 546

20,54%

62 691

21,29%

94 306

21,63%

Рекламний трафік
(банери)

60 410

20,51%

84 045

19,28%

Прямі переходи

20 814

7,07%

32 235

7,39%

Переходи з
соціальних мереж

12 320

4,18%

14 098

3,23%

Email
Загалом

Січ

Лют

Бер

Кві

Тра

Чер

Лип

Сер

Вер

Жов

Лис

Гру

Ми постійно працюємо над оптимізацією сайту riel.ua для кращої видимості КН РІЕЛ
в пошукових запитах користувачів у Google. Так, у 2020 році на сайті ми створили
окремий розділ «Блог», у якому публікуємо корисні статті на тему будівництва, що
цікавлять користувачів та генерують стабільний потік нових користувачів на сайт.

КІЛЬКІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОШУКУ, ЗА ЯКИМИ КОРИСТУВАЧ БАЧИВ САЙТ
RIEL.UA

✓

створено дизайн і розміщено 			

✓

запущено 450 кампаній

✓

співпраця з 7 агрегаторами

✓

продажі з онлайн-каналів зросли

✓

зроблено 550 публікацій на сайті
riel.ua

✓

опубліковано 640 постів у мережі
Facebook

✓

перезапустили сторінку в Instagram

5К

Рекламний трафік
(текстовий)

Інші канали

0К

РЕЗУЛЬТАТИ DIGITALМАРКЕТИНГУ 2020:

ТОП-30 результатів
ТОП-10 результатів
ТОП-3 результати

0,37%

1 809

3К

0,41%

108

0,04%

136

0,03%

294 510

100,00%

436 017

100,00%

на 10%

4К

2К

1 101

4 581 банер

1К

ПЛАНИ 2021:
•

реліз 10 сайтів ЖК

•

реліз особистого кабінету

•

подальша інтеграція з Propertymate
(акції / теги / доповнення)

0
Лип
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Січ 2016

Лип

Січ 2017

Лип

Січ 2018

Лип

Січ 2019

Лип

Січ 2020

Лип

Січ 2021
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КОМАНДА

КАДРОВА РЕВОЛЮЦІЯ
ПІДСУМКИ 2020 РОКУ

Рада директорів

Успіх та якісне стале зростання будь-якої
компанії – це передусім якість її персоналу.
Минулий рік став для КН РІЕЛ визначальним
у кадровій політиці, що впорядкувалася та
принципово вдосконалилася.

Генеральний
директор
Офіс підтримки проєктів

Комерційна
дирекція

Виконавча
дирекція Київ

Виконавча
дирекція Львів

Департамент
управління
проєктами

Департамент
управління
проєктами

Департамент
продажу

Виробничотехнічний
департамент

Виробничотехнічний
департамент

Департамент
сервісу

Дозвільний відділ

Дозвільний відділ

Управління
інформаційних
систем

Відділ ВІМ

Відділ ВІМ

Відділ постачання

Відділ постачання

Відділ зв’язків з
інвесторами

Відділ зв’язків з
інвесторами

Адміністративний
департамент

Адміністративний
департамент

Відділ
інформаційних
технологій та
комп’ютерного
забезпечення

Радник з
інформаційної
безпеки

Департамент внутрішнього аудиту
та стратегічного планування
Дирекція
з фінансів

Департамент
бюджетування та
управлінського
обліку

Департамент
звітності та
податкового
планування

Департамент
казначейських
операцій
Департамент
корпоративних
фінансів

Дирекція з
правових питань
Департамент
правової підтримки
Київ
Департамент
правової підтримки
Львів
Юрисконсульт з
фінансових питань

Дирекція з
управління
персоналом
Менеджер з
персоналу

Зокрема, Рада директорів затвердила
Управлінську
організаційну
структуру
компанії, були визначені основні функції
кожного наявного підрозділу та створені
нові підрозділи: Департамент внутрішнього
аудиту та стратегічного планування, Офіс
підтримки проєктів і дорадчий орган Рада
директорів.
Їхні функціональні завдання також були
чітко окреслені. Зокрема, повноваження
Ради директорів – вирішення стратегічних
питань у компанії. До завдань Офісу
упідтримки проєктів, належить контроль за
актуальністю та якістю ведення проєктів,
консолідація інформації в розрізі кожного
проєкту та в компанії загалом.

Почали втілення оновленого формату на
практиці й отримали можливість побачити,
як він працює. Провели оцінювання
компетенцій
працівників
фінансового
департаменту, на підставі якого внесли
зміни до штатного розпису підрозділів
Департаменту.
Наразі розробляється повноцінна система
оцінювання для працівників виконавчих
дирекцій
компаній,
розглядаються
електронні платформи для ведення
кадрового адміністрування в компанії,
також планується створити HR-підрозділ із
двох менеджерів – для Львова та Києва.

Ще декілька важливих кроків: із залученням
консалтингової компанії Leo Consulting була
розроблена та затверджена методологія
ведення та управління проєктами, а також –
положення про підрозділ Офіс управління
проєктами, склад команди проєктів за
посадами, посадові інструкції.

Усього співробітників на кінець 2020 року – 411 у двох містах
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Для побудови системної роботи та
підвищення
ефективності
персоналу
протягом 2020 року консалтинговою
компанією Skills Factory було проведено
діагностику HR-функцій у КН РІЕЛ. Як
результат – ми отримали рекомендації та
чіткий план побудови HR-функцій.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 		
НА 2020–2021 рр.:
1. Організаційний
менеджмент
–
створити нову матричну організаційну
структуру, опис основних бізнеспроцесів у компанії; створити матрицю
відповідальності, запровадити чіткий
розподіл функціональних обов’язків;
створити нормативні документи за
підрозділами та фахівцями; уніфікувати
посади.
2. Розроблення системи винагород –
оплата праці, мотивація, KPIs, пільги
та компенсації з прив’язкою до рівня
посад; розробити Положення про
оплату праці в компанії.
3. Підвищення
рівня
компетенцій
співробітників – оцінити персонал за
професійними та менеджерськими
компетенціями та розробити план
навчання і розвитку.
4. Діагностика корпоративної культури
та розроблення плану трансформації
корпоративної культури; створення
корпоративного кодексу компанії.
5. Підвищення рівня внутрішніх
комунікацій.
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ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ІНФОГРАФІКА З БУДІВНИЦТВА 2019-2020

КІЛЬКІСТЬ СІМЕЙ ЗАСЕЛИЛИСЬ У КВАРТИРИ У 2020

ЛЬВІВ
Показник

ЛЬВІВ
2019

2020

Залито бетону, м3

60 000

100 000

Америка Б1

179

Використано арматури, тонн

7 000

12 000

Америка Б2

163

Фасаду зроблено, м2

40 000

50 000

Америка С1

71

Прокладено інженерних мереж,
пог.м

19 000

20 000

Америка С2

95

Америка С3

94

Збудовано поверхів

120

165

Америка С4

57

Працювало працівників на
будівництві

800

1 200

Велика Британія 3 буд.

240

Велика Британія 4 буд.

178

Моне 3

140

КИЇВ
Показник

ЖК

Кількість

2019

2020

Компаньйон 4, 5

154

29 371

63 155

РАЗОМ

1371

Використано арматури, тонн

3 562

8 954

Фасаду зроблено, м2

5 574

16 183

Прокладено інженерних мереж,
пог.м

13 568

45 182

Збудовано поверхів

50

100

Працювало працівників на
будівництві

785

1500

Залито бетону, м

3
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КИЇВ
ЖК

Кількість

Львівський квартал 3

102

Львівський квартал 4

119

Львівський квартал 5

89

Елізіум

19

РАЗОМ

329
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ВІДДІЛИ ПРОДАЖУ

www.riel.ua
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м. Київ. вул. Бойчука, 43
вул. Глибочицька, 13
пр-т. Повітрофлотський, 56
Дніпровська набережна, 17В

м. Львів. вул. Левандівська, 7
вул. Рудненська, 8
вул. В. Великого, 10
вул. Б. Хмельницького, 116

(044) 391 1234

(032) 294 90 48

