


ПАРУС PARK - 
випереджаємо час
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ПАРУС PARK - це ще один 
об’єкт житлової нерухомості 
виняткової якості в портфелі 
компанії ПАРУС.

Вперше у Львові представле-
ний проект, де унікальну, роз-
кішну архітектуру доповнюють 
сучасні інтегровані smart тех-
нології і ексклюзивна інфра-
структура для жителів.

Парус Park – це стиль  життя

l  Про проект



Франківський район один з 
найулюбленіших районів для 
жителів Львова завдяки розви-
неній інфраструктурі та всіма 
умовами для активного і здоро-
вого життя. 

Тут все під рукою: ресторани, 
торгові центри, супермаркети, 
ринки, навчальні та спортивні 
заклади, бізнес-центри, а зручна 
транспортна розв’язка дозволить 
Вам дістатись в будь-який куто-
чок Львова за лічені хвилини.

Франківський район



Водночас Франківський 
район є і найзеленішим та 
найприємнішим районом 
для затишного та комфорт-
ного життя. Чисте повітря, 
парки, сквери, гарні краєви-
ди відкриють широкі можли-
вості для Вашого сімейного 
дозвілля. 

Для дітей у пішохідній до-
ступності розташовані садки, 
навчально-виховні комплек-
си, школи, гімназії та універ-
ситети.

Район з унікальною історією  
в центрі Львова

Франківський район –  
беззаперечно, найпопулярні-
ший район Львова. Історична 
частина району складається 
з австрійських люксів, над 
якими працювали найві-
доміші архітектори того 
часу. Оскільки район у всі 
часи користувався чималою 
популярністю серед жителів 
Львова, саме тут з’явилась 
одна з перших у місті трам-
вайних ліній.



Панорамні вікна. Вікна від підлоги до  
стелі забезпечують максимальне сонячне 
освітлення, широту огляду та візуально 
об’єднують кімнату та пейзаж за вікном в 
єдине ціле. Такі вікна здатні перетвори-
ти навіть невеличку квартиру в розкішні 
апартаменти.

Повноцінні приміщення від 4 до 8 м2 з індиві-
дуальними дверима, що повністю відповідають 
вимогам безпеки. Тут можна зберігати сезонні 
речі, складати великі предмети, автомобільні 
колеса, дитячі візочки, спортивний інвентар, 
який зазвичай ніде тримати у квартирі.
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КОМЕРЦІЇ
Монолітне будівництво - одна з найбільш 
перспективних технологій зведення 
будівель. Така технологія має низку пере-
ваг: тепло- та звукоізоляція, надійність, 
екологічність, енергоефективність. Термін 
експлуатації таких будівель розрахований 
більше, ніж на 200 років.
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УНІКАЛЬНИХ 
ПЛАНУВАНЬ

ПАРКОМІСЦЬ  
У ПІДЗЕМНОМУ 
ПАРКІНГУ

В житловому комплексі ПАРУС PARK  
передбачений підземний та гостьовий  
паркінги для комфорту власників  
квартир та їхніх гостей.

Система вентильованого фасаду.  
Сучасна система вентильованих фасадів 
забезпечує створення естетично привабли-
вого вигляду та захищає будівлю від ме-
ханічних та погодних впливів. Така система 
забезпечує довговічність будівлі, пожежну 
безепеку, відмінну тепло- та звукоізоляцію.



ПАРУС PARK підкорює не тільки 
зручним розташуванням, ро-
звиненою інфраструктурою, а й 
стильною архітектурою. 

Ми будуємо, щоб залишати після 
себе красиву архітектуру. І тому 
створюємо шалено індивідуаль-
ні об’єкти, які стають знаковими 
для міста. Перше, що привертає 
увагу в ЖК ПАРУС PARK – його 
відокремленість та відмінність 
від навколишньої забудови - 
проект домінує над навколишнім 
оточенням, затягує на себе увагу. 
Розробляючи проект, ми зроби-

ли вибір на користь сучасних на-
туральних матеріалів, пластичної 
геометрії та контрастів кольору.

Комплекс з п’яти секцій змінної 
поверховості вирізняється пла-
стичними фасадними лініями, 
виконаних в стилістиці сучасних 
трендів світової архітектури: ла-
конічність форм, конструктивна 
функціональність і стриманий 
стиль фасадного декору

Пластика фасаду

ПАРУС PARK

l  Архітектура



Інтегровані інноваційні технології 
в ПАРУС PARK:
Smart house – електронний контро-
лер системи опалення - знаходя-
чись за межами будинку за допомо-
гою будь-якого гаджету, ви зможете 
керувати всіма зонами опалення в 
квартирі, заздалегідь програмувати 
температурний режим по годинах, 
днях та тижнях.

ВАШ ЖИТ ТЄВИЙ 
ПРОСТІР  
СТАЄ SMART

l  Start smart Електрозарядна станція 
для електрокарів
Виконані з нержавіючої сталі та призначені для 
вуличного використання. У зарядному пристрої 
будуть поєднані всі існуючі режими зарядки 
змінним струмом. Для безпеки буде передбачено 
диференційний захист від витоку струму, аварій-
не відключення напруги та блокування розетки.

Free wi-fi zone 
Мережа вільного wi-fi доступу в зонах 
загального користування: в вхідних 
групах,  на поверхових холах та на 
території паркової зони житлового 
комплексу.

Система контролю 
доступу
Вхідна група до кожної секції  
житлового комплексу обладнана карт-
ковою системою контролю доступу  
та відеонагляду.

Стаціонарні зарядні 
станції для мобільних 
пристроїв
Жителі та гості ПАРУС PARK завжди будуть 
залишатись на зв’язку завдяки мережі віль-
ного wi-fi доступу та встановлених в місцях 
загального користування стаціонарних 
зарядних станцій.



Підземний 
паркінг

Комори

Проблема безпечного постійного 
або короткотермінового збері-
гання автомобіля є однією із 
нагальних для жителів Львова. 
Компанія «ПАРУС» інтегрує під-
земні паркінги у всі свої житлові 
проекти.

У житловому комплексі «ПАРУС 
ПАРК» передбачений підземний 
паркінг, в який можна потрапити 
з кожної секції будинку, не вихо-
дячи на вулицю. 

В’їзди в паркінг зручно розта-
шовані на внутрішній території 
комплексу. За територією паркін-
гу ведеться цілодобове відеоспо-
стереження із охороною.

• будівельні матеріали – комора 
незамінна під час ремонту в 
квартирі;

• консервовані овочі, варення та 
інші продукти тривалого збері-
гання: комфортна температура 
взимку і влітку підходить для 
цього.

У кожному з 182 приміщень 
встановлені індивідуальні 
двері та облаштовано освітлен-
ня. Комори відповідають всім 
вимогам безпеки і оснащені 
системою відеоспостереження. 
Це надійне місце для особи-
стого майна, яке дозволить 
звільнити простір в квартирі 
і при цьому не турбуватися за 
збереження речей і їх транс-
портування.

Ви можете надійно зберігати свої 
речі в індивідуальних коморах, 
розташованих в ЖК «ПАРУС 
PARK». Комори знаходяться на 
житлових поверхах 1, 4 та 5 сек-
цій, і ви в будь-який час зможете 
покласти або забрати потрібні 
речі, при цьому не доведеться 
нікуди їхати. Площа приміщень 
варіюється від 4,5 до 6,5 кв.м., 
і цьому простору можна знайти 
масу варіантів для застосування. 
У коморах зручно зберігати:

• великі предмети, наприклад, 
автомобільні колеса, коляски, 
спортивний інвентар (лижі, сан-
ки, велосипеди, сноуборди і т.п.);

• сезонні речі: влітку в індивідуа-
льних коморах можна тримати 
зимовий одяг і взуття, а взимку - 
прибирати предмети літнього 
гардеробу;



На створення  
ПАРУС PARK 
нас надихнули ВИ
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Унікальна особливість нашого житло-
вого комплексу - затишна і продумана 
внутрішня територія. Її важко назвати 
звичним словом «двір» - скоріше,  
це простір для спілкування та відпочинку. 
Дитячий майданчик, зелені острівки, 
пішохідні доріжки - все зроблено так, 
щоб Вас не покидало відчуття особистої 
території. Це начебто вже не кварти-
ра, але все ще домашній, особистий 
простір для вузького кола людей.

Парк стане місцем зустрічі сусідів  
і нових знайомств.

Затишний простір 
для спілкування  
та відпочинку

l  Власний парк



Коли є власна розкішна тераса, 
всі світанки та заходи сонця – Ваші!

Квартири в «ПАРУС PARK»  
відповідають всім сучасним стан-
дартам європейського житла і виріз-
няються зручними і різноманітними 
плануваннями. Крім планувальних 
рішень ми раді запропонувати вам 
варіанти інтер’єру квартир, розро-

блені дизайнерами ексклюзивно 
для «ПАРУС PARK».
Покупців з особливими запита-
ми зацікавлять видові пентхауси 
з розкішними терасами, розта-
шованими на верхніх поверхах 
комплексу.



  

Коли до офісу можна дійти пішки, -  
не спізнишся на роботу

В зоні пішохідної доступ-
ності від Проекту, зосеред-
жений великий офісний 
IT кластер, що в комплексі 
з комерційними приміщен-
нями «Парус Парку» буде 
давати ефект синергії,  
перетворюючи територію 
на активний діловий район.
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Коли торговий центр – прямо в твоєму 
будинку, що одягнути – не проблема!

У першій секції «ПАРУС PARK», 
на перетині вул. Кульпарківської 
та вул. Звязкова буде розташо-
ваний триповерховий торговий 
центр.

До послуг жителів великий вибір 
магазинів відомих брендів кос-
метики, одягу, взуття та ексклю-
зивних товарів, продовольчий 
супермаркет, площею 400 кв.м.

На третьому поверсі передба-
чені офісні приміщення від 15 
до 100 кв.м.



  

Коли Вашим дітям є де розвиватись,  
Ви можете не хвилюватись за їх майбутнє

В «ПАРУС PARK» справді бага-
то місця для розвитку дітей, по-
чинаючи з ігрових та спортив-
них майданчиків і закінчуючи 
центром дитячого розвитку. 

Тепер щоденні прогулянки,  
заняття спортом, ігри  
в будь-який час року стануть 
для вас подвійно приємними, 
а камери відеоспостереження 
будуть стежити за безпекою 
вдень і вночі.
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Розробляючи планування квар-
тир, ми відштовхувалися від 
потреб сім’ї, яка буде в ній жити. 
Тому ми рахуємо не кількість кім-
нат, а кількість окремих спалень 
яка потрібна Вашій родині.

Тому в кожній квартирі перед-
бачений загальний сімейний 
простір – об’єднана кухня- 
вітальня. Кожний додатковий 
метр в наших квартирах працює 
на зростання функціональності та 
комфортності житлової площі.

ПЛАНУВАННЯ: 
ще більше функціональності



Квартири типу 1К – це стандартний варіант 
планування 1-кімнатної квартири, в яко-
му повноцінно організований житловий 
простір, де немає нічого зайвого, але є все 
необхідне. Ми пропонуємо такий формат 
квартир, площею від 43,5 до 46,1 кв. м. тим, 
хто проживає окремо, та сім’ям з двох осіб. 

Квартири правильних пропорцій, витягнуті 
всередину корпусу. Це якраз той випадок, 
коли менше - не означає гірше: 1К мають 
великі вікна і засклені лоджії. 

Тип 3 

Вашій сім’ї буде ідеально зручно в квартирі, де 
окрім окремої спальні у вас буде ще просторий 
житловий простір living area: а це вже фактично 
дві кімнати за ціною однієї! Living area – просто-
ра кухня-вітальня – дає можливість провести 
вечір з друзями, запросити рідних з ночівлею, 
в той час як ваша спальня залишиться приват-
ною територією для сну і відпочинку. До того 
ж у деяких плануваннях з однією спальнею 
є виділений гардероб, великі лоджії та інші 
особливості, які Вас приємно вразять. Квартири 
даного формату запроектовані площею від 44,6 
до 64,6 кв.м. 

Тип 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 28, 29

Цей тип квартир, площею 62,3 – 75,2 кв.м, 
створений для комфортного життя невеликої 
сім’ї. Крім окремої спальні, в цих плану-
ваннях є вітальня, що дозволить розділити 
активність всіх членів сім’ї, зустрічати го-
стей і навіть планувати збільшення родини. 
Окрема кухня дозволить втілити в життя всі  

можливі кулінарні експерименти. 

Тип 1, 4

Якщо ви мрієте про квартиру, де у вас і у дитини 
будуть власні, окремі кімнати, – ви напевно  
оціните пропозицію в форматі 2К+ з двома 
спальнями і окремою кухнею-вітальнею. 
У цих квартирах дотримана золота середина 
між високим рівнем комфорту, що забезпечує 
особистий простір для кожного члена сім’ї, і 
функціональністю квадратних метрів. У кварти-
рах формату 2К+ з двома спальнями, площею 
63,0 до 86,1 кв.м є додатковий санвузол, 
лоджія, великі вікна і завжди достатньо місць 

для зберігання. 

Тип 5, 7, 12, 16, 18, 27

Формат 3К – найвдаліший варіант для сім’ї, 
яка віддає перевагу традиційному плануван-
ню квартири. Адже в такому варіанті запро-
ектована окрема кухня-столова, вітальня та 
дві спальні. Також тут передбачена велика 
кількість вікон і прекрасна освітленість. 
Квартири, площею від 74,8 – 87,0 кв.м. 
приємно здивують функціональністю та ер-

гономічністю простору. 

Тип 6, 8

3К+ – це квартира з трьома спальнями - 
кращий вибір для великої і дружної сім’ї: 
тут вирішальну перевагу створює простора 
кухня-вітальня, завдяки їй особисті інтереси 
всіх членів родини не заважатимуть один 
одному і зможуть гармонійно співіснувати 
в загальному просторі. Спальня дорослих 
знаходиться окремо. В приватній зоні розта-
шований окремий санвузол, що дозволяє 
зробити цю частину квартири незалежною  

і більш комфортною. 

Тип 30

1К планування 1К+ планування 2К планування 2К+ планування 3К планування 3К+ планування



УЧАСНИКИ ПРОЕКТ У

ДЕВЕЛОПЕР

АРХІТЕКТОР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК

ПАРУС працює на ринку нерухомості Львова і є однією з 
провідних приватних компаній в Україні, що cпеціалізується на 
девелопменті та управлінні нерухомістю. Крім житлового ком-
плексу ПАРУС PARK в активній стадії будівництва знаходиться 
проект житлової нерухомості – житловий комплекс бізнес класу 
«ПАРУС» на Липинського, 26. На стадії проектування знаходить 
проект житлового комплексу ПАРУС LIFE (вул. Городницька, 7) 
та масштабний проект квартальної житлової забудови ПАРУС 
CITY (перетин вул. Кульпарківська та вул. Садової).

У кожному з наших об’єктів ми створюємо якісний, комфорт-
ний і красивий простір для життя і роботи. У подальших планах 
компанії реалізовувати масштабну девелоперську програму - 
понад 1 млн кв. м житлової та комерційної нерухомості.

HRYZLYUK – одне з провідних архітектурних бюро Львова. 
Майстерня спеціалізується на проектуванні житлових  
будинків та комплексів різного функціонального при значення, 
розробці містобудівних концепцій, а також створенні  
інтер’єрних рішень. Успішній реалізації розроблених  
в бюро проектів сприяє накопичений досвід роботи,  
що дозволяє адаптувати використання сучасних матеріалів 
та будівельних технологій до специфіки реалізації проектів 
в українських умовах.

 

Проектно-будівельна компанія РОМБ працює на ринку архітек-
турно-будівельних послуг з 2007 року і спеціалізується на ши-
рокому спектрі будівництва та проектування житлових, офісних, 
торгово-розважальних, готельних і виробничих будівель. Чітко 
налагоджена структура організації дозволяє компанії надавати 
професійні рішення  щодо проектування та спорудження об’єкту 
будівництва, контролювати виконання робіт, залучати високо-
кваліфіковані субпідрядні організації, організовувати поставки 
якісних сертифікованих матеріалів.



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ 

м. Львів, вул. Робітнича,1 
paruspark.lviv@gmail.com 

paruspark.lviv.ua


