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ПРОЕКТ МАЙБУТНЬОГО

«Парус CITY» – інноваційний 

житловий квартал нового 

покоління, який будується у 

Франківському р-ні, поруч з 

діловим та історичним 

центром Львову. 

На його розкішній території 

в 6,5 га, створюється цілий 

світ, заснований на 

найсучасніших принципах 

світової урбаністики. Це 

блискучий взірець 

комфортного, наповненого 

та орієнтованого на людину, 

житлового простору 

високого рівня.

. 



ПРОЕКТ WOWHAUS

КОНЦЕПЦІЯ БАЗУЄТЬСЯ НАТСОВРЕННІ ТРЬОХ ТИПІВ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ З РІЗНИМ 
СТУПЕНЕМ ПРИВАТНОСТІ: «Я+МОЇ СУСІДИ» (ПРИДОМОВІ ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ КОРПУСІВ), 
«Я+МІЙ СВІТ» (ПРОСТОРИЙ ВНУТРІШНІЙ ДВІР КВАРТАЛУ), «Я+МІСТО» 
(ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ПЕРИМЕТР КВАРТАЛУ ТА ОБЛАШТОВАНА ТЕРИТОРІЯ ТОРГОВО-
ОФІСНОГО ЦЕНТРУ).

Я + МОЇ СУСІДИ
В закритих двориках кожного корпусу створений затишний простір для спілкування 
жителів будинку: альтанки, зони відпочинку з вуличними меблями ,дитячі майданчики, 
велопарковки і т.п.

Я + МІЙ СВІТ
На території великого внутрішньоквартального простору створені основні активності для 
всіх жителів кварталу.  Головна алея, що протяглась через всю територію кварталу, веде 
до головного дитячого містечка з декількома майданчиками для дітей різних вікових 
груп. Спортивне ядро формується з декількох універсальних майданчиків для гри в 
волейбол, баскетбол, теніс, міні-футбол та розвивається в мережу доріжок для бігу, 
катання на роликах та велосипедах. Територія підліткової активності включає скейт-парк і 
скалодром.

Я + МІСТО
По фасаду вул. Кульпарківської розташовані основні об'єкти інфраструктури кварталу: 
фітнес-центр (4 000 кв.м.) з повноцінним басейном, торговий центр (18 000 кв.м) з 
великим супермаркетом, медичні центри.ю магазини, кавярні, ресторани.



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

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Wowhouse



ЕМОЦІЙНІ ЦІННОСТІ

 Квартал майбутнього: концептуально та 
технологічно унікальний проект, заснований на 
найсучасніших принципах світової урбаністики

 Життя в гармонії з природою: Кульпарківський
сквер, який уде інтегрований в громадський простір 
кварталу та розкішний парковий простір Піскових 
озер

 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

 Всі можливості для ведення активного способу 
життя: фітнес-центр, басейн, студії його, клуб 
бойових мистецтв, танцювальні студії, футбольне 
поле, скейт парк та скалодром і багато іншого.

 Відродження культури «свого двору» та 
добросусідського спілкування: життя в 
дружелюбному та психологічно комфортному 
середовищі.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Wowhouse



ЛОКАЦІЯ



ПАРУС CITY
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ПАРУС CITY: життя в 
центрі подій та у світі 
нових можливостей



ВСЕ ПОРУЧ

Розташування кварталу поруч з 

центром міста та неподалік від 

великих міських магістралей 

забезпечує хорошу транспортну 

доступність



ВСЕ ПОРУЧ

Фасадна частина проекту виходить на вул. Кульпарківську. В зоні пішохідної 
доступності розташовані декілька зупинок громадського транспорту через які 
проходять більше 15 маршрутів.

Вдала локація та транспортна доступність кварталу не тільки забезпечить 
комфорт його майбутнім жителям, але і гарантує успішність орендного 
бізнесу, а також високу ліквідність нерухомості у випадку виникнення 
необхідності її продажу.



ОСОБЛИВОСТІ



В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ

БУДІВНИЦТВО КВАРТАЛУ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ У 5 ЕТАПІВ, 
ПОЧИНАЮЧИ З ТЕРИТОРІЙ, ЩО ПРИЛЯГАЮТЬ ДО ВУЛ. 
КУЛЬПАРКІВСЬКОЇ



КВАРТИРИ

Ми представляємо широкий вибір 
квартир та студій в будинку 
першої черги будівництва. Будівля 
розташована на першій лінії 
кварталу, звідки відкривається 
прекрасний вигляд на місто та 
парковий простір.

В комплексі представлені 
планувальні рішення для різних 
форматів житла – від компактних 
студій до сімейних апартаментів з 
1-3 спальнями, просторими 
холами та гостьовими зонами.



ЦЕНТР АКТИВНОГО ЖИТТЯ

В «Парус CITY» реалізується унікальна концепція інфраструктури та 
громадського простору.
Тут передбачені дитячий садочок, фітнес-клуб, басейн, торговий центр, 
кав'ярні та ресторани, магазини та медичні центри, а також такі 
популярні місця активностей як відкриті майданчики для спортивних та 
інтелектуальних ігор, бігові та велосипедні доріжки, скейтпарк і 
скалодром, творчі студії, йога-центри, танцювальні школи та багато 
іншого.
Жителі та гості «Парус CITY» завжди будуть залишатись на зв'язку та 
бути в курсі останніх нових завдяки Wi-Fi на всій території кварталу, а 
також встановленим в громадських зонах стаціонарних зарядних 
станцій для мобільних пристроїв.



БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ

Внутрішні дворові території кварталу вільні від автомобільного руху і повністю 
передані під комфортні прогулянкові та ігрові простори. 

Під кожним будинком розташований просторий підземний паркінг з 
пунктами автомийок та шиномонтажу.

В «ПАРУС CITY» люди 
та автомобілі не 
заважають один 
одному, оскільки 
існують на різних 
рівнях кварталу



ЗЕЛЕНИЙ ПРОСТІР

Проектом передбачена посадка 
крупномірних дерев, декоративних кущів 
та квітників.
Кожен будинок має власний затишний 
дворик, центральний бульвар кварталу 
спроектований  розкішним озелененим 
простором, який природним чином 
переходить в громадський простір  
Кульпарківського скверу.

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



АРХІТЕКТУРА

 Виразний силует: різна 
висотність (від 5 до 16 поверхів) і 
незвичайні плавні форми 
будівель

 Індивідуальність: унікальна 
архітектура і стилістика кожного 
будинку

 Високотехнологічні матеріали: 
алюмінієві панормамні віконні 
конструкції, вентильована 
фасадна система з алюкобонду.

 Креативні фасади: виражена 
пластика і обтічні форми

 Великі площі скління: 
великоформатні вікна висотою 
2,4 м і шириною 2,5-3,5 м



ТЕП

Загальна площа ділянки - 6,8 га 

Площа житлової частини – 120 750 кв.м

Загальна площа квартир – 105 000 кв.м

Приміщення громадського призначення 28 466 кв. м

Дитячий садок – 1305 кв.м

Загальна кількість машиномісць – 1205 м/м

Загальна площа кварталу  168 000 кв.м



ПРО ПАРУС



ПАРУС Development

Компанія «ПАРУС» була створена в 2015 році 
для втілення в життя нової ідеї житлового 
будівництва.

Для створення та розвитку наших проектів, ми 
знаходимо ідеї, орієнтуючись на стиль життя 
сучасної сім'ї. А потім на основі детально 
проведеного аналізу, створюємо рішення, що 
випереджають очікування ринку.

Наш перший проект – житловий комплекс 
«ПАРУС» отримав відразу три нагороди за 
інноваційну архітектору та сучасні технологічні 
рішення.



житловий комплекс «ПАРУС»

вул. Липинського, 26, м. Львів

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



житловий комплекс «ПАРУС PARK»
вул. Кульпарківська, 63, м. Львів

Житловий комплекс бізнес класу

стан: будується, готовність 70%

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



житловий комплекс «ПАРУС LIFE»
вул. Городницька, 7 м. Львів

Житловий комплекс бізнес класу

стан: будується, готовність 30%

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



житловий квартал «ПАРУС SMART»
вул. Трускавецька, м. Львів

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

Початок будівництва: 1 кв. 2017

Завершення будівництва 1 черги: 
1кв. 2018



Досягнення ПАРУС Development

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.



ВУЛ. ЛИПИНСЬКОГО, 36

ЛЬВІВ, УКРАЇНА

+380 32 253 77 47


