
Архітектурне рішення ЖК Синергія 3+ визнано      
найкращим за рейтингом інформаційного    
порталу “Зm2” 

Ми перемогли у номінації “Новобудови передмістя Києва з        
цікавими архітектурними рішеннями” 
 
Будівельна група Синергія зробила ставку на нову концепцію житла. Наші архітектори           
винайшли те, що інші вважали неможливим: гармонійно вписали сучасні hi-tech          
рішення в навколишній природний ландшафт.  
 
Рвані фасади та поєднання контрастних кольорів дали можливість створити         
особливий урбаністичний стиль, що нагадує проектні роботи новатора        
архітектурної форми Гауді на сучасний манер. 
 
Стандарти Синергії доповнюють новаторський архітектурний стиль зручними та        
комфортними рішеннями: 

● двори без машин та безпечні пішохідні зони; 
● зручні та затишні під'їзди; 
● дитячі майданчики та садочок на території житлового комплексу; 
● ландшафтний двір-парк, бездоганний будь-якої пори року; 
● панорамні вікна для відчуття світла та простору. 

 
Крім зовнішньої краси, наші архітектори потурбувались про функціональність        
квартир в новобудові. Відсутність несучих стін всередині дає можливість втілити в           
життя безліч дизайнерських ідей. 
 
Якщо ви ще шукаєте неповторне житло в сучасному житловому комплексі, що           
гармонійно розташувався посеред соснового лісу ― поспішайте. Вільних квартир в          
найкращій новобудові передмістя Києва з цікавим архітектурним рішенням        
залишається все менше. 
 
 



Рендери вхідної групи ― ваша можливість      
побачити майбутні рішення вже сьогодні 

3D візуалізація входу в будинки ЖК “Синергія 3+” вже 
готова 
 
Сучасні комп'ютерні технології значно спрощують нам життя. Будівельна група         
Синергія їх вдало використовує. Можна сто разів розповісти інвесторам, який сучасний,           
стильний, комфортний та доглянутий під'їзд буде у їхньому новому будинку в           
затишному районі поблизу Києва. А можна просто один раз показати, і клієнт сам             
оцінить рівень житла. 
 
Наші дизайнери створили рендери вхідної групи ЖК Синергія 3+ для вас. Щоб ви могли              
візуально оцінити стандарти Синергія у створенні сучасних багатоповерхівок.  
Затишний та просторий під'їзд проектувався з огляду на дотримання обов'язкових          
вимог. 

● Зручність для велосипедистів, матусь з колясками, інклюзивність. 
● Два входи, адже у нас з одного боку двори без машин, а з іншого ― зручні                

парковки. 
● Високі стелі, дизайнерський ремонт, гармонійне поєднання кольорів та світла. 

 
Ви самі можете все це побачити, ознайомившись з нашими рендерами. А інвестори            
Будівельної групи Синергія будуть насолоджуватися таким комфортом щодня. 
 
Якщо ви ще знаходитеся в активному пошуку зручного та затишного житла в            
новобудові під Києвом ― поспішайте. Вільних квартир в ЖК Синергія 3+ залишилось            
не так багато. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розфарбовуємо перші фасади ЖК Синергія 3+ 

На першій черзі будівництва вже можна оцінити підбір        
фактури та кольорів фасадів 
 
Будівельна група Синергія створює сучасні багатоповерхові будинки, що гармонійно         
виглядають посеред затишного соснового лісу. Зовнішній вигляд споруди та ідеальний          
підбір кольорів тут відіграє важливу роль. Нашим дизайнерам було над чим           
працювати, і вони ― молодці! 
 
Завітайте на будівельний майданчик та самі оцініть майстерність дизайнерів. Фарби          
насичені та, водночас, природні. Високі будинки ЖК “Синергія 3+” наче виросли серед            
соснових дерев, не порушуючи навколишню красу.  
 
Ми гарантуємо нашим інвесторам якість на роки. Фасади будинків довго не           
втрачатимуть барв та досконалого зовнішнього вигляду. Адже Будівельна група         
Синергія обирає матеріали від перевірених виробників. Нас не цікавить спосіб          
здешевлення собівартості житла шляхом заощадження на якості матеріалів. 
 
А тим, хто ще шукає своє ідеальне житло біля Києва, радимо поспішати. Вільних             
квартир залишається з кожним днем менше.  
 


