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БУДУЄМО НАЙКРАЩЕ — У КОЖНОМУ ПРОЄКТІ ВТІЛЮЄМО МРІЇ НАШИХ ІНВЕСТОРІВ

Вже 19 років Корпорація Нерухомості РІЕЛ є надійним та стабільним учасником ринку нерухомості України. Почавши свій шлях в далекому 2003 
році з першого свого об’єкта – добудови житлового комплексу, компанія поступово розвивалась, зайняла лідируючу позицію на ринку Львова та 
вже у 2013 році успішно зайняла свою нішу у столиці. Ми демонструємо свій професіоналізм та надійність через впровадження нових технологій 
у процеси роботи команди та будівництва, стабільну роботу компанії у будь-які зовнішні кризи та вміння доводити кожний свій проєкт до кінця.   

За період становлення та активного розвитку КН РІЕЛ з усіма своїми проєктами у черговий раз підтверджує бездоганну репутацію надійного 
партнера. 

НАША МІСІЯ: 
кожному, хто нам довіряє, – комфортний простір для життя та бізнесу.

НАШЕ ПРАВИЛО: 
чесність, надійність, порядність.

НАША ВІЗІЯ:
стати найбільш упізнаваним, стабільним, інноваційним брендом у містах присутності. 

НАШ ПРИНЦИП:
клієнт – передусім, довірчі партнерські стосунки між інвестором і забудовниками.

За два десятиліття своєї роботи Корпорація Нерухомості РІЕЛ продемонструвала стійке впевнене зростання обсягів виробництва та якості проєктів 
на вітчизняному ринку нового житла.  

Безперечно, 2021 рік, як і 2020, з об’єктивних причин вважаються непростими для галузі через епідемію COVID. Втім, незважаючи на нові реалії 
та виклики часу, КН РІЕЛ залишилася надійнима девелопером, бо не могла собі дозволити хоча б на день припинити роботи на своїх майданчиках. 
Більш того, всі основні показники виробництва зросли майже в 2 рази.
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ІНФОГРАФІКА З БУДІВНИЦТВА 2020 – 2021

2021  2020  

16,4 21,0 

Виконано
фасаду, тис. м2 132,7  66,2 

Прокладено
інженерних мереж, 
тис. пог. м 

93,7 65,2 

Збудовано
поверхів 727265 

Залучено
працівників до
будівництва  

3500 2700 

145,5163,2Залито бетону,
тис. м3

Використано
арматури, 
тис. т 

Кількість сімей, що
заселилися в квартири у 2021-му 625317Львів Київ

Це як 21 тис. бетоновозів із об'ємом міксера 7 м3 Це як 24 тис. бетоновозів із об’ємом міксера 7 м3  

Це як 260 літаків БОЇНГ 737 із пасажирами Це як 300 літаків БОЇНГ 737 із пасажирами 

Що складає майже 21 футбольне поле «Вемблі»Це майже 10 футбольних полів «Вемблі» 

Це як довжина по суші Кільського каналуЦе як довжина по суші Панамського каналу 

Це як 6 хмарочосів Емпайр-Стейт Білдінг у Мангеттені та 
Вілліс Тауер у Чикаго – якщо їх поставити один на одного.

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

За весь період розвитку Корпорації 
Нерухомості РІЕЛ обсяги продажів у її 
проєктах показують стале зростання як 
в абсолютних, так і грошових величинах. 
Зокрема, динаміка росту за останні шість 
(2015-2021) років. Обсяги реалізованих 
квадратних метрів нерухомості виросли в 
4,2 рази: з 46,77 тис. м2 у 2015-му до 196 тис. 
м2, які було продано протягом 2021-го року. 
У грошовому еквіваленті обсяги продажів 
також зросли практично вп’ятеро: з майже 
40 в 2015-му до 199 млн доларів США – 
шість років по тому.  

Визначними роками, коли вперше 
відбулося подвоєння обсягів продажу 
КН РІЕЛ в абсолютному і грошовому 
вимірі, – став період з 2018 по 2019 рр. Та 
незважаючи на світову кризу та чисельні 
виклики, з якою зіткнулася галузь, темпи 
зростання залишилися на високому рівні 
з 2019 по 2021 рр. За цей період обсяги 
продажів піднялись до 196 тис. м2. Або до 
199 млн доларів США відповідно.

Ця динаміка засвідчує про стійкий інтерес 
інвесторів до нерухомості від КН РІЕЛ і 
абсолютної довіри покупців до Корпорації. 

ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ М2 З 2015 ПО 2021

ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ МЛН. $ З 2015 ПО 2021

200К

175К

150К

125К

100К

75К

50К

25К

О
2015 2016 2017 2018 2019 2020

46,77К
57,30К

79,41К

63,35К

133,48К

161,39К

Продано м2

2021

196К

$200М

$150М

$100М

$50М

0

Сума продажів млн $

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

$40М

$54М

$47М

$103М $125М

$199М
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ПІДСУМКИ 2021 РОКУ

Майже два роки триває пандемія COVID-19, що певною мірою позначилася на обсяги 
продажів із березня по травень 2020 року. Однак, в цілому на попит на ринку це 
особливо не вплинуло, про що свідчать результати продажів за 2021 рік, які суттєво 
перевершили обсяги продажів за попередній рік.

Рекордними за обсягами продажів стали: квітень та жовтень. Це пов’язано з деякими 
факторами: по-перше, зі зростанням попиту на новобудови та стартом «високого» 
сезону. 

ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ, $

ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ, м2

$25М

$20М

$15М

$10М

$5М

$0М

2019 2020 2021

Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру

25К м2

20К м2

15К м2

10К м2

5К м2

0 м2

2019 2020 2021

Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру
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Одна з головних складових зростання 
темпів продажів впродовж минулого року 
в ЖК від КН РІЕЛ є надійність компанії 
та виважена політика ціноутворення, 
що відповідає тенденціям ринку, на які 
компанія спирається з початку свого 
існування та якої дотримується під час 
всього кризового періоду з 2020 року. 

У обох містах присутності – у Києві та Львові 
– ціна за м2 від КН РІЕЛ займає стабільну 
нішу та співмірна до середньої по місту (це 
ціна житла комфорт- та бізнес-класу, на 
якому зосереджена КН РІЕЛ). 

Торік зафіксовано зростання середньої 
ціни за м2 в ЖК від КН РІЕЛ. Подорожчання 
обумовлено загальними тенденціями ринку 
щодо підвищення вартості житла у 2021 
році в Україні до 35% в цілому по ринку. Але, 
незважаючи на це, активність інвесторів 
КН РІЕЛ не зменшилася – навпаки, помітно 
зросла. 

Так, з січня по грудень середня ціна за м2 
від КН РІЕЛ піднялась: у Києві – на 25%, у 
Львові – на 32% (з 1124 до 1406 доларів США 
та з 675 до 894 долара США відповідно). 

Разом з тим, середня ціна м2 в цілому по 
ринку у Києві зросла на 31% (з 980 до 1290 

доларів США). У Львові середня ціна м2 
збільшилася на 21% (з 650 до 790 доларів 
США).

Варто зауважити, що протягом минулого 
року спостерігався загальносвітовий тренд 
до підвищення вартості житла на 20-30%. 
Але були періоди стабілізації середньої ціни 
на ринку столиці – з серпня по жовтень 2021 
року. Ціни в цей період були стабільними, 
лише мали місце незначні коливання. 
Так, згідно з цією тенденцією створювала 
свою цінову політику й КН РІЕЛ. Зокрема, у 
столиці з червня 2021 року в середній ціні 
м2 від КН РІЕЛ було зафіксоване зниження 
на 5%, порівняно з середнім показником 
на ринку, а у серпні ціна стабілізувалася та 
зрівнялася з цим показником.

У Львові також з серпня минулого року 
зафіксована стабілізація середньої ціни 
м2 від КН РІЕЛ, як і на ринку в цілому, зі 
зростанням у межах 5-8% до кінця року.

Однак, наприкінці року ситуація дещо 
змінилася: зафіксовано падіння купівельної 
спроможності покупців, але це не вплинуло 
на активність інвесторів КН РІЕЛ, які 
вбачають високу привабливість наших 
об’єктів.
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СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ М2 ПО М. КИЄВУ ЗА 2021 РІК (За даними ЛУН та КН РІЕЛ) 

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ М2 ПО М. ЛЬВОВУ ЗА 2020 РІК (За даними ЛУН та КН РІЕЛ)

Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру

1000

750

500

250

0

середня вартість по місту, $ РІЕЛ, $

Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру

середня вартість по місту, $ РІЕЛ, $
1500

1000

500

0

КІЛЬКІСТЬ ДЗВІНКІВ/
ЗВЕРНЕНЬ ТА ВІЗИТІВ У 

ВІДДІЛИ ПРОДАЖУ В 2021

ЛЬВІВ

Звернень 48 884
Цільових звернень 26 672
Консультацій 
(візитів) 8 356

КИЇВ

Звернень 27 147
Цільових звернень 15 095
Консультацій 
(візитів) 5 674

ЗАГАЛОМ

Звернень 76 031
Цільових звернень 41 767
Консультацій 
(візитів) 14 030

* Можлива похибка, бо місто не було обране при обробці угоди
  в CRM
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

ЛЬВІВ. «МІСТЕЧКО ПІДЗАМЧЕ»
       ЖК «БРАМА»

Опинившись біля будь-якого замку 
чи фортеці, перше, що впадає в око 
проїжджаючого, – це брама. Вона є 
візитівкою всіх фортець та створює тишу, 
затишок та надійність. Так і у нас в ЖК 
«Містечко Підзамче». 

Брама Підзамче привітно зустрічає всіх 
гостей і кожен відвідувач потрапляє в 
оновлений центр старого міста. Вона 
є головною ознакою місця та вагомою 
пам’яткою архітектури, що підтверджується 
нагородою Всеукраїнського щорічного 
конкурсу архітектури житлових та 
комерційних будівель REM Awards 2020-
2021.

Насправді, головна перевага Брами, – 
це канатна дорога, левова брама, плац 
(центральна площа). 

Початок будівництва: березень 2020 р.

Продано на кінець 2021 р.: 9 446 м2
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СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ 

• в першій черзі ЖК «Брама» у секції 
А-5 завершувалось мурування стін і 
виконано прокладання трубопроводів. 

• Паралельно в секції А-7 виконано 
облаштування фасаду зі сторони 
суспільно-громадської частини та 
вул. Вознесенської, тривав монтаж 
дерев’яних конструкцій даху. 

• В секції А-6 проводилися мурування 
стін. 

• Виконано влаштування дерев’яної 
обрешітки даху у секціях А-1, А-2, 
майстри приступили до робіт з 
облаштування плоских покрівель даху. 

• В секціях А-3 і А-4 завершувалось 
виконання парапетів. 

• В секції В-5 третьої черги проводилося 
влаштування вертикальних конструкцій 
третього поверху. 

• В секції В-6 заливалася плита 
перекриття 3-го поверху. 

• Також у межах секцій В-1 та В-2 
викопано котлован. 

• Проводилися роботи з вертикального 
планування території для влаштування 
трансформаторної підстанції комплексу.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

ЛЬВІВ. «МІСТЕЧКО ПІДЗАМЧЕ»
       ЖК «НОВИЙ ФОРТ»

Мій дім – моя фортеця! Цей вислів знають 
усі. Форт завжди є осередком надійності 
і безпеки. Саме тут ваша родина буде 
відчувати себе в буквальному сенсі як за 
кам’яною стіною – в тиші і спокої.

ЖК «Новий Форт» має новітню 
інфраструктура і місця для комфортного 
проживання та відпочинку. Професійна 
спільнота визнала його найвищі стандарти 
якості архітектурного рішення. У 2019 році 
на Всеукраїнському конкурсі архітектури 
та урбаністики Ukrainian Urban Awards 
цей проєкт посів перше місце в номінації 
«Міське планування».

Початок будівництва: грудень 2019 р.

Продано на кінець 2021 р.: 7 227 м2
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СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ 

• в першій черзі ЖК «Новий Форт» в секції 
А-3 завершено влаштування металевої 
покрівлі даху, тривало оздоблення фасаду. 

• Паралельно фасадні роботи завершувалися 
в секціях А-2 і А-1. Тривав благоустрій 
прибудинкової території. 

• В другій черзі в секції Б-2 завершено 
влаштування металевої покрівлі даху. 

• В секціях Б-1 і Б-2 продовжувалося 
оздоблення фасаду. Загалом на 
об’єкті тривали роботи з облаштування 
прибудинкової території. 

• В третій черзі в секції В-4 тривало 
мурування зовнішніх та внутрішніх стін. 

• У секції В-1 й проводилося влаштування 
конструкцій даху, виконувався монтаж 
вікон. 

• А в секціях В-2 і В-3 облаштовувалася 
покрівля даху, проводився монтаж 
каналізаційних та вентиляційних мереж. 

• В четвертій черзі в секції Г-1 
облаштовувалася плита перекриття 3-го 
поверху. 

• Паралельно в секції Г-3 розпочато 
мурування внутрішніх та зовнішніх стін.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

ЛЬВІВ. «МІСТЕЧКО ПІДЗАМЧЕ»
       ЖК «ВЕЖА»

Вежа – це найбільш укріплена частина 
фортеці, яка стояла до останнього при 
осаді і відповідно вважається найціннішою.

У Мiстечко Підзамче є власна Вежа, яка 
вважається інфраструктурним центром 
«Містечка Підзамче». Тут буде розташована 
власна школа, два дитячих садочка та інші 
об’єкти для комфорту мешканців та висока 
оглядова вежа із загальним доступом.

Початок будівництва: березень 2020 р.

Продано на кінець 2021 р.: 19 763 м2

Корпорація Нерухомості РІЕЛ 17

СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ 

• в першій черзі ЖК «Вежа» в секції А-2 
тривало утеплення фасаду. 

• В секціях А-1 і А-6 завершено мурування 
зовнішніх стін, продовжувалась кладка 
внутрішніх стін. 

• У секціях А-3, А-4 тривала підготовка до 
облаштування мереж опалення. На об’єкті 
завершено облаштування благоустрою 
прибудинкової території зі сторони вулиці 
Богдана Хмельницького. 

• В секції 6.1 другої черги завершено 
влаштування монолітного каркасу. 

• В секції 5.1 виконувалося встановлення 
віконних конструкцій. 

• Також в секціях 4.1, 4.2, 4.3 завершено 
влаштування скляного фасаду, а в секції 4.4 
тривало мурування зовнішніх та внутрішніх 
стін. 

• В секції 8.1 третьої черги завершено 
влаштування плити перекриття 13-го 
поверху. 

• Паралельно в секції 7.2 виконувалося 
мурування внутрішніх та зовнішніх стін. 

• В секції 7.3 майстри завершили монолітні 
роботи.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

ЛЬВІВ. ЖК RIEL CITY

Riel City — це життєвий простір з кращою 
відкритою інфраструктурою. 

Весь простір Riel City вільний від авто і 
пронизаний широкими доріжками для 
пішоходів.

Тут можна прогулятися зеленим сквером, 
а потім відпочити на численних арт-
лавах. Або зайняти цілу альтанку, якщо є 
велика компанія. Після відпочинку можна 
випробувати зону воркауту, а якщо вийшли 
вигуляти собаку – стовпи з дог-пакетами і 
собачі урни до ваших послуг.

Для дітей будується власний садок та 
6 дитячих майданчиків. Увесь простір 
освітлений ліхтарями з власними 
фотоелементами, тому платити за 
освітлення території не потрібно. А якщо 
у вас електрокар – у підземному паркінгу 
ви знайдете зарядні станції. І, звичайно, 
вся територія доступна для людей з 
особливими потребами.

Початок будівництва: грудень 2018 р.

Продано на кінець 2021 р.: 20 504 м2

СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ 

• В першій черзі в секціях 1-А та 5 тривали 
оздоблювальні роботи та облицювання 
плиткою в місцях загального користування. 
В секції 5-А проводилось встановлення 
ліфтів, виконувалось оздоблення місць 
загального користування. В усіх секціях 
було завершено електромонтажні роботи та 
облаштовано підлогу паркінгу. Виконувався 
благоустрій території. 

• У другій черзі в секціях 2 і 3 тривали 
електромонтажні роботи, були встановлені 
вхідні двері у квартири. В секції 2 залиті 
стяжки, в секції 3 тривала підготовка до 
встановлення ліфтів. У секції 4 завершено 
встановлення вхідних дверей у квартири. 
Тривали електромонтажні роботи та монтаж 
ліфта. Виконувався благоустрій території та 
облаштовувалась дахова котельня. 

• У третій черзі в секції 5-А облаштовано 
фасад, системи водопостачання та 
водовідведення. У секції 1-Б тривали 
фасадні роботи. У секції 1 залито парапет, 
тривала кладка стін з 9-го по 11-й поверх. 

• У четвертій черзі в секції 2-Б закінчено 
кладку, завершувалися роботи з монтажу 
вікон. У секції 4-Б виконувався вертикал 
9-го поверху. У секції 5-Б проводилося 
утеплення фасаду та монтаж вікон, 
завершена кладка стін.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

ЛЬВІВ. ЖК «ШЕНГЕН»

ЖК «Шенген» – новий житловий 
комплекс, що відповідає європейським 
стандартам. Сучасна архітектура та 
зручне планування квартир враховують 
різноманіття стилі життя та дозволяють 
ефективніше використовувати житлову 
площу. Справжній європейський затишок 
і комфорт – це продумані планування, 
затишний двір та сучасна архітектура.

В межах комплексу буде розташований 
торгівельний центр. Зовсім поруч є школа 
та дитячий садочок. Також ЖК «Шенген» 
має власний зручний паркінг.

Затишний внутрішній двір подарує радість 
прогулянок на свіжому повітрі вам та 
вашим дітям, дозволить відпочити від 
міської метушні. Сучасний європейський 
благоустрій – це велика кількість дерев у 
внутрішньому дворі, наявність місця для 
пікніків та спортивних майданчиків для 
дорослих та дітей. 

Початок будівництва: серпень 2019 р.

Продано на кінець 2021 р.: 20 339 м2

СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ 

• У будинку 3 завершено роботи з монтажу 
системи опалення. Тривали залиття стяжок 
у місцях загального користування. У третій 
секції виконувалося оздоблення вхідних 
груп і утеплення та оздоблення фасаду 
1-го поверху. Біля будинку встановлені всі 
поручні та ліхтарі. 

• У будинку 4 залито вертикал цокольного 
поверху. 

• У будинку 5 тривало мурування стін 10-го 
поверху. 

• У будинку 6 завершили мурування стін 7-го 
поверху. 

• У будинку 7 виконувалася кладка стін 1-го 
поверху. 

• У будинку 8 облаштовано плиту перекриття 
12-го поверху. Тривали роботи з утеплення 
фасаду та встановлення вікон. 

• У будинку 9 завершено роботи із залиття 
стін цокольного поверху. 

• Будинок 10 – завершено роботи із залиття 
парапетів та мурування коминів. Також 
тривали роботи з утеплення та оздоблення 
фасаду. 

• Будинок 11 – майстри мурували стіни 10-го 
поверху. У секції 2 – зведені всі поверхи 
секції. Тривали роботи з мурування коминів.      
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

КИЇВ. ЖК OK`LAND 

Сучасний житловий комплекс розташовано 
на Повітрофлотському проспекті, в 5-ти 
хвилинах від Севастопольської площі. 

Проєкт масштабний та складається з трьох 
4-х секційних будинків висотністю 12, 24 – 
26 поверхів, із загальною кількістю квартир 
1836. У комплексі передбачено автономне 
опалення, два підземні паркінги з ліфтами. 

Має технологічний та найбільш сучасний 
простір навколо, декілька спортивних зон, 
дитячі майданчики, лаунж-зони, місце для 
вигулу домашніх тварин, озеленення.

Початок будівництва: листопад 2018 р.

Продано на кінець 2021 р.: 85 977 м2
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СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

• Будинок 1 – в секції 1.1. виконувалося 
армування та бетонування парапетів на 
покрівлі, кладка на 16 поверсі. В секції 1.2. 
проводилося армування та бетонування 
парапетів на покрівлі, кладка на 18 
поверсі. В секціях 1.3 і 1.4 теж армування 
та бетонування парапетів на покрівлі, 
кладка на 20 поверсі. Паралельно тривало 
виготовлення та монтаж пожежних драбин 
на покрівлю. В паркінгу виконували 
монолітні роботи.

• Будинок 2 – завершення влаштування 
стяжки підлоги в квартирах та МЗК, 
розкладка труб під стяжку разом з 
опресовкою, виконано на 90%. В усіх 
секціях тривав монтаж гребінок опалення і 
водопостачання, електромонтажні роботи, 
встановлення дверей і фальш панелей, 
пожежних драбин на покрівлю і труб стояків 
каналізації та штукатурення внутрішніх стін 
в МЗК. В секціях 2.1, 2.2, 2,3 утеплювали 
сходові марші, в секціях 2.2, 2.3, 2,4 
утеплювали фасад. В паркінгу виконували 
монолітні роботи.

• Будинок 3 – завершували залиття стяжки 
підлоги в квартирах і МЗК, розкладку 
труб під стяжку разом з опресовкою та 
утеплення сходових маршів. Паралельно 
фахівці виконали монтаж гребінок 
опалення, влаштування пласкої покрівлі, 
в секціях 3.1, 3.2 встановили квартирні 
двері і фальш панелі. Тривали роботи 
з облаштування обладнання насосної 
станції, штукатурка стін та укладка 
керамічної плитки в МЗК, виконувалися 
електромонтажні роботи та монтаж 
інженерних мереж у паркінгу. В секції 3.4 
фахівці утеплювали фасад.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

КИЇВ. ЖК «БЕРЕГ ДНІПРА»

Якщо ви мріяли щодня прокидатися від 
променів сонця та милуватися краєвидами 
рідного Дніпра – така можливість може 
стати реальністю з житловим комплексом 
«Берег Дніпра». 

Цей комплекс розташований на лівому 
березі, на першій береговій лінії з 
фантастичними краєвидами на правий 
берег та р. Дніпро. Великі панорамні вікна 
прикрасять вашу оселю та наповнять 
лагідним сонцем. Зможете милуватися 
дивовижними світанками, не виходячи з 
квартири. 

Початок будівництва: жовтень 2019 р.

Продано на кінець 2021 р.: 17 424 м2
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СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

• В ЖК «Берег Дніпра» виконувалось 
утеплення холодних переходів, фарбування 
ліфтових шахт, облаштування стояків ОВ і 
ВК та підготовка до облаштування вхідних 
груп. 

• Паралельно майстри заливали стяжку на 
23-24 та штукатурили МЗК на 13 поверсі. 

• Ззовні виконували підготовку до демонтажу 
баштового крана та вертикальне 
планування території під облаштування 
благоустрою.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

КИЇВ. ЖК FORWARD  

ЖК Forward – розташований у центральній 
частині Києва біля стадіону, що зараз 
активно оновлюється, у вирі життя та 
подій. Задовольнить потреби тих, хто звик 
до активного способу життя, комфорту 
та розвитку. Жити в динаміці та не 
витрачати час на зайве дозволить зручне 
розташування, розвинута соціальна та 
спортивна інфраструктура, сучасні системи 
безпеки та відеоспостереження. 

Проєкт складається з одного 2-х 
секційного будинка висотністю 11 поверхів, 
із загальною кількістю квартир 159. У 
комплексі є підземний паркінг із зарядкою 
для електромобілів. 

Початок будівництва: січень 2020 р.

Продано на кінець 2021 р.: 7 361 м2
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СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

• Секція А – призупиняються роботи з 
утеплення фасаду (готовність понад 70%), 
подальше оздоблення продовжиться 
весною 2022 року за сприятливої погоди. 

• Дах виконано на 80%. Виконувалася 
розкатка горизонтальних сантехнічних 
мереж, зроблено з 4 по 10 поверхи. 

• Секція В – залита плита перекриття 10-
го поверху, облаштовували вертикальні 
елементи 11-го поверху. 

• Кладка проводилася на 2-му і 3-му 
поверхах. 
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

КИЇВ. ЖК NORDICA RESIDENCE  

Комфортний та безпечний Nordica 
Residence розташовано в одному з 
престижних районів столиці – на Печерську. 
Тут кожна деталь продумана для зручності 
та оптимізації повсякденного життя. 

Комплекс складається з трьох будинків, всі 
вони сформовані з різного числа секцій та 
поверхів. Покращені архітектурні рішення, 
функціональний простір та продумана 
концепція – особливості Nordica Residence, 
що відрізняють її між конкурентів. 

Всі житлові будівлі об’єднає стилобат, який 
виконуватиме кілька функцій: «вирівнювати» 
рельєф, вміщати об’єкти інфраструктури та 
паркінг (який вмістить 523 автомобілі), а 
також служити прибудинковою територією, 
на якій розмістяться дитячі/спортивні 
майданчики та місця відпочинку для 
майбутніх мешканців новобудови. 

Початок будівництва: жовтень 2020 р.

Продано на кінець 2021 р.: 21 080 м2
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СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

• В першій секції ЖК Nordica Residence 
тривало заливання плити перекриття 15-
го поверху, кладка проводилася на 7-му і 
8-му поверхах, виконувалася підготовка 
до облаштування перекриття -1 поверху 
паркінгу. 

• В другій секції завершене пальове 
поле, тривала підготовка до виконання 
фундаментних робіт, виконувалося 
облаштування паль під паркінг. 

• В третій секції розпочалося облаштування 
паль.
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КЛЮЧОВІ ПРОЄКТИ 2021

КИЇВ. ЖК «ЛЬВІВСЬКА ПЛОЩА»  

Сучасний житловий комплекс бізнес-класу, 
розташований у тихому центрі Києва, на 
вулиці Кудрявській, поруч із Львівською 
Площею. Всі переваги та інфраструктура 
центру міста – доступна мешканцям ЖК 
у межах 15 хвилин. Водночас комплекс 
знаходиться на затишній вулиці, що 
дозволить спокійно відпочивати та 
насолоджуватись тишею у своїй домівці.

Комплекс пропонує не лише квартири з 
панорамним краєвидом на схили Подолу та 
центр міста, а й високі стандарти естетики, 
безпеки та комфорту.

Початок будівництва: березень 2018 р. 

Продано на кінець 2021 р.: 19 714 м2

СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

• Першій черзі присвоєно поштову адресу, 
розпочато процес підготовки документів 
для первинної реєстрації квартир.

• Друга черга (перша секція) – стяжки в 
квартирах виконані, змонтовано стояки 
водопостачання та каналізації, готові 
горизонтальні мережі опалення та 
електропостачання. Фахівці змонтували 
систему димовидалення та пожежогасіння 
та котли і радіатори в квартирах. 
Виконувалося оздоблення місць загального 
користування, облицювання підлоги в 
місцях загального користування плиткою 
та монтаж приладів освітлення. В другій 
секції залиті стяжки в квартирах, готові 
стояки водопостачання та каналізації, 
проведено горизонтальну розводку 
системи опалення та електропостачання, 
встановлені котли і радіатори в квартирах. 
Виконано облаштування системи 
димовидалення та пожежогасіння. В МЗК 
тривали оздоблювальні роботи та монтаж 
освітлювальних приладів. 

• Паркінг – завершували монтаж інженерних 
мереж, виконана цегляна кладка 
інженерних надбудов. Розпочато роботи по 
влаштуванню благоустрою прибудинкової 
території.
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2021: КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Прийнято рішення і проведені зміни у флагманському 
столичному проєкті – ЖК Nordica Residence. Тут 
кардинально покращено архітектуру, оновлено 
функціональний простір квартир, благоустрій 
території, наповнення комплексу додатковими 
елементами комфорту та сервісами.

Ми постійно вдосконалюємося

Карантин накладає певні обмеження на робочі 
процеси. Тим часом КН РІЕЛ, усі будмайданчики, інші 
підрозділи функціонують без збоїв завдяки сучасним 
процесам та технологіям, які ми вже давно 
використовуємо. Працівники максимально захищені, 
вакциновані та дотримуються усіх правил. Та, авжеж, 
кожен інвестор може обрати квартиру онлайн на 
riel.ua.

В країні карантин – ми стабільно 
функціонуємо

Запуск продажу третьої, останньої черги, дуже 
популярного у столиці ЖК Ok’Land. Водночас 
запустили новий формату відеозвітів про перебіг 
будівництва усіх об'єктів КН РІЕЛ.

Рухаємося вперед

Потрапили відразу в кілька ТОП рейтингів 
провідних профільних ЗМІ 

Девелопер КН РІЕЛ та наші новобудови популярні, 
надійні та інвестиційно привабливі – доказом тому є 
рейтинги відомих українських видань зі сфери 
нерухомості та будівельного ринку, які були оприлюд-
нені в лютому 2021 року.

Результати нашої праці

Дочасно зданий в експлуатацію житловий комплекс 
Topolis у Львові. Відразу за ним, отримали сертифікат 
готовності до експлуатації на шосту чергу ЖК «Львівсь-
кий Квартал». Сотні сімей отримали ключі від омріяно-
го житла.

Чергові визнання та результати роботи

ЖК «Брама» нашого флагманського львівського 
проєкту – «Містечко Підзамче» отримав нагороду 
Всеукраїнського щорічного конкурсу архітектури 
житлових та комерційних будівель REM Awards 
2020-2021. 
Разом із тим, наш унікальний в Україні маркетплейс 
нерухомості riel.ua, визнано найкращим у номінації 
«Будівництво, нерухомість» на Всеукраїнському 
конкурсі сайтів та мобільних додатків. І це не всі 
хороші новини. Роботу наших будівельників теж 
оцінено, третя черга ЖК «Моне» отримала сертифікат 
готовності до експлуатації. 

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ
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У Львові розпочали зведення клубного будинку 
еліт-класу «Вілла Погулянка», який розташований в 
затишному зеленому мікрорайоні неподалік від 
центральної частини міста. Водночас отримали 
сертифікат готовності до експлуатації частини сьомої 
черги ЖК «Велика Британія» та першої черги ЖК 
бізнес-класу «Львівська Площа» у столиці.  
Тим часом новобудови КН РІЕЛ продовжують 
отримувати високі оцінки. Ми знову в рейтингах: ЖК 
Nordica Residence – у п’ятірці комплексів із високим 
рівнем безпеки, ЖК «Берег Дніпра» у ТОП 5 столичних 
новобудов з найбільш захопливими краєвидами. 

Старт нового проєкту, завершення 
існуючих

Триває процес великої джентрифікації (ревіталізації) 
району Підзамче. Джентрифікація – це оновлення, 
реконструкція чи відбудова будівель та цілих 
кварталів у непривабливих частинах міста, який 
призводить до змін в демографії, підвищення 
середнього доходу та зміцнення культури району.
За словами Генерального директора КН РІЕЛ 
Ростислава Мельника, в Україні прикладів вже 
реалізованої масштабної джентрифікації поки що 
немає. Тож відновлення Підзамче – та необхідна 
ініціатива, яка продемонструвала, що ревіталізація 
занедбаних українських районів необхідна та бажана, 
а головне – можлива та затребувана

Створюємо нову реальність, допомагаємо 
іншим

Оголосили старт продажу четвертої черги будівництва 
в ЖК «Шенген» та останньої черги будівництва в ЖК Ri
еl City у Львові. Паралельно у столиці після успішних 
продажів першої черги ЖК Nordica Residence прийнято 
рішення запускати у продаж вже другу чергу. Попит на 
нашу нерухомість стабільно високий. 

Активізація продажів – стартуємо з 
новими чергами

Продовжуємо вдало завершувати 
проєкти

Зазвичай в серпні активність бізнесу падає, але ми не 
сповільнюємо темпи. Усі підрозділи працюють, 
процеси фактично автоматизовані, відшліфовані до 
деталей. І результатом того є – черговий сертифікат 
введення в експлуатацію. Цього разу завершили 
другу чергу ЖК «Голоські Кручі» у Львові.    

Повноліття Корпорації, іноземні інвестори

РІЕЛ – 18 років. Створення відеоманіфесту, мета якого 
– показати, що ми готові проживати з нашими 
клієнтами кожну мить. Ми підтримка, ми натхнення, ми 
рушій до змін на краще. 
Продовжуємо рух розвитку, рух розширення. КН РІЕЛ 
запрошений до участі в телемості Київ-Тель-Авів. Це 
Україно-ізраїльська конференція на тему: «Інвестуван-
ня в ринок нерухомості України: прибуток і ризики» – 
це перша бізнес-презентація ринку нерухомості 
України для ізраїльських інвесторів. Тут ми презентува-
ли свої нові проєкти – Parliament, Maxima, Citizen. 

Час підбиття підсумків

РІЕЛ знову серед лідерів за впізнаваністю бренду у 
Києві та Львові. Наші колеги запрошені до участі у 
профільних конференціях. Вони діляться секретами 
успіху компанії, розповідають про результати та плани 
на майбутнє. 
Генеральний директор КН РІЕЛ Ростислав Мельник у 
інтерв’ю профільному виданню domik.ua коротко 
характеризує 2021 рік – зростання й розвиток.

ЛИПЕНЬ

СЕРПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ
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ЖК «ПЕРСЕНКІВКА»
Новий ЖК виросте в розвинутому районі з 
насиченою соціальною інфраструктурою 
та зонами відпочинку. По сусідству – 
парк “Боднарівка”, Стрийський парк. В 
пішій доступності від комплексу працює 
декілька шкіл, дитячих садків, магазини 
і супермаркети. Район характеризується 
якісним транспортним сполученням. Дорога 
до центру міста не перевищує 25-30 хвилин 
громадським транспортом.

ЖК ПІДЗАМЧЕ CITY
ЖК буде розташовано в історичній 
частині Львова – біля парку Високий 
Замок. Поруч – Фабрика Повидла та інші 
пам’ятки архітектури та історії розвитку 
міста. Територія майбутнього ЖК межує 
з вулицями Промислова - Городницька - 
Януша - Жовківська. У житловому комплексі 
з’явиться розвинена власна інфраструктура, 
на перших поверхах передбачені комерція 
(кафе, магазини), дитячий дошкільний 
заклад, школа. Для любителів спорту будуть 
обладнані  спортивні майданчики, бігові 
доріжки. До найближчих тренажерних залів 
дорога займатиме декілька хвилин. Зручна 
транспортна розв’язка: лише 10 хвилин 
автівкою до центру міста.       

ПЛАНИ НА 2022-Й РІК: 
НОВІ ПРОЄКТИ, НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ. ЛЬВІВ

ЖК HYDE PARK
Цей ЖК запланований як малоповерхова 
забудова у оточенні паркових зон. Неподалік 
від житлового комплексу знаходиться парк 
Знесіння з культурно - історичними зонами 
та музеями, де можна активно відпочивати: 
кататися на велосипеді, прогулюватися, 
насолоджуючись красою природи. Поруч 
з майбутнім ЖК – прекрасно розвинена 
інфраструктура, яка охоплює всі сфери 
життя, та зручна транспортна розв’язка.   

ЖК «СТОРОЖЕНКА»
Житловий комплекс «Стороженка» 
розташований у затишному мікрорайоні 
Львова неподалік центральної частини 
міста, парків, архітектурних пам’яток та 
центрального залізничного вокзалу, 
що є надзвичайно зручно для майбутніх 
мешканців.
ЖК представляє собою невеликий 6-ти 
поверховий будинок на 53 квартир та 
апартаментів, що гармонійно вписався в 
існуючу забудову вулиці. 
Унікальність комплексу полягає в 
продуманому розподілі функціональних 
зон. Так, всі зони благоустрою будуть 
знаходитися у внутрішньому дворі будинку, 
закритому від сторонніх та під цілодобовою 
охороною. Це забезпечить безпеку та 
затишок, що так необхідно в наш час.

ЖК «ВЕЛИКА БРИТАНІЯ», 8 черга
Даний будинок передбачається як нова 
черга одного з перших флагманів КН “РІЕЛ” 
- ЖК Велика Британія. Компанія продовжує 
концепцію британської елегантності, 
витонченості смаку із добротністю та 
вишуканістю. 
ЖК  розташований поруч з історичним 
центром Львова, до якого 10-15 хвилин 
не спішної ходьби. Вагомою перевагою 
для нових мешканців буде розвинута 
інфраструктура, оскільки, більша частина 
комплексу вже побудована та заселена. 
Неодмінно, що новий проєкт стане гідним 
продовженням ЖК Велика Британія та стане 
затишною домівкою для нових мешканців.
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ПЛАНИ НА 2022-Й РІК: 
НОВІ ПРОЄКТИ, НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ. КИЇВ

ЖК PARLIAMENT
Новий елітний житловий простір, що височіє 
на величних пагорбах Печерська в пішій 
доступності до Києво-Печерської Лаври 
та Верховної Ради України. Це територія 
однодумців, сучасних та амбітних людей, 
які чітко розуміють, куди вони рухаються. 
Досконалі архітектурні рішення комплексу 
дозволять вам комфортно жити та працювати 
в одному з найстаріших та наймальовничіших 
куточків міста Києва. Урядовий квартал 
Печерська завжди вважався центром Києва 
і відрізнявся зосередженням прогресивної 
спільноти міста. Тим, хто чітко розуміє, чого 
хоче від життя, ЖК PARLIAMENT пропонує 
дизайнерські планування та новітні системи 
комфорту та безпеки комплексу. 

ЖК MAXIMA RESIDENCE
Новий житловий простір MAXIMA Residence 
на Печерську – це місце для людей, що 
завжди прагнуть більшого для своєї сім’ї. 
Родина – це їх релігія, місце, куди завжди 
повертаєшся з радістю, це їх ідеал та 
сенс життя. Вони ніколи не поступляться 
максимальним комфортом для своєї 
родини і зроблять все можливе та, навіть, 
неможливе, щоб їх очікування співпали з 
реальністю. 
Коли мова йде про житло для найближчих 
людей, «неістотних» деталей не існує, все 
має бути на максимум. MAXIMA Residence 
– це поєднання сучасної архітектури з 
максимально зручною зовнішньою та 
внутрішньою інфраструктурою. 
Проєкт реалізується спільно з турецькою 
компанією Bosphorus Development. 

ЖК СІТІЗЕН
Комплекс, що межує з Солом’янським 
парком,  передбачено три будинки бізнес-
класу заввишки 16-21 поверхів. Будинки 
об’єднані двоповерховим стилобатом із 
торговою галереєю та підземним паркінгом. 
У першій черзі передбачено експлуатований 
дах з лаунж-терасами та рестораном. Доступ 
на дах буде відкритим для мешканців трьох 
будинків комплексу.
Внутрішню територію комплексу буде 
відокремлено від вулиці та розташовано 
на стилобаті. Вона належатиме лише 
мешканцям та буде закритою для доступу 
сторонніх та авто. Тут заплановано дитячий 
садок, майданчики для дітей різного віку, 
спортивні майданчики та зелені зони 
відпочинку для дорослих.

ЖК «КАНАЛЬНА»
Комплекс з різноповерхових будинків 
квартального типу обіцяє стати одним 
з найпривабливіших для інвесторів. ЖК 
розташується в одному з популярних 
мікрорайонів лівобережжя столиці – 
Осокорки. Він матиме пішу доступність 
до Дніпра та алею-променад на власній 
території. Осокорки – достатньо молодий 
район, разом з тим, тут вже сформувалась 
та формується розвинута сучасна 
інфраструктура, яка забезпечує комфортне 
проживання для всіх мешканців.

ЖК «РЕВУЦЬКОГО »
Комплекс квартального типу, з будинками 
перемінної висотності та алеєю- променадом 
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, яка перебуватиме під 
постійною охороною. Комплекс з такою 
концепцією наразі – унікальний в цьому 
мікрорайоні. Поруч з 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 хв. 
громадським транспортом. 



Вже два роки поспіль, як у новій реальності 
живуть і працюють всі континенти планети. 
Ці обставини в прискореному режимі 
сприяли переходу бізнесу до діджитальної 
трансформації. Однак, якщо перехід до 
цифровізації розпочався заздалегідь, то 
нові умови стануть логічним продовженням 
подальшої трансформації. Так, Корпорація 
Нерухомості РІЕЛ розпочала впровадження 
діджитал-інструментів ще понад 6 років 
тому. 

Застосування сучасного веб-інструмен-
тарію дозволило компанії не лише перейти 
на нові стандарти з наданням онлайн-по-
слуг у новій якості: комунікувати з партне-
рами та клієнтами у режимі 24/7, а й стала 
запорукою збільшення кількості угод та 
ефективного управління проектами та про-
дажами. 
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ДІДЖИТАЛЬНИЙ ПРОРИВ ТРИВАЄ – 
ОСНОВНІ ФАКТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ 2021 РОКУ

Microsoft Power 
BI (BI - Business 
Intelligence)

Microsoft Project
(Project Management 
Software)

BAT від компанії 
BIT Impulse 
(BI - Business 
Intelligence)

Propertymate
(база даних 
приміщень)

1C (Accounting 
Software)

Microsoft 
Office 365

BIM (Building 
Information 
Modelling)

ZOHO
(CRM - Customer
Relationship 
Management) 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В КОРПОРАЦІЇ 
НЕРУХОМОСТІ РІЕЛ
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ТЕХНОЛОГІЯ BUILDING INFORMATION 
MODELING
Варто зауважити, що ще з 2018 року КН 
РІЕЛ першою в Україні почала здійснювати 
управління будівництвом на основі 
революційної технології інформаційного 
моделювання об’єкту BIM (Building 
Information Modeling). Саме тому, КН РІЕЛ 
стала першовідкривачем у своїй галузі. 
На практиці ця технологія дає можливість 
всім підрозділам використовувати 
для розрахунків, аналізу та керування 
будівництвом так звану єдину цифрову 
модель будинку, об’ємне зображення 
якого «росте» разом із реальним 
будівництвом. Це знижує ризики помилок 
у розрахунках, роботі на майданчику та 
значно скорочує супутні витрати. Головна 
перевага застосування BIM-технологій 
— це можливість досягти максимальної 
відповідності характеристик майбутнього 
об’єкта вимогам замовника.

Таким чином, це цифрова копія будівлі, яка 
відображає всю необхідну інформацію про 
об’єкт будівництва.

Минулий рік позначився для КН РІЕЛ 
розробкою вимог по інженерії та 
отриманню перших проектів з інженерією. 
Триває автоматизація експорту інформації 
з ВІМ-моделі в кошторис. 

Також розроблено програму, що 
автоматично призначає класифікатор та 
експортує класифіковані елементи з ВІМ 
моделі в кошторис.

Утім, ще багато досягнень попереду. 
Так, в 2022 році заплановано розширити 
коло користувачів ВІМ-моделі та навчити 
нею користуватися всіх, залучених до 
проектів осіб, включаючи технічний нагляд 
та підрядників. В середині компанії до 
моделей ВІМ вже звикли та активно ними 
користуються. Також в планах на цей рік 
– розробити курс навчання по ВІМ для 
підготовки майбутніх кадрів для корпорації.



40 Річний звіт 2021

MS PROJECT 
Корпорація Нерухомості РІЕЛ 
застосовує модель MS Project, в 
основі якої – сучасний підхід та 
найновіші методології, винайшла 
10 стандартів, на які в своїй 
роботі спираються будівельники 
Корпорації.

10 КОРПОРАТИВНИХ 
СТАНДАРТІВ:
• Проєктуй правильно та 

ефективно

•  Будуй вчасно та якісно

•  Обирай на конкурентних 
засадах

•  Не порушуй, дотримуйся норм 
та правил

•  Рахуйся, цінуй та поважай 
колектив, в якому ти працюєш

•  Вчись і розвивайся

•  Будь лідером

•  Думай про нашого інвестора

•  Борись за прибуток

•  Діджиталізуй

З 2021 року на підставі методології 
ведення девелоперських проектів у 
КН РІЕЛ сформований Офіс Підтримки 
Проектів (ОПП), що здійснює супровід, 
координацію та моніторинг портфелю 
проєктів Корпорації. Наразі у штаті 12 
співробітників, 5 у Києві, 7 у Львові. Вони 
пройшли навчання та є членами проектних 
команд. Також розроблено та затверджено 
структуру ОПП, ресурсний план та посадові 
інструкції. Вже проведено навчання та 
тестування 17-и керівників проектів Київ/
Львів. За результатами визначено слабкі та 
сильні місця в управлінні проектами та на 
підставі тестування сформовано програму 
підвищення кваліфікації та адаптації.

Загалом за минулий рік – всі проекти КН 
РІЕЛ, незалежно від етапу/фази життєвого 
циклу проекту відображені в MS Project, 
тобто всі проєкти оцифровані. Станом на 1 
січня 2022 року кількість графіків по Києву 
склала 45, по Львову – 101,56. 

Водночас відредаговано регламент 
Управління проектами, адаптовано до 
потреб Корпорації. А також розроблено 
регламент звітності та актуалізації 
графіків проектів, стандартизовано дії 
адміністраторів у єдиний процес актуалізації 
даних за проектами, для якомога 
оперативного отримання інформації про 
статус проєкту для прийняття стратегічних 
рішень.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ: 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ
• використання ІТ-інструментів 

(регламент, навчання, новий 
функціонал)

• уніфікувати дані (єдині ресурси, назви 
проектів, статті витрат)

• розробка документації із єдиними 
правилами роботи з MS Project для 
всіх учасників проектів –регламент 
операційної діяльності для команда 
проєкту

• впровадження нових шаблонів графіків 
(проектування та завершення проектів)

ІНСТРУМЕНТАРІЙ
• впровадження нових функцій та 

можливостей MS Project 

• регламентована взаємодія MS Project із 
системами обліку та управління

• проведення аудиту ліцензій на ІТ-
продукти

ПРОЦЕСИ
• адаптація процесів для підвищення 

достовірності одержуваних даних

• розробка нових процесів для 
спрощення управлінської діяльності 
(процес збору інформації план/
факту об’ємів, процесс внесення та 
збереження даних для аналізу виробки 
та прогнозу)

• процес взаємодії з генеральним 
підрядником та суб. підрядниками.

• процес взаємодії з проектними групами

ЯКІСТЬ
• підняти якість ведення графіків за 

рахунок підняття якості планування, 
підняти показники проекту

• достовірність даних (природа 
походження)

• ефективність управління проектами за 
рахунок діджиталізації.

Отже, очікуємо цьогоріч ще більше 
позитивного результату. Адже КН РІЕЛ 
успішно використовує сучасні інструменти 
управління проєктами. 
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PROPERTYMATE ТА ZOHO CRM
Propertymate – база даних приміщень 
усіх проєктів Корпорації Нерухомості 
РІЕЛ. Ця платформа є незамінною в 
роботі, бо поєднує дані про потенційних 
покупців і об’єкти нерухомості, що є в 
наявності на майданчиках компанії. Також 
забезпечує документообіг і управління 
всією базою приміщень – як нежитлових, 
так і квартир. За минулий рік було 
створено нові модулі Коефіцієнти, що 
визначатимуть характеристику приміщень 
та відповідно проставлення ціни на них, 
а також Статистика продажів в розрізі 
характеристик. Окрім цього, розроблено 
функціонал – Сценарії та кроки цін, завдяки 
яким відбуватиметься автоматична зміна 
ціни відповідно до планів компанії.

Зауважимо, що вже понад 7 років відділи 
продажу та сервісу КН РІЕЛ успішно 
працюють на хмарних ресурсах на основі 
CRM ZOHO, яка вдало інтегрована в базу 
Propertymate.

Ця система має високу ефективність та 
базується на трьох основних модулях: 
маркетинг, підтримка клієнтів та продажі, 
що сприяє керуванню маркетинговими 
компаніями, можливістю аналізувати 
ринок та конкурентне середовище, 
впорядковувати базу лідів, надавати 
необхідні інформаційні сервіси клієнтам.

У поточному році планується подальше 
розширення застосування бази, а саме: 

• розробити алгоритм коригування 
коефіцієнтів, що сприятиме 
відслідковуванню продаж, 

• додати базовий функціонал для 
оренди для роботи з брокерами у 
разі необхідності. Разом з цим, новий 
функціонал дозволить змінювати 
відповідальності ролей за заповнення 
полів (поділ між фінансистами, 
відділом продажу та юристами); для 
відображення акцій. 

Серед досягнень минулого року 
– оптимізація процесів, що задіяні 
при підготовці звітів; розроблено 
звіт «Картка проєкту», який дає 
змогу керівникам оцінювати стан 
проєкту.

•  Створили звіт по швидкості 
обробки лідів

•  Створили звіт по 
відслідковуванню дотиків 
лідів

Цьогоріч плануємо автоматизува-
ти нову аналітику для маркетингу 
та продажів; провести активну спі-
впрацю з офісом підтримки проєк-
тів; автоматизувати алгоритми 
визначення затримки будівництва.

Варто зазначити, що Microsoft 
щомісяця додає нові можливості 
до цього продукту, а отже, команда 
аналітиків КН РІЕЛ оновлює та 
вдосконалює свої звіти.
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POWER BI
Power BI – це комплексне програмне 
забезпечення бізнес-аналізу (BI) компанії 
Microsoft, що об’єднує кілька програмних 
продуктів зі спільним технологічним і 
візуальним дизайном, кілька шлюзів, а 
також web-сервісів. 

Наразі у КН РІЕЛ використовує такі звіти 
за напрямками:

Загальна кількість 
звітів на кінець 2021

22

Фінанси

4
Маркетинг

7

Продажі

9

Управління 
проєктами

2

Продажі Кількість, якість 
і вартість лідів

Картка проєкту

2625 1541 3130

Найбільш популярні звіти серед глядачів:

У 2021 році розроблено ряд інструментів 
у вигляді звітності Power Bi для наступних 
напрямків:

Постачання – тендерні графіки (Київ/Львів) 
для планування закупівель та проведення 
глобальних тендерів, відстеження план/
факту виконання графіка.

ОПП – відстеження портфеля проектів 
(контроль актуалізації та роботи з графіками 
проектів)

Персонал – укомплектованість проектних 
команд, відкриті вакансії, планування 
команд на перспективні проекти.

Управління проектами – основні 
показники проєкту: 

•  терміни будівництва, відхилення від 
термінів

•  план/факт фінансових показників 
проекту

•  план/факт будівельно-монтажних робіт 

•  аналітика результативності проекту в 
часі

•  підказки, індикація та акценти уваги 
на необхідність реакції з управління 
проєктом
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САЙТ РІЕЛ

Наш унікальний на ринку веб-майданчик: 
інтерактивний маркетплейс, за допомогою 
якого будь-який відвідувач легко і просто 
може з тисяч абсолютно реальних варіантів 
квартир у десятках наших ЖК по Києву 
та Львову обрати саме ту, що цікавить, за 
лічені хвилини з’ясувавши про неї все до 
дрібниць. 

За допомогою різних фільтрів відвідувач 
може обрати свою квартиру за будь-якими 
параметрами: місто, житловий комплекс, 
поверх, квадратура, ціна. Він навіть може 
розрахувати розмір щомісячного платежу, 
якщо квартира оформлюється на виплат.

Наш веб-сайт визнано найкращим у 
номінації «Будівництво, нерухомість» Все-
українського конкурсу сайтів та мобільних 
додатків. Оцінку нашому онлайн-ресурсові 
давали як користувачі, так і фахове журі – 
провідні експерти веб- і мобільної розроб-
ки та представники бізнесу.

АУДИТОРІЯ САЙТУ RIEL.UA ЗА 2020-2021 РОКИ

Показник Дані за 2020 рік Дані за 2021 рік
Зміна порівняно з 

2020 роком

Користувачі 261 446 573 711 ↑119%

Нові користувачі 259 622 570 993  ↑120%

Сеанси 436 017 1 105 158 ↑153%

Перегляди сторінок 792 280 3 793 073 ↑379%

ДЕТАЛІЗАЦІЯ ТРАФІКУ НА САЙТІ RIEL.UA ЗА 2021 РІК

Канал Користувачі % користувачів Сеанси % сеансів

Органічний пошук 269 658 41,21% 445 990 40,36%

Рекламний трафік 
(текстовий)

112 793 17,24% 234 558 21,22%

Рекламний трафік 
(банери)

89 776 13,72% 135 870 12,29%

Посилання на сайт 88 547 13,53% 138 673 12,55%

Прямі переходи 45 558 6,96% 72 266 6,54%

Переходи з 
соціальних мереж

35 509 5,43% 60 267 5,45%

Інші канали 12 503 1,91% 17 496 1,58%

Email 11 0,00% 38 0,00%

Загалом 654 355 100,00% 1 105 158 100,00%
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РЕЗУЛЬТАТИ DIGITAL  
МАРКЕТИНГУ 2021:

Аудиторія сайту РІЕЛ зросла майже на 20% 
і склала 573 711 користувачів. 

По сеансам зростання склало 53%, по 
переглядам сторінок – 278% у порівнянні з 
аналогічним періодом 2020 року

Торік оновлено дизайн сайту та розміщено 
4 529 банерів

Запущена 661 рекламна кампанія

Зроблено 803 публікації на сайті riel.ua 

Також фахівці Корпорації додали 
функціонал для тегів і характеристик 
квартир

Запустили 16 сайтів житлових комплексів, 
кабінет користувача на сайтах РІЕЛ та 
провели аудит головного сайту

У мережі Facebook опубліковано 890 
постів

ПЛАНИ 2022:
додати кабінет інвестора на сайти РІЕЛ

додати розділ «Паркінг» на сайти РІЕЛ

додати розділ «Готові квартири» на сайти 
РІЕЛ

зробити редизайн сайтів РІЕЛ

реліз особистого кабінету інвестора

подальша інтеграція з Propertymate  
(акції / теги / доповнення)

100К

50К

0
Січ Лю Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру
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6К

4К

2К

0

ТОП-30 результатів
ТОП-10 результатів
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ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ЗАПИТІВ В ІНДЕКСІ GOOGLE З МОМЕНТУ ЗАПУСКУ 
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АКАДЕМІЯ РІЕЛ
Разом з Аллою Чіпак та Іриною Лихач 
створили серію експертних роликів для 
рубрики Академія РІЕЛ із відповідями 
на основні питання інвесторів про 
ціноутворення, типи договорів, умови 
придбання і багато іншого. Зняли 20 відео 
(за майже 2 доби зйомок).

Загальна кількість переглядів 204 891

ОСНОВНІ РУБРИКИ:МИ В YOUTUBE

У 2021 році КН РІЕЛ перезапусти-
ла свій YouTube канал.

ЯКІ ЦІЛІ МИ ПЕРЕД СОБОЮ 
СТАВИЛИ?

• Якісна присутність бренду РІЕЛ в 
YouTube, щоб впливати на вибір 
тих, хто порівнює продукти різних 
забудовників

• Втримання конкурентних позицій 
порівняно з найсильнішими 
ігроками ринку (KAN, Ковальська, 
Saga)

• Провести масштабну іміджеву 
рекламну кампанію на честь 
18-річчя КН РІЕЛ – донести 
наші основні цінності бренду до 
аудиторії

ЧОГО МИ ДОСЯГЛИ:
• 150% нашої ЦА* було охоплено 

рекламними повідомленнями (за 
аналітикою користувачів Youtube 
– 2,6-3,2 млн відповідають 
критеріям нашої цільової 
аудиторії за інтересами та соц-
дем характеристиками у Києві та 
Львові + області)

• 4 429 684 унікальних глядачів

• 8 000 брендових пошукових 
запитів на Youtube

• до 14% збільшення долі 
органічних переглядів на відео

• знято 54 відео

ХІД БУДІВНИЦТВА
Повністю оновили рубрику Хід будівництва, 
додали динаміки та інфографіки у традиційні 
відео, залучили керівників проекту та інших 
спеціалістів до діалогу, перетворили «сухі» 
звіти на міні-фільми про стан будівництва 
ЖК. Знімаємо по 4 відео на місяць.

Переконалися в тому, що жоден професій-
ний ведучий не розкаже про наші проєкти 
краще за нас – ведучим вже кілька місяців 
поспіль є провідний бренд-менеджер Єв-
геній Павліченко.

Зняли 32 відео в оновленому форматі

Загальна кількість переглядів 1 050 833
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ПЛОЩА РИНОК
Аналітична рубрика про тенденції, тренди, 
новини та події будівельного ринку, в 
кожному випуску найцікавіші події ринку 
коментує Генеральний директор КН РІЕЛ 
Ростислав Мельник – експертиза з «перших 
вуст».

Кастинг ведучих безальтернативно пере-
могла Олександра Батій, наш PR партнер та 
СЕО компанії ACE Solutions PR Boutique.

Зняли 5 відео 

Загальна кількість переглядів 41 750 

Дані по переглядам надані на грудень 2021 року та постійно оновлюються 

ІМІДЖЕВЕ ВІДЕО
Наша особлива гордість – маніфест бренду, 
міні-фільм на кілька хвилин, в яких ми 
розкриваємо нашу місію, наші прагнення 
й наші досягнення: зворушливе відео КН 
РІЕЛ до нашого 18-річчя.

За три доби зйомок та понад 60 знімальних 
годин змінили кілька локацій та кілька 
центнерів одягу для акторів, склад 
знімальної команди проекту – понад 50 
осіб (і один пес)!

Загальна кількість переглядів 847 949
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ТОП-5 ЗА ПЕРЕГЛЯДАМИ В 2021 

ЖК «ЛЬВІВСЬКА ПЛОЩА»
Київ, травень 2021
Переглядів: 42 871
Просто на наших очах керівник проєкту ЖК 
«Львівська Площа» Олег Степчин стає зіркою 
Youtube.

ЖК FORWARD
Київ, травень 2021
Переглядів: 44 114
Керівник проєкту ЖК Forward Руслан Свердел 
стримано радіє, що в Секції А завершено 
монолітно-каркасні роботи. 

ЖК «ГОЛОСЬКІ КРУЧІ»
Львів, липень 2021
Переглядів: 52 762
Керівник проєкту ЖК «Голоські Кручі» Іван 
Чіх домовляється з відеоблогером Максом не 
рахувати перегляди цього відео після 50 тис.

РІЕЛЬНІ YOUTUBE-ЗІРКИ, ЯКИМИ МИ ПИШАЄМОСЯ

ЖК «ШЕНГЕН», Львів
Керівник проєкту ЖК «Шенген» Євген 
Грабовецький та його вуса збирають близько 
40 тис. переглядів. 

ЖК «ВІЛЛА ПОГУЛЯНКА», Львів
Провідний бренд-менеджер КН РІЕЛ Євген 
Павліченко, сам цього не знаючи, збирає 
близько 26 тис. переглядів. 

ЖК «ЯРОСЛАВЕНКА», Львів
Керівник проєкту ЖК «Ярославенка» Анатолій 
Скаладцький разом з відео-блогером Максом 
в очікуванні понад 36.5 тис. переглядів цього 
відео. Очікування справдяться буквально за 
пару тижнів. 
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ЖК «ВЕЛИКА БРИТАНІЯ» 
Львів, липень 2021
Переглядів: 53 853
Керівник будови ЖК «Велика Британія» 
Юрій Чемерис завзято ділиться яскравими 
враженнями від перебігу будівництва на його 
об’єкті. 

ЖК «БЕРЕГ ДНІПРА»
Київ, березень 2021
Переглядів: 799 235
Перебіг будівництва ЖК «Берег Дніпра». 
Абсолютний рекорд кількості переглядів. 

ЖК «КОМПАНЬЙОН, Львів
Керівник проєкту ЖК «Компаньйон» Віктор 
Писаренко та відеоблогер Макс роблять ставки 
на кількість переглядів цього відео. Вийшло 
близько 40 тис. переглядів. Хто виграв – не 
зізналися.

ЖК RIEL CITY, Львів
Керівник проєкту ЖК Riel City Роман Дмитрах 
та відеоблогер Макс домовляються разом 
проінспектувати будівництво об’єкта. 
Наінспектували 41 140 переглядів. 

ПЛАНИ НА 2022 РІК
• відповідати на запит аудиторії 

контентними роликами: «Хід 
будівництва, «Площа ринок», 
«Академія РІЕЛ»

• впровадити конверсійний формат 
роликів (продуктові відео про 
ЖК), для стимулювання трафіку та 
цільових дій на сайті

• запуск рубрики Design Thinking 
про тренди, лайфхаки та стилі 
інтер’єрів на прикладі планувань 
наших ЖК – 3 випуски вже зняті та 
проходять фінальний монтаж

• втримання конкурентних позицій 
та якісна присутність на YouTube
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УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ 
РІЕЛ В ПРОФЕСІЙНИХ 
КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА 
СЕМІНАРАХ У 2021 РОЦІ 

2021-й для КН РІЕЛ був 
роком стрімкого підвищення 
впізнаваності бренду. 

Ми отримували нагороди, були 
запрошені на спеціалізовані 
івенти, очолювали профільні 
рейтинги, потрапляли в медіа з 
нашими благодійними ініціативами, 
запускали нові відеопроєкти й 
отримували сотні тисяч переглядів 
наших роликів. 

І якщо порахувати кількість 
переглядів лише п’яти наших 
найпопулярніших відео, то в 2021 
році ми мали привід пишатися що 
32 секунди. 

І це не враховуючи кількості 
переглядів нашого найбільш 
зворушливого відео, створеного 
до 18-річного ювілею Корпорації. 

Отже, на Всеукраїнській конференції для 
забудовників DOM.RIA, КН РІЕЛ зайняла 2 місце 
в списку з 358 компаній із найвищим рейтингом 
забудовника.

Провідний бренд-менеджер КН РІЕЛ Євген 
Павліченко про зміни у 2021 р. та майбутні 
тенденції у галузі.

Ще одна визначна подія минулого року – 
Investing in Ukraine Real Estate Market: profits 
and risks.

Це перша масштабна презентація українських 
інвестиційно-привабливих проєктів на 
ізраїльському інвестиційному ринку, на якій 
КН РІЕЛ представила 6 найбільш інноваційних 
об’єктів – по три в Києві та Львові. 

Маркетинг-директор КН РІЕЛ Олексій Кулик 
представив ізраїльським інвесторам інноваційні 
об’єкти Корпорації.

КН РІЕЛ на спеціалізованому івенті професійної 
спільноти фахівців у сфері девелопменту житла 
в Україні – RED Community.

Маркетинг-директор КН РІЕЛ Олексій Кулик 
поділився діджиталізацією продажів і сервісу, 
завдяки яким за 3 квартали 2021 р. кількість 
інвесторів зросла на 20%.

КН РІЕЛ на ІІ Міжнародному ВІМ-форумі 
BIM2UKRAINE. STEP2 для представників 
міжнародних та українських бізнесів, державних 
управлінців, економістів і громадських діячів, 
зацікавлених у глобальному розвиткові 
суспільства.

Виконавчий директор КН РІЕЛ Любомир 
Голубовський про використання в бізнес-
процесах Корпорації ВІМ-технологій, що 
дозволяють реалізовувати об’єкти віртуально.
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м. Львів. вул. Левандівська, 7
вул. Рудненська, 8
вул. В. Великого, 10
вул. Б. Хмельницького, 116

(032) 294 90 48

м. Київ. вул. Бойчука, 43 
пр-т. Повітрофлотський, 56
Дніпровська набережна, 17в

(044) 391 12 34

ВІДДІЛИ ПРОДАЖУ

www.riel.ua


