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«ПАРУС»

Девелоперська компанія
Флагман в сфері нерухомості Львова, компанія, яка не просто
будує, а змінює стереотипи житлового будівництва України.
Створює інноваційні моделі освоєння нежитлових територій,
аби перетворити їх на прогресивні й масштабні проекти.
Місія компанії — створення сучасного житла, інтегрованого
у реальну інфраструктуру й благоустрій міста.
Беручи до уваги не лише комфорт та ергономічність новобудов,
а й дбаючи про архітектурну довершеність та екстер’єр цілих кварталів, щоб Львів відзначався своїм естетичним виглядом не лише
в історичній частині, а був взірцем архітектури та дизайну як місто,
що активно розбудовується.

МІСТО СТВОРЮЮТЬ ЛЮДИ.
МИ БУДУЄМО ЖИТЛО.
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Візитівка компанії
Парус Development
Локація: Львів, Липинського, 28
Житловий комплекс

ПАРУС

Загальна площа проекту: 27 030,4 м2
Площа земельної ділянки: 0,4559 га
К-сть квартир: 239
Поверховість: 12-14
Комерційні площі: 3000 м2
Паркінг: підземний, гостьовий
Введення в експлуатацію: 3 квартал 2016

Житловий комплекс з розвинутою інфраструктурою
та підземним паркінгом. Комерційні площі створюють
комфортні умови для бізнесу, а також забезпечують широким спектром сервісу мешканців будинку: стоматологічні послуги, салони краси, студія йоги, супермаркет,
магазини меблів та інші види послуг.
Особливий стиль та дизайн екстер’єру зробив «Парус»
не лише візитівкою забудовника, а й впізнаваним об’єктом архітектури Львова.
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В ритмі сучасного міста
Локація: Львів, вул. Кульпарківська 63
Житловий комплекс

ПАРУС
PARK

Сайт: paruspark.lviv.ua
Загальна площа: 39 607 м2
Площа земельної ділянки: 0, 6804 га
К-сть квартир: 460
Поверховість: 16
Комерційні площі: 5000 м2
Паркінг: підземний
Введення в експлуатацію: 3 квартал 2017
Житловий будинок, забезпечений просторими комерційними приміщеннями з окремим входом на 1, 2 та
цокольному поверхах.
Розташовується в Франківському районі Львова, з
розвиненою інфраструктурою та розгалуженою транспортною розв’язкою, що вигідно для активного ритму
життя його мешканців. Крім того, має ще одну перевагу:
дозволяє відчути себе відокремлено від міської метушні, завдяки особливому внутрішньому двору, який являє
собою міні-парк з дизайнерськими лавками та пішохідними доріжками для прогулянок.
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Життя, спроектоване
в деталях
Локація: Львів, вул. Городницька, 7
Житловий комплекс

ПАРУС
LIFE

Сайт: paruslife.lviv.ua
Загальна площа: 16 566,1 м2
Площа земельної ділянки: 0, 2574 га
К-сть квартир: 138
Поверховість: 9
Комерційні площі: 1100 м2
Паркінг: підземний
Введення в експлуатацію: 4 квартал 2017
Сучасний дизайн та великий асортимент планувань
Парус LIFE забезпечив понад 100 сімей житлом в одному з найбільш комфортних районів міста.
Житловий будинок розташований в периметрі вулиць
Липинського, Тучапського та Городницької, за 2 кілометри від історичного центру Львова.
Комплекс забезпечений власними комерційними
площами для ведення бізнесу й надання послуг: супермаркет, аптека, ресторан, фітнес-центр, салони краси,
коворкінг.
Мешканці будинку мають можливість користуватися
й усіма перевагами інфраструктури сусіднього ЖК «Парус». Ці два проекти створюють неподільний архітектурний ансамбль сучасного житлового кварталу.
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Розумний підхід у всьому
Локація: Львів, вул. Трускавецька
Житловий комплекс

ПАРУС
SMART

Сайт: parus-smart.lviv.ua
Загальна площа: 81562 м2
Площа земельної ділянки: 1, 583 га
К-сть квартир: 685
Поверховість: 9-16
Комерційні площі: 2000 м2
Паркінг: наземний
Введення в експлуатацію: 1 квартал 2018
Житловий комплекс «ПАРУС SMART» вперше на ринку
нерухомості Львова запропонував у своєму асортименті
смарт-квартиру з функціоналом стандартної однокімнатної, але в площі 24 м. кв.
Увесть проект SMART - це новий погляд на створення
спального району міста. Освоєння неліквідної для Львова
території й перетворення її в сучасний мікрорайон, який
гармонійно вбудується в локацію, з вже готовою розвиненою інфраструктурою.
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Майбутнє вже тут
Локація: Львів, вул. Кульпарківська
Житловий комплекс

ПАРУС
CITY

Загальна площа: 168000 м2
Площа земельної ділянки: 6,8 га
К-сть квартир: 1200
Поверховість: 5-14
Комерційні площі: 28466 м2
Паркінг: наземний, гостьовий
Введення в експлуатацію 1 черги:
1 квартал 2019
Наймасштабніший проект Парус Development: новий
мікрорайон з повним набором інфраструктури і власними
відпочинковими зонами. 40% території займають парки
та озеленення. Житлові квартали формуються з різновисотних будинків – від 5 до 14 поверхів.
Родзинкою архітектурного ансамблю стане сучасний
бізнес-центр футуристичного дизайну.
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НАГОРОДИ:
ЖК «Парус Park» краща новобудова року: престиж, безпека, благоустрій за версією Експертної Ради професійної
премії для будівельників
«Найкращий житловий будинок в регіоні» за версією
Eastern Europe and Asia Real Estate Project Awards
«Житловий комплекс з кращою сучасною інноваційною
архітектурою 2016р.» за верcією Building Awards 2016
«Дім 2016» - Кришталева цегла на найкращу будівельну
інвестицію з обох боків східного кордону Європейського
Союзу, за версією філії Польського житлового товариства
у м. Люблін

КОНТАКТИ
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вул. Липинського, 36
Львів, Україна
+380 32 253 77 47
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