


Ви просто подумайте про що-небуть хороше, ваші 
думки зроблять вас легкими і ви злетите. 

«Пітер Пен», 
Джеймс  Баррі 



МІСЦЕ, ДЕ ЛЕГКО 
ДУМАЄТЬСЯ 

ПРО ХОРОШЕ 



ВАЖЛИВІ ВІДСТАНІ 

З одного боку будинку ПАРУС PREMIUM – 
набережна Алтайських озер, а з другої – основна 
магістраль міста – вул. Кульпарківська. Разом 
з тим, можна при бажанні за 5 хвилин змінити 
ритм перемістившись в історичний центр міста 
Львова. 



ГЕНПЛАН 

Елітний район навколо ПАРУС PREMIUM – наче 
музей під відкритим небом. Будинок розташований 
в 400-х метрах від набережної Алтайських озер 
та оточений парками, скверами та котеджними 
будинками. Достатньо один раз прогулятись його 
околицями, щоб назавжди закохатись в їх затишок 
та чарівну атмосферу. 



ПЕРЕВАГИ 

ЛОКАЦІЯ – ЖИТТЯ В ОСОБЛИВІЙ АТМОСФЕРІ 
Тишиною зелених вуличок елітного району вулиць 
Коновальця-Боткіна можна насолоджуватись безкінечно. 
Разом з тим, можна при бажанні за 5 хвилин змінити ритм 
перемістившись в сам центр міста Львова. Лише 
в 400х метрах з одного боку будинку – парк та набережна 
Алтайських озер, а з другої – основна магістраль міста – 
вул. Кульпарківська. 

ПАНОРАМНІ ВИДИ 
Завдяки панорамним вікнам у кожній квартирі, 
ви зможете спостерігати чудові види на стару частину 
міста, парки та озера. 
Інноваційні рішення – для ще більшого комфорту наших 
мешканців, в кожній квартирі буде встановлена система 
очистки води до питної, а повітря яке потрапляє 
у квартири буде підлягати очищенню та фільтрації. 



ПЕРЕВАГИ 
 
 
 
 
 

МАЛА ПОВЕРХОВІСТЬ 
Малоповерхові будинки органічно вписуються 
у природний ландшафт. Продумані пропорції і форми не 
порушують гармонію природи і виглядають органічно та 
привабливо. 

 
 
 
 
 
 
 

ПІДЗЕМНИЙ ПАРКІНГ У БУДИНКУ 
Підземний паркінг – найкраще рішення для тих, хто цінує 
комфорт і піклується про своє авто. Кожному водієві 
знайоме, що таке відкопувати машину з-під снігу взимку 
або як це – добиратися дощової осені до свого автомобіля, 
залишеного на вулиці, та ще й далеко від дому. Ідеальним 
рішенням таких проблем є підземний паркінг, розташований 
прямо під будинком, куди можна спуститись на ліфті. 

 
 
 
 
 
 

ЛАУНЖ-ЗОНА НА ДАХУ БУДИНКУ 
Окремою родзинкою будинку стане експлуатований 
дах. Місце де вас не стосується метушня міста, ви - 
на вершині. Зелені алеї для відпочинку на свіжому 
повітрі, і, звичайно ж, панорамний майданчик, з якого 
відкривається неймовірний вид на всю центральну 
частину Львова. 



ПЕРЕВАГИ 

ЗАКРИТИЙ ВНУТРІШНІЙ ДВІР 
За оздобленими фасадами, прихований від зайвих 
поглядів, основний простір вашого відпочинку – 
просторий, тихий та повитий у зелені внутрішній двір. 
Тут розташувалось усе, про що можна мріяти: 
прогулянковий парк, затишні зони відпочинку 
з вуличними меблями, зони барбекю для бранчів з сім’єю 
та друзями, креативні ігрові майданчики для дітей, зони 
для спорт та газони для пікніків чи занять з йоги. Все це 
створює особливий медитативний простір, що дозволяє 
перемкнутися з насиченого  ритму міста на свій власний. 

ЖИТТЯ ДЕ ВСЕ ПІД РУКОЮ 
Франківський район сам по собі багатий 
на інфраструктуру. Проте завжди є те, що приємно 
мати фактично на відстані витягнутої руки. Наприклад 
продуктовий в який можна спуститись в тапочках, 
кав’ярня зі свіжоспеченими круасанами на сніданок чи 
фітнес клуб який можна відвідати у зручний для вас 
час. Усі ці зручності будуть розташовані у комерційних 
приміщеннях на перших двох поверхах будинку. 



ПАРУС PREMIUM– ПРОВІДНА КОМПАНІЯ 
НЕРУХОМОСТІ НА РИНКУ УКРАЇНИ З 2015 

РОКУ. 

На стадії активного будівництва та реалізації перебуває 2, 3 будинок 
житлового комплексу Парус City на Кульпарківській, 93. 

Детальніше про компанію та проєкти: parus-city.lviv.ua





львів 



м. Львів, вул. Боткіна 
parus-city.lviv.ua 
(067) 200 05 05 
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