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Якщо ви переглянули десятки 
варіантів квартир у Львові, але 
досі не визначилися; 
 
Якщо житлові комплекси з 
модними назвами здаються вам 
копією один одного; 
 

Якщо будинок з гарною ціною 
схожий на переповнений 
мурашник, а близький до центру 
міста - не має подвір’я.... 
 
ОЗНАЙОМТЕСЯ З 
АРГУМЕНТАМИ АБСОЛЮТНО 
ПРАВИЛЬНОГО РІШЕННЯ!



ПОДВІР’Я 
БЕЗ МАШИН
Окрім стін, стель та квадратних 
метрів – для родини важлива 
екосистема, життєвий простір для 
спілкування.

Тому перше, що варто вашої уваги 
при виборі квартири - внутрішній 
двір. Він має бути комфортним, 
безпечним, відкритим, без жодного 
автомобіля.
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МАЙДАНЧИКИ
ДЛЯ РОЗВАГ
Веселі забавки для дітлахів різного 
віку мають бути сертифіковані та 
безпечні, з надміцним з’єднанням 
та травмозахисним покриттям.
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ПІДЗЕМНІ ПАРКІНГИ
Маєте ви транспорт чи тільки плануєте його 
придбати – власне паркомісце в теплому 
приміщенні поблизу квартири завжди краще, 
ніж машина на стоянці, на відстані від дому.
Паркінги повинні мати цілодобову охорону та 
відеоспостереження. 
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ШКІЛЬНИЙ
АВТОБУС
Важливий сервіс для найменших 
мешканців - щоденний 
комфортний автобус, який 
доставлятиме малечу до школи.
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ПРОСТОРІ
КОЛЯСОЧНІ
В кожному під'їзді мають бути 
спеціально облаштовані кімнати 
для зберігання дитячих колясок, 
санчат, велосипедів.

Розумна система LED-освітлення, з 
датчиками руху, дозволить 
комфортно “паркувати” дитячий 
транспорт в будь-якиій час доби.
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ЛІСОПАРКОВА
ЗОНА
Вам потрібна територія для 
прогулянок, розваг, сімейного 
відпочинку.

Тому бажано, щоб ваш житловий 
комплекс був розташований 
поблизу лісопарку або природної 
зони, сповненої чистого повітря та 
зелених краєвидів. 
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ЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ОБЛАДНАННЯ
Обираючи житло – цікавтеся, які матеріали 
були використані при його будівництві.
Від керамоблоків до фарби, від ліфтів до 
замків – важлива якість від європейських 
брендів.
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ВЛАСНА 
СЕРВІСНА СЛУЖБА
Прибудинкова територія має перебувати
під цілодобовим наглядом. Чималий штат 
спеціалістів повинен утримувати її у 
належному стані, чистоті та справності.

8



ОСОБЛИВІ КВАРТИРИ
Для тих, хто має вишуканий погляд на житло, – 
існують квартири з терасами, прибудинковими 
територіями («патіо») або з антресолями. Їхні 
концепти розширюють зону комфорту, додають 
можливості дружнього спілкування на свіжому 
повітрі.
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ЗАПРАВКИ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
Добре, якщо є окремі умови для водіїв 
електромобілів, що наразі поширюються 
у Європі. Розетки для підзарядки мають 
бути розміщені в зручних місцях, з 
підведеним електропостачанням та 
встановленим потужним обладнанням.
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ДВА
ВОДОПРОВОДИ
Якщо забудовник не може змінити природні 
обставини – він надає додатковий сервіс. 
Наприклад, обладнує будинок двома кранами. 
В одному буде звичайна вода, для щоденних 
побутових потреб. З іншого – фільтрована, 
кришталево чиста, придатна для вживання.
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СТАДІОН ТА 
СПОРТМАЙДАНЧИКИ
Футбольне поле, волейбольний та 
баскетбольний майданчики, бігова доріжка, 
турніки – все це потрібно для активного 
відпочинку. Аби ви та ваші діти були здорові.

12



АБСОЛЮТНА
БЕЗПЕКА
Прибудинкова територія має перебувати під 
цілодобовою охороною та відеоспостереженням.
В темний час доби повинні працювати датчики 
руху та освітлення.
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