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* Схема забудови є орієнтовна, тобто на час введення будинків в експлуатацію, розміщення об’єктів благоустро може бути змінено або уточнено.



ПРО
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Житловий комплекс «Рівер Сіті» складатиметься 
із 3-х будинків та центру дитячого дозвілля. 

На території ЖК буде облаштовано відпочинкові зони, в 
тому числі власний пляж на р. Тетерів, дитячі 
майданчики, підземні та наземні паркінги, зони для 
проведння активного дозвілля – спортивні майдінчики. 

ЖК розташовується у зеленій частині міста, де вільно 
вдихається чисте повітря на повні груди, де чути 
заспокійливий шум річки і водночас є все необхідне 
для комфортного проживання у місті.

Зручна транспортна розвязка, продуктові 
супермаркети, торгово-розважальні ТЦ, готелі, 
ресторани та кафе, школи, університет – усе це є 
поблизу території ЖК «Рівер Сіті».

Також перевагою ЖК є близькість до  центру міста – 
туди можна дійти лише за 20 хвилин. 

Перша черга будівництва складатиметься 
із трьох 16-поверхових будинків, по 112 квартир 
кожен.(Див. стор. 2 Будинок №1-№3 на генеральному 
плані.)

Площа земельної ділянки –  1, 6195 га

Кількість будинків – 3

Поверховість – 16

Кількість квартир – 940



2-кімнатна квартира

3-кімнатна квартира



* Вказані площі є проектними, тому у процесі будівництва можуть змінюватися або уточнюватися.

1-кімнатна квартира

1-кімнатна квартира

ПЛАН 
ТИПОВОГО ПОВЕРХУ*



120 м → Укрпошта
210 м → Зупинка автобусів №5А, 9, 
                15А, 177, Н5, 
                маршрутне таксі №25, 30, 44
400 м → Храм святого Юрія УПЦ 
                Київського Патріархату

500 м → Житомирський державний 
                технологічний університет
650 м → Продуктовий магазин
850 м → Лазурний гастроном

500 м 1,3 км → Школа №1
1,5 км → Парк Вічної слави
2,0 км → Ресторан Фавор
2,0 км → Центральна частина міста
4,0 км → Обласна клінічна лікарня
9,6 км → Аеропорт «Житомир»

1 км

Навчальні заклади Спортивні заклади

Банківські установи

Відділення доставки Аптека, лікарня

Церква, храм

Магазини, супермаркети

Розважальні центриРесторани, кафеУМОВНІ
ПОЗНАЧЕННЯ

ІНФРАСТРУКТУРА 
МІКРОРАЙОНУ 

* Схема забудови є орієнтовна, тобто на час введення будинків в експлуатацію, розміщення об’єктів благоустро може бути змінено або уточнено.





ВІДДІЛ ПРОДАЖУ ЖК «РІВЕР СІТІ» 

м. Житомир, вул. Чуднівська, 109

тел.: +38 097 201 88 11

АДРЕСА ЖК «РІВЕР СІТІ» 

м. Житомир, бульвар Тетерівський

ПОНАД 
74 РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТИ

14 000
ЩАСЛИВИХ СІМЕЙ

1 100 000 М2 ЖИТЛА 
ЗВОДИТЬСЯ ОДНОЧАСНО

2 900 000 М2

ЗБУДОВАНИХ 

ЛІДЕР БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
2016, 2017

3 800 000 М2 НЕРУХОМОСТІ 
У ПРОЕКТНОМУ ПОРТФЕЛІ

«БРЕНД РОКУ
– 2018/2017/
2016/2013»

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
БУДІВЕЛЬНОЇ ПРЕМІЇ

«IBUILD» - 2018

«ВИБІР
УКРАЇНИ – 2016»

«ДЕВЕЛОПЕР
 РОКУ – 2017»

«БРЕНД РОКУ
– 2017»

«ЛІДЕР ГАЛУЗІ
– 2017»

«ІНТЕРГАЛ-БУД» — один із лідерів 
за втіленням проектів у сфері 
будівництва: більше 74 
реалізованих комерційних та 
житлових приміщень, загальною 
площею майже 3 мільйона 
квадратних метрів 
Сучасні ідеї та рішення, високі 
темпи будівництва, найширше 
регіональне охоплення, здача 
проектів відповідно до плану, 
можливість придбання квартири 
«під ключ» з ремонтом та 
гарантією від забудовника, а ще 
наявність власної довгострокової 
програми розтермінування та 
послуга обміну старого 
помешкання на нове (trade-in) 
дозволило 14 000 щасливих сімей 
віддати перевагу саме цьому 
забудовнику.

→ www.intergal-bud.com.ua

ПРО КОМПАНІЮ «ІНТЕРГАЛ-БУД»

www.river-city.com.ua


