


SMART HOUSE



PRO SMART

SMART— не просто назва 

будинку.

Це розумний підхід у 

всьому - починаючи з 

красивого, технологічного 

фасаду в найкращих 

традиціях архітектури 

PARUS Development і 

закінчуючи унікальною для 

ринку новобудов Львова 

пропозицією – квартирою 

з функціоналом 

стандартної 

однокімнатної, але  в 

площі 24 кв.м, вартістю 

300 000 грн.. 



РОЗТАШУВАННЯ

Житловий комплекс ПАРУС SMART 
розташований поблизу вулиць 
Стрийської та Наукової, в південній 
частині Франківського району 
Львову.



ВСЕ ПОРУЧ

все потрібне: поруч

Житловий комплекс 

ПАРУС SMART
вул Трускавецька

ТРЦ Кінг Крос Леополіс вул Стрийська, 30

Ашан Сіті вул. В.Великого,58

ЖК Парус Park вул. Кульпарківська,63

Парк Боднарівка Наукова/Стрийська

Парк Боднарівка вул.Дем’янська

Парк Горіховий Гай В. Великого/Княгині Ольги

Храм Володимира і 

Ольги

вул. Василя Симоненка, 5

Храм Успення 

Пресвятої Богородиці

вул. М. Максимовича, 2

Відділення Нової 

Пошти №39

вул. Володимира Великого, 

1

Дитяча планета 

(Skypark)

вул. Стрийська, 202

Формула краси

Спортивний комплекс

вул. Стрийська, 55

Ринок Підземний вул. Стрийська, 59

Парк культури та 

відпочинку ім. 

Б.Хмельницького

вул.  Болгарська, 4

Аеропорт Львів  імені 

Данила Галицького.

вул. Любінська, 217

ТВК Південний вул. Щирецька, 36

ТРЦ Victoria Gardens вул.  Кульпарківська, 226 А

Аквапарк Пляж вул.  Княгині Ольги, 114

Арсен супермаркет вул. Княгині Ольги, 95

ТЦ Марк вул.  Княгині Ольги, 95

Автовокзал вул Стрийська, 109

Ринок Шувар вул.  Хуторівка, 4Б

Арена Львів вул.  Стрийська, 199
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Ділянка проекту площею понад 
2 га, локалізована в кварталі 
вул. Трускавецької та Академіка 
Підстригача.

Житловий комплекс включає дві 
черги будівництва: 

1 черга має 4 секції зі змінною 
поверховістю 8 -16 пов.
Введення в експлуатацію: 3 кв. 
2018 
2 черга налічує 5 секцій, 
поверховістю 4 -16 поверхів.
Введення в експлуатацію: 4кв. 
2019



SMART

Ми створюємо SMART для 
тих, хто звик із розумом 
ставитися до життя. Для 
тих, хто бажає 
користуватися перевагами 
майбутнього вже сьогодні. 
Саме для таких людей ми 
зібрали в цьому проекті 
новітні технології, 
призначені для 
комфортного та розумного 
життя. 



КОНЦЕПЦІЯ SMART



ЩО ТАКЕ SMART?

smarthouse

Living area

В smart-ах кухня та 
вітальня обєднані, тому 
тут можна організувати 
вечірку або сімейну 
вечерю за столом. 

Кухня-ніша

Кухня-ніша виконує роль 
невеличкої господарської 
зони, де все повинно бути 
під рукою. Вона прекрасно 
зонована, має оптимальну 
робочу поверхню та 
займає мінімальну 
кількість квадратних 
метрів.

Передпокій

Частина квартири, яка 
обладнана 
максимально місткою 
шафою-купе для 
зберігання одягу та 
взуття. Невід'ємна 
частина передпокою -
це велике дзеркало, 
яке візуально 
збільшує простір. 

Панорамні вікна

Всі smart-и правильно 
орієнтовані вздовж 
лінії світла та виходять 
пд-зх або пд-схі
сторони. Тому весь 
житловий простір 
завдяки великим 
панорамним вікнам 
має хороше природне 
освітлення. 



SMART-СТУДІЯ

Концепція smart-квартир 
розроблялась на протязі року в 
маркетинговій лабораторії 
компанії. На основі аналізу 
популярних планувальних рішень з 
усього світу,  наші архітектори 
розробили ідеальні варіанти 
планувань з точки зору 
оптимальності використання 
кожного квадратного метру.

Smart-студія це оптимально 
організований житловий простір, 
де немає нічого зайвого, але 
присутній весь необхідний 
функціонал. 

Наші smartи – це саме той 
випадок, коли менше – означає 
краще.

МЕГА-ФУНКЦІОНАЛ 
В МЕТРАЖІ 24 кв.м



ДВІ КІМНАТИ ЗА ЦІНОЮ ОДНІЄЇ!

Формат 1К+ 
передбачає наявність 
окремої спальні, 
об'єднаної кухні-
вітальні, просторої 
ванної кімнати, 
передпокою з місткою 
шафою-купе та 
звичайно лоджії з 
неперевершеним 
краєвидом з 
панорамного вікна.



SMART КВАРТИРА



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.



ОСОБЛИВОСТІ
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технічні рішення

В квартирі можна замінити 
багато опцій - зробити 
ремонт, переставити 
меблі, але замінити 
конструктивні рішення, які 
застосував забудовник, 
практично неможливо. 

ПАРУС підходить до цієї 
частини роботи особливо 
ретельно, приділяючи 
значну увагу якості 
перекриття, тепло-, звуко-
та гідроізоляціїї.



КОНСТРУКТИВ

ВНУТРІШНІ ПЕРЕГОРОДКИ
Монолітний каркас будівлі спроектований таким 
чином, щоб в межах квартири переважно не було 
несучих стін. 
Внутрішні перегородки виконані з гіпсових 
пазогребневих блоків.

ЗОВНІШНІ СТІНИ
На етапі зведення монолітного каркаса 
будинку, використовується тільки 
якісний цемент.
Товщина перекриттів в конструктиві 
будівель - 200мм.
Високі теплоізоляційні властивості 
досягаються завдяки використанню 
високоякісного утеплювача, закритого 
мембраною. Утеплювач ROCKWOOL.
Керамоблоки 250 мм

ФАСАД
Комбінація вентильованої фасадної 
системи (алюкобонд) та системи 
«мокрого» фасаду (фасадна 
штукатрука)

ПАНОРАМНІ ВІКНА
П'ятикамерний профіль і якісна 
фурнітура, двокамерний склопакет зі 
спеціальним напиленням, яке знижує 
тепловтрати і одночасно знижує 
шкідливий вплив УФ.

технічні рішення



ІНЖЕНЕРІЯ

Водо

забезпечення

Від міських мереж 

Опалення

Комп'ютеризована 
дахова секційна 
котельня Wassex
ModuMax

Електропостачання

Виділена потужність на 
квартиру: для смартів і 
квартир з однією 
спальнею – 10кВт, для 
сімейних квартир з двома 
і більше спальнями –
12кВт

Система безпеки 

та контролю 

доступу

Сучасна система 
відеонагляду з  контролем 
за всіма точками доступу 
на територію комплексу. 

Встановлюються лічильники індивідуального споживання
тепла, води та електрики. 



Оздоблення квартир

СТІНИ

ПІДЛОГА

ДВЕРІ

Високоякісна лазерна
стяжка підлоги, готова 
під будь-яке підлогове 
покриття

Гладка гіпсова 
машинна штукатурка 
під чистову обробку 
Knauf

Вхідні двері з посиленог 
металу, шумоізоляція - 
мінеральна вата, 
вогнестійкість 30 хв.
Два якісні замки

До кожної квартири
заведений електричний
та оптоволоконний 
Interner кабель



Оздоблення під’їздів



Внутрішній простір

Ми хочемо, щоб територія 
комплексу, була 
улюбленим місцем 
відпочинку для вас та 
ваших дітей, тому 
важливим рішенням парус 
development для проекту 
smart стала організація 
сучасної дитячої  та 
спортивної інфраструктури 
на території проекту.



Наземний багаторівневий паркінг

Власний автомобільний 

паркінг – надзвичайно 

важлива опція для великих 

багатоквартирних комплексів. 

Організовуючи, окремо 

розташований, наземний 

багаторівневий паркінг, ми 

намагались врахувати 

інтереси автомобілістів та 

інших жителів будинку, тому 

розділили пішохідну та 

автомобільну зони комплексу.

Проектуючи наземний 

багаторівневий паркінг, ми 

врахували всі важливі 

параметри: габарити сучасних 

автомобілей, ергономічність 

всіх проїздів та приміщень, 

сучасні норми технічного 

забезпечення парковки.

Безпека дітей, чисте та свіже 
повітря, значно важливіше 
можливості припаркуватись
прямо біля підїзду. 



КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

У житловому комплексі 
ПАРУС SMART буде 
можливість реалізувати 
будь-які комерційні 
проекти. Різні площі 
дозволяють розпочати 
власний маленький бізнес 
(магазин, хімчистку, кафе), 
або реалізувати великий 
проект, наприклад 
ресторан, площею понад 
300 кв.м.



ПЛАНУВАННЯ



СЕКЦІЯ 1



СЕКЦІЯ 2



СЕКЦІЯ 3



СЕКЦІЯ 4



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 CITY»
вул. Кульпарківська

Стадія: проект

Житловий квартал майбутнього, 
концептуально та технологічно 
унікальний проект, заснований на 
найсучасніших принципах 
урбаністики.

Основні техніко-економічні 
показники:

Загальна площа ділянки: 6,5 га

Загальна площа проекту: 200 000 
кв.м

Початок будівництва: 3 кв. 2017

Завершення будівництва 1 черги: 
4кв. 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.



ПАРУС SMART



ВУЛ. ЛИПИНСЬКОГО, 36

ЛЬВІВ, УКРАЇНА

+380 32 253 77 47

parus-smart.lviv.ua


