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ПАРУС CITY
Наймасштабніший 
проект Парус 
Development



ПАРУС CITY

Життя в центрі подій та у світі 
нових можливостей



ПАРУС CITY

“Парус City” - житловий квартал 
нового покоління



“Парус City” - концептуально 
новий проект для життя 
у місті, створений за сучасними 
принципами світової урбаністики. 

Квартал, який інтегрується у карту 
Львова, створюючи абсолютно 
нові можливості для життя та 
бізнесу на площі 6,5 га



АРХІТЕКТУРАВИРАЗНИЙ СИЛУЕТ
будинків  при змінній поверховості  
підкреслює фірмовий стиль архітектури 
Парус Development

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ 
МАТЕРІАЛИ
навісний, вентильований фасад з 
використанням базальтового утеплювача 
і алюкобонду, ефективна керамічна цегла, 
товщиною 250 мм, автономна дахова 
котельня (Wassex ModuMax, Німеччина)

КРЕАТИВНИЙ ФАСАД
обтічна форма, плавні лінії та виражена 
пластика створюють футуристичний дизайн, 
який вигідно вирізняє комплекс серед іншого
міського ландшафту.

ПАНОРАМНЕ СКЛІННЯ
встановлення алюмінієвих склопакетів, 
виконаних з особливо товстого 
загартованого скла



ЛОКАЦІЯ
ПАРУС CITY



Квартал розташований 
неподалік від центру Львова, 
поруч з великими міськими 
автомагістралями, що забезпечує 
чудову транспортну доступність



ПАРУС CITY

Фасад ПАРУС CITY виходить 
на вул. Кульпарківську. 
В зоні пішохідної доступності 
розташовано 4 зупинки 
громадського транспорту 
через які проходить 
15 маршрутів



ПАРУС CITY

Зручна локація кварталу не 
тільки забезпечить комфорт 
його майбутнім жителям, але і 
гарантує успішність розвитку 
бізнесу



ОСОБЛИВОСТІ
ПАРУС CITY



Будівництво кварталу буде 
здійснюватись у 3 етапи, 
починаючи з територій, що 
прилягають до вул.Кульпарківської

В ПОРЯДКУ 
ЧЕРГИ

БІЗНЕС-ЦЕНТР
1 ЧЕРГА

3 ЧЕРГА

2 ЧЕРГА



ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ДІЛЯНКИ - 6,8 ГА 

Площа житлової частини 

Загальна площа квартир
 
Приміщення громадського 
призначення

Дитячий садок

Загальна кількість 
машиномісць

Загальна площа проекту

120 750 м2

105 000 м2

28 466 м2

1305 м2

1205 м/м

168 000 м2



РАЦІОНАЛЬНІ 
ЦІННОСТІ

ДОСТУПНІ СТАРТОВІ ЦІНИ
вхід в проект від 500 000 грн

МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ НАВАНТАЖЕННЯ 
ПРИ РОЗТЕРМІНУВАННІ
індексація гривневого залишку 
на показник рівня інфляції

ЖИТТЯ ПОРУЧ З ЦЕНТРОМ МІСТА
та історичною частиною Франківського району: 
хороша транспортна доступність

ГАРАНТОВАНА ДОХІДНІСТЬ 
ІНВЕСТИЦІЙ
зростання ціни квадратного метру від початку 
будівництва до введення в експлуатацію мінімум 
на 70%

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОРЕНДНИЙ БІЗНЕС
популярні на ринку оренди невеликі 
площі квартир та комерційних приміщень; 
спеціалізована управляюча компанія, що надає 
комплекс послуг по здачі в оренду

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
впровадження найсучасніших технологій, 
що знижують затрати на енергоресурси



ЕМОЦІЙНІ 
ЦІННОСТІ

КВАРТАЛ МАЙБУТНЬОГО
Концептуально та технологічно унікальний проект, заснований 
на найсучасніших принципах світової урбаністики

ЖИТТЯ В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ
Поруч з ділянкою проекту розташований Кульпарківський 
сквер, який буде інтегрований в громадський простір кварталу 
та розкішна територія парку Піскові озера

КОМФОРТ ВИЩОГО РІВНЯ
Все що потрібно для повноцінного життя – поруч з будинком 
(дитячий садок, медичні центри, кавярні, пекарні, ресторани, 
магазини і т.п.)

ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ
Wi-Fi на всій території кварталу, стаціонарні зарядні станції для 
мобільних пристроїв у дворах та парках

ЗРУЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ
На території - фітнес-центр, басейн, студії йоги, клуб бойових 
мистецтв, танцювальні студії, футбольне поле, скейт парк, 
скеледром та багато іншого

ДРУЖНЄ ТА ЗАТИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Відродження культури “свого двору” та добросусідського 
спілкування.



ЖИТЛО В СТИЛІ 
WOW HOUSE



Я І МІЙ КВАРТАЛ
(Просторий внутрішній простір кварталу)
 
Внутрішній простір кварталу пропонує активності для всіх мешканців комплексу.
Головна алея простягнеться через всю територію кварталу та вестиме до головного 
дитячого містечка. У містечку розташується декілька майданчиків для дітей різного віку.
Спортивна частина складається з декількох універсальних майданчиків для гри у 
волейбол, баскетбол, теніс, міні-футбол. Також тут передбачені доріжки для бігу, катання 
на роликах та велосипеді. 
Для  активної молоді запроектований скейт-парк та скеледром.

КОНЦЕПЦІЯ
Парус City основана на створенні 
трьох типів громадського простору 
з різним ступенем приватності

Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ
(придомові території окремих корпусів)

В закритих двориках кожного корпусу створений затишний простір для спілкування 
жителів будинку: альтанки, зони відпочинку з вуличними меблями, дитячі майданчики, 
велопаркінг,  тощо.

Я І МОЄ МІСТО
(відкритий периметр кварталу та облаштована територія 
торгово-офісного центру)

Із зовнішньої сторони вул. Кульпарківська будуть розташовані основні об’єкти 
інфраструктури кварталу: фітнес-центр (4 000 кв. м.) з просторим басейном, торговий 
центр (18 000 кв. м) з великим супермаркетом, медичні центри, магазини, кав’ярні, 
ресторани, офіси, коворкінги.



КВАРТИРИ

Ми пропонуємо широкий вибір квартир 
в будинку першої черги будівництва

В комплексі представлені планування для різних форматів житла- 
від компактних однокімнатних квартир до сімейних апартментів 
з 1-3 спальнями, просторими холами та гостьовими зонами.
Об’єкт розташований на першій лінії кварталу, звідки відкривається 
чарівний вигляд на місто та парковий простір.





Центральний простір житлового комплексу буде вільний від автомобільного руху. 
Ми передбачили можливість гостьового паркінгу та під’їзні шляхи по зовнішньому периметру 
кварталу.
А вздовж залізничної колії буде зведений наземний багаторівневий паркінг, загальною кількістю 
понад 1000 машиномісць, який крім своєї основної функції  буде виконувати 
роль шумоізоляційного буферу

БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ
В ПАРУС CITY люди та автомобілі не 
заважатимуть одне одному, оскільки будуть 
розташовані на різних рівнях кварталу



ЗЕЛЕНИЙ ПРОСТІР
Територія кварталу буде наповнена 
обширними зеленими просторами: 
парки та сквери займуть понад 40% всієї 
території

В проекті передбачено посадку хвойних та листових порід 
дерев, декоративних кущів та квітників. 
Кожен будинок матиме власний затишний внутрішній дворик 
з ландшафтним дизайном. 
Центральний бульвар кварталу спроектований розкішним 
зеленим простором, який природньо переходить в громадський 
простір Кульпаркіського скверу



ПРО НАС



ПАРУС DEVELOPMENT

Парус Development була заснована в 2015 р, на піку розвитку професійного 
девелоперського бізнесу у Львові. Спільно зі своїми партнерами ми одночасно 
розвиваємо 5 проектів, загальним обсягом понад 300 000 кв.м, що знаходяться 
на різних стадіях реалізації.
Ми збудували та ввели в експлуатацію житловий комплекс 
Парус по вул. Липинського, 28, що став затишною домівкою для 239 сімей.
На стадії введення в експлуатацію знаходяться житлові комплекси:
Парус Park по вул. Кульпарківська, 63
Парус Life по вул. Городницька, 7
У 2017 році ми виводимо на ринок нерухомості два масштабних проекти 
квартальної забудови – ПАРУС SMART (вул. Трускавецька) та ПАРУС CITY 
(вул. Кульпарківська).
Детально продумана футуристична архітектура, креативні інженерні рішення 
та інтеграція у проекти сучасні технології дозволяє нам бути лідерами 
на ринку житлової нерухомості



НАШІ 
ПРОЕКТИ



ЖК «ПАРУС» 
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС БІЗНЕС КЛАСУ

стан: збудований, заселений

Інфраструктура проекту: 
супермаркет 500 кв.м., салон краси, 
фітнес-студія, аптека, стоматологічна 
клініка, меблевий торговий центр, 
нотаріальна контора, підземний 
паркінг, дитячий майданчик

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ:
Загальна площа ділянки
0,69 га

Загальна площа проекту
27 385 кв.м

Введений в експлуатацію

ВУЛ. ЛИПИНСЬКОГО, 26, 
М. ЛЬВІВ



ЖК «ПАРУС PARK» 
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС БІЗНЕС КЛАСУ

стан: будується, готовність 80%

Інфраструктура проекту: 
супермаркет 300 кв.м., салон 
краси, танцювальна студія, аптека, 
стоматологічна клініка, меблевий 
торговий центр, дитячий майданчик, 
паркова зона з ландшафтним 
дизайном, супутня соціально-
побутова інфраструктура

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ:
Загальна площа ділянки
0,7 га

Загальна площа проекту
39 674 кв.м

Завершення будівництва: 3 кв. 2017

ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 63, 
М. ЛЬВІВ



ЖК «ПАРУС LIFE» 
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС БІЗНЕС КЛАСУ

стан: будується, готовність 40%

Інфраструктура проекту: 
торгово-офісні приміщення 
загальною площею 1100 кв.м., 
підземний паркінг

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ:
Загальна площа ділянки
0,4 га

Загальна площа проекту
29 345 кв.м

Завершення будівництва: 3 кв. 2017

ВУЛ. ГОРОДНИЦЬКА, 7 
М. ЛЬВІВ



ЖК «ПАРУС SMART» 
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОМФОРТ КЛАСУ

стан:  підготовчі роботи на ділянці

Інфраструктура проекту: 
торгово-офісні приміщення, внутрішній 
двір з ландшафтним дизайним, зонами 
відпочинку, спортивними та дитячими 
майданчиками, наземний багаторівневий 
паркінг

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ:
Загальна площа ділянки
2 га

Загальна площа проекту
50 000 кв.м

Завершення будівництва: 
1 черги: 1кв. 2018

ВУЛ. ТРУСКАВЕЦЬКА
М. ЛЬВІВ



Найкращий житловий будинок 
в регіоні міжнародної премії EEA 
Real Estate Project Awards

Житловий комплекс з кращою 
сучасною інноваційною 
архітектурою на Building Awards 
2016

Дім 2016  - Кришталева цегла 
за найкращу будівельну 
інвестицію з обох боків східного 
кордону Європейського Союзу, 
організований Польським 
житловим товариством, 
філія у м. Люблін

ДОСЯГНЕННЯ 
ПАРУС DEVELOPMENT



Міста створюються людьми. Кожен твій крок, кожен рух 
вперед,  спільні досягнення й великі плани - рушійна сила 
перетворень. Ще крок - і  ти вже у майбутньому. 

Ми йдемо поряд, створюючи комфортні умови для твого 
життя. Масштабні проекти  сучасного житлового  простору, 
цілі квартали з розвинутою інфраструктурою, будинки з 
унікальним дизайном, житло – комфортне та підлаштоване 
під твої особисті  вимоги.  
Рушай впевнено у майбутнє разом з Парус Девелопмент.

Місто створюють люди, які в ньому живуть. 
Ми створюємо житло.



ВУЛ. ЛИПИНСЬКОГО, 36
ЛЬВІВ, УКРАЇНА
+380 32 253 77 47


