


займає територію колишнього Дарницького шовкового комбінату, що 
працював з 1948 року і до початку 90-х. У 2001 році один із цехів 
комбінату перетворили на торговельний комплекс «Даринок», а через 
13 років тут розпочав своє існування креативний простір Арт-завод 
Платформа. 

Загальна площа – 120 000 м2. 

Пьяцца 2

Найбільший креативний кластер в 
Україні, затишно розташований на 
лівому березі Києва,
на вулиці Магнітогорська, 1А 
(неподалік від станцій метро 
"Лісова" та «Чернігівська»). 

Пьяцца 1



Пропонуємо орендувати офісні приміщення площею від 200 
до 15 000 м2. Усі площі з відкритим плануванням. Орендар 
має право вибрати та на етапі планування ремонтних робіт 
вносити змінни в планування приміщення.

● Загальна площа спортивної зони: 15 000 м2
● Площа під оренду: від 200 м2 (виходячи з потреб)
●  Ремонт: shell&core + ремонтні канікули



Концепція: на другому та третьому поверхах будівлі розмістяться спортивні студії та зали 
(спортивний зал, spa-зона, студії танцю, боксерський та крос-фіт зал)

● Загальна площа спортивної зони: 3100 м2
● Площа під оренду: від 144  м2 (виходячи з потреб)
● Ремонт: shell&core + ремонтні канікули
● Особистий вхід в зону
● Паркінг: 1800 місць
● Електроенергія, водопостачання, каналізація 





Концепція: території комплексу розмістяться різноманітні студії 
творчої та розважальної індустрії:

● Фотостудія;
● Відеопродакшн;
● Театральна студія;
● Студія звукозапису;
● Паркінг: 1800 місць
● Електроенергія, водопостачання, каналізація 



Концепція: території комплексу розмістяться різноманітні 
студії творчої та розважальної індустрії:

●  на другому та третому поверхах трьох поверхової 
будівлі розмістяться виробництва промдизайну, 
творчі майстерні та студії митців, які будут 
доповнювати один одного;

● Площа: від 240 м2 (обговорюється виходячи з 
потреб);

●  Ремонт: shell&core + ремонті канікули;
● Другий та третій поверхи (дві вхідні групи: 

основний та вантажний вхід);
● Фізична охорона та відео-нагляд;
● Під’їзд великогабаритного транспорту;
● Електроенергія, водопостачання, каналізація;



● Площа: від 50 до 2000 м2 (великий вибір планувань різного формату, 
індивідуальний підбір згідно побажань клієнта)

● Загальна площа: 10 000 м2
● Стоимость: 100 грн/м2 (включая ОРЕХ и НДС).
● 5 хвилин до метро Лісова
● 10 хвилин до метро Чернігівська
● 20 хвилин до центра міста
● Зручний заїзд з прилеглих вулиць і місця для паркування"

● Доступ до локації 24/7
● Розташування: 3 та 4 поверх
● Охорона
● Доступ на територію за перепустками
● Відеоспостереження
● Вантажний ліфт (до 1000 кг.)



•    Концепція: на першому поверсі трьох поверхової будівлі 
розмістяться крафтові  (харчові) виробництва з магазинами, кафе 
чи ресторанами;
•    Площа: від 180 м2 (обговорюється виходячи з потреб);
•    Ремонт: shell&core + ремонті канікули;
•    Перший поверх (особистий вхід);
•    Під’їзд великогабаритного транспорту;
•    Паркінг: 1 800 місць;
•    Електроенергія, водопостачання, каналізація





● доступ до локації 24/7; 
● охорона;
● відеоспостереження;
● електроенергія (можливість 

підведення необхідних енергетичних 
потужностей);

● водопостачання, каналізація;
● можливість відвідувати розважальні 

і навчальні івенти, і бути у серці 
фестивального життя столиці; 

● озеленена територія з чистим 
повітрям;

● індивідуальний підхід до роботи з 
кожним орендарем;

● можливість розширювати площу 
оренди;

● великий вибір планувань різного 
формату, індивідуальний підбір 
згідно побажань клієнта.
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5 хвилин до метро Лісова 
10 хвилин до метро Чернігівська
20 хвилин до центра міста
Зручний заїзд з прилеглих вулиць і 
місця для паркування; 
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Територія обладнана всім необхідним:

● трансформаторні підстанції;
● каналізація;
● водопостачання та водовідведення;
● енергетичні потужності;
● складські приміщення.

Зручне розташування Арт-завод Платформа дозволить вам всюди 
встигати та бути у серці подій. 

Безпосереднє оточення представлено безліччю торгових і офісних 
площ, ресторанів, кафе та фаст-фудів. 
Відмінна транспортна доступність як особистим, так і громадським 
транспортом, забезпечується завдяки розташуванню поряд з 
однією з головних транспортних магістралей (Броварський 
проспект).



Арт-завод Платформа може стати домівкою для офісів 
креативних компаній, крафтових виробництв та творчих 
майстерень.

Це кращий варіант об'єднати всі бізнес-процеси в одній будівлі. 
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вул. Магнітогорська, 1А, м. Київ.

М Чернігівська

Арт-завод Платформа

Маркет-молл Даринок

М Лісова

Фітнес-клуб “Sportlife”



Менеджер з питань оренди
Георгій Пилипенко

h.pylypenko@artzavodplatforma.com.ua
 +380 (66) 578-63-62

mailto:h.pylypenko@artzavodplatforma.com.ua

