


Порт відпочинку NAVY – новий,   стильний   і   мультифункціональний   заміський   комплекс   для   поціновувачів  

 преміум-відпочинку.  Це місце, яке поєднує в собі сучасний ресторан, місткий NAVY EVENT HALL, великий літній 

концертний майданчик на 6000 м2, сучасний івент-хол на 650 гостей із системою 3D мапінгу, 2 басейни, дитяче 

містечко з «бризкодромом», причал для катерів та парковку на 350 місць. 

NAVY - це комплекс,  аналогів   якому  наразі   не   відшукати   в   Україні.   Ідея   створити   заміський   клуб   для  проведення  

 різноманітних   масштабних   івентів  і відпочинку була   навіяна   не   лише   кіношною   естетикою,   але   й   постала   з  

 цілком   об’єктивних   причин.  Провівши ретельний аналіз ринку рекреаційних   послуг , ми з'ясували, що в Україні 

відсутня  єдина локація, яка   б  водночас мала все   необхідне   для   повноцінного   відпочинку, могла бути придатною 

для організації найскладніших подій і  задовольняла   б смаки   навіть   найвибагливіших   замовників. Це 

усвідомлення і дало  поштовх   до   відкриття  в 2020 роцi  порту   відпочинку   NAVY.   



З   того   часу  заміський   комплекс  NAVY  став  улюбленим місцем відпочинку не  лише   для   киян  , але й 

жителів   обласних   міст. Тут   знайдеться   все,   що   тільки  забажає душа досвідченого відпочивальника.  

 Ми створили все, щоб кожна ваша подія була ідеальною. Тому NAVY можна сміливо вважати  українським  

 Burning   Man,   але   не   з   пустельними,   а   по-справжньому   мальовничими   краєвидами, або Меккою 

найважливіших подій у вашому житті.



Заміський комплекс NAVY - 

може прийняти одночасно до 

5 тис. осіб

Ми професійно займаємось організацією 

урочистостей. Успішно втілюємо у реальність 

івенти будь-якого формату: закриті вечірки, 

весілля, дні народження, концерти із 

запрошенням українських і світових зірок

Місцезнаходження - 10 км від Києва, 

обвідний канал Київського моря. Є 

можливість дістатися по воді і 

пришвартувати у причалі водний 

транспорт - яхти, катери, човни



Маємо зручну транспортну 

розв'язку, парковку на 350 

автомобілів, також є зупинка 

громадського транспорту

Ми еко-френдлі і дбаємо про чистоту довкілля: 

сортуємо сміття, батарейки. На території комплексу 

використовується альтернативна енергія. Паркан, 

яким огороджений комплекс, виготовлений із 

сонячних батарей, є електрозарядка. 



Одна з наших головних переваг - 

концертна сцена з повним 

комплектом обладнання, 

світлодіодних екранів і 

найбільшим в Україні 

мультимедійним простором 360 

(3D mapping)

Ми дбаємо про безпеку наших гостей: на 

території комплексу працює ліцензована 

служба охорони. Встановлено 80 камер 

відеоспостереження, є надійна система 

оповіщення та пожежогасіння

З нами вам немає про що непокоїтись: 

під час купального сезону працюють 

служба порятунку на воді та 

медичний кабінет



Задумали організувати якусь значну подію, але складно визначитись з місцем 

проведення? Тоді ми маємо для вас вирішення цієї дилеми. Ось що вам потрібно: 

сучасний і високотехнологічний Event Hall площею 587 кв. м, забезпечений 

необхідними меблями, великою сценою та обладнаний професійним освітлювальним 

і звуковим спорядженням, світлодіодним екраном Р3 розміром 10 х 3 м.  

Ми маємо власну команду професіоналів, яка організує будь-який ваш захід.  

Основні переваги Event Hall: 

• Окремий парадний вхід 

• Гримерні кімнати 

• Наявне зручне розташування для червоної доріжки, церемоніальної зони та фотозони 

Розміщення гостей: 

• Кавовi столики та дивани - до 150 чол. 

• Банкет - до 300 чол.  

• Фуршет - до 600 чол.  

• Конференції - до 600 чол.

Event Hall





Event Hall повністю забезпечений професійним обладнанням, завдяки якому можна 

реалізовувати мультимедійні, проекційні та голографічні шоу найрізноманітніших 

форматів, що дозволить відчути всі переваги цього популярного технологічного 

мистецтва.   

Для більшої видовищності ми разом з нашими партнерами - міжнародною студією Magic 

Іnnovations - підготували 3D mapping інтро шоу.  

Особливою цікавинкою цього шоу є проекція 360, яка дозволяє відтворювати 

проектування на різні об'єкти декорацій. 

14 проекторів 3lcd Epson, яскравістю по 7000 люмен і роздільною здатністю 1920 * 1200 

пікселів. Медіасервер Magic Innovations на 16 виходів 4к з технологією Quadro Sync 

Загальне розширення 27748 * 1200 пікселів. Площа засвічення близько 400м2 

3D MAPPING INTRO SHOW





Меблі для різних типів розсадки:  

• банкетні круглі столи d 180 см по 6-10 чол. - 32 шт. 

• коктейльні столи з чохлами (чорні, білі, червоні, сині) - 60 шт. 

• фуршетні столи з пластику 180х80 - 51 шт.  

• стільці синього кольору - 620 шт.  

• стільці з білою шкіряною спинкою - 87 шт.

Меблi



Тераса загальною площею 285 кв. м і місткістю до 100 гостей, яка 

прилягає до NAVY EVENT HALL. 

Відкрита тераса - чудове дизайнерське рішення, що може слугувати для 

різноманітних цілей. Може використовуватись як для розширення загального 

простору (всі вікна та перегородки розкриваються), так і для організації 

Welcome cocktail, прийомів, зустрічі гостей, організації романтичної вечері або 

проведення будь-яких інших заходів.

Тераса





Виняткове місце для гурманів, охочих скуштувати широкий вибір страв з 

італійськими нотками та авторським виконанням від шеф-кухаря Navy.  

Ресторан відмінно підходить для проведення масових заходів, банкетів, фуршетів, 

тематичних вечерь та може прийняти одночасно до 500 гостей у форматі фуршет та 150 

гостей у форматі банкет . 

 У ресторані наявний комплект професійної техніки, яка забезпечує якісне 

освітлення та звукове оформлення.  

У меню представлені як класичні страви, так і страви, для приготування яких 

використовувались найрізноманітніші техніки - кращі зразки кухонь різних куточків світу.  

Усе це, у поєднанні з панорамним видом на Дніпро, подарує вам цілий комплекс 

приємних вражень і зробить ваше перебування у Navy дійсно незабутнім.

Ресторан Navy 





Концертна площадка у Navy - це понад 6 тис. кв. м простору для проведення 

фестивалів, концертів, open air, презентацій та спеціальних заходів.  

•       Сцена розміром 15х8 м, із закулісним простором 

•       Світлодіодний екран P10 8х4 м 

•       Звукова система 50 кВт. 

•       Запас електричної потужності 300 кВт. 

•       Можливість підключення резервного електрогенератора 

•       Автоматична система квиткового контролю 

•       Фуд-корт з барними зонами 

•       VIP зони 15х25 м та 12х24 м, фан-зони 1000 кв. м та 6000 кв.м 

Концертна площадка 







На території комплексу розташовані 2 басейни з підігрівом. У літній період 

вода має комфортну температуру 26С. 

Великий басейн має площу 375 кв. м та 4 рівні, на яких розташовані  шезлонги 

та ліжка. Біля басейну можна затишно відпочити великою компанією друзів, з 

дітьми та усією сім’єю. Літній майданчик ресторану є вмістким: тут легко 

розмістити до 350 відпочивальників. 

Для зручності наявні великі роздягальні на 300 місць, які облаштовані 

надійною системою електронного захисту, наявні душові кабіни та окремі 

лаунж-зони. 

Кожен з відвідувачів має свою окрему шафу для речей з електронним замком, 

рушник і пляжну парасольку. 

У Navy ви стовідсотково забудете, що таке старі басейни з холодною 

водою, особливо, коли погода показує свої капризи. 

Пляжна зона 





Зона лаунж, що має окремий басейн з підігрівом площею 42 кв. м і територію 1000 кв. м, - 

це найкращий спосіб релаксу, який дозволяє розслабитись, зарядитись енергією і відчути 

прилив сил і щастя.  

Ця територія може використовуватися для проведення заходів будь-якої складності:  

• Банкети - 100 чол. 

• Коктейлі - 150 чол. 

• Пляжні вечірки - 100 чол. 

Окремо можливе встановлення сцени, професійного обладнання, світла, звуку, 

відеоекрану. 

Пляжні меблі: 

• шезлонги - 96 шт. 

• ліжка - 140 шт.  

• матраци - 140 шт.  

• парасольки - 250 шт.  

• крісла-подушки - 32 шт. 

• маленькі столики - 78 шт.  

• стільці чорні - 33 шт., білі - 204 шт. 

Vip басейн 





На території комплексу Navy вашій малечі точно ніколи буде сумувати. Дитяче 

містечко QITELE площею 800 кв. м може запропонувати маленьким пустунам 

безліч ігор, розваг, різноманітних гойдалок і гірок. Дитячі очі засвітяться 

невимовною радістю і щастям, побачивши незвичайну розвагу, - 

«бризкодром», яка, між іншим, має подвійну систему очищення води.  

Але на цьому розваги тут не закінчуються. Якщо дітям набридне грати на свіжому 

повітрі, вони можуть веселитись і у великій ігровій кімнаті, де на них чекатимуть 

інтерактивні іграшки та приставки.  

Для тих, хто активно дбає про своє здоров'я і ні дня не проводить без занять 

спортом, облаштований спортивний майданчик з професійним спортивним 

спорядженням. Тут можна проводити як індивідуальні, так і групові заняття з 

йоги, кросфіту, стретчінгу і TRX.

Дитяча ігрова зона та спортивний майданчик 





Велика територія площею понад 1000 кв. м - ідеальне місце для 

проведення виїзних весільних церемоній, організації виїзного 

фуршету, проведення масових заходів. Лише уявіть, якими красивими 

будуть ваші весільні фото, селфі та фотоальбому на пам’ять, зроблені 

тут! Чого тільки коштують фантастичні краєвиди заходу сонця над 

замріяним Дніпровським каналом. 

Зелена зона 



Дістатися до комплексу можна двома способами: власним автомобілем - 

для наших гостей передбачений паркувальний майданчик на 350 авто, 

маємо 2 електрозарядки. Також є можливість дістатись водним 

транспортом - яхтою, човном, катером - на причалі на вас буде чекати 

наш швартувальник. 

Парковка, причал



• Прикраса банкетних залів, літніх терас 

• Оформлення виїзних заходів 

• Декорування корпоративних заходів 

• Весільна флористика  

• Дитячі букети 

Фотозони з квітів 

Флористика





Контакти 

044-355-4444  

events@navy.ua

Дякуємо за увагу!

Київська область, Вишгородський район, Обвідний канал Київського моря, с. Осещина, вул. Київська, 2г


