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Привіт!
Життя складається з великої кількості деталей – 
перемог та випробувань, навантажень та 
розвитку. 

Але головними складовими є людські 
відносини: обійми дітей, затишне спілкування, 
підтримка рідних. 

Саме тому варті уваги деталі життєвого 
середовища, в якому ваша сім’я проживе 
найщасливіші роки та виростуть діти.

Нас вже обрали 1500 сімей. 
Приєднуйтесь!



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.



МАЙДАНЧИКИ
ДЛЯ РОЗВАГ
Веселі забавки для дітлахів різного 
віку мають бути сертифіковані та 
безпечні, з надміцним з’єднанням 
та травмозахисним покриттям.



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. 



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.



ЛАНДШАФТНИЙ
ДИЗАЙН
Естетику внутрішнього двору мешканці 
бачать щодня, тому ця деталь також важлива. 
Вашим дітям сподобаються зелені скульптури, 
екологічне покриття (каміння, екобруківка), 
ретельно відібрані насадження.



ШКІЛЬНИЙ
АВТОБУС
Важливий сервіс для найменших 
мешканців - щоденний 
комфортний автобус, який 
доставлятиме малечу до школи.



Wi-Fi НА
ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ
Якщо на всій території житлового 
комплексу буде безкоштовна зона 
Wi-Fi – ви завжди будете на зв'язку 
зі світом, зможете дивитися фільми 
під час прогулянок, спілкуватися у 
соціальних мережах.



ТАНЦЮВАЛЬНА
ШКОЛА
Танцювальна студія на території 
житлового комплексу - це зручно. 
Зверніть увагу: зал має бути 
дзеркальним, просторим, площею від 
200 квадратних метрів, вкритий 
спеціальним паркетом.



ТЕПЛИЙ
БУДИНОК
Якщо будинок матиме ефективну 
систему утеплення фасадів та котли 
європейських виробників – ваші 
витрати на опалення квартири 
скоротяться. При цьому взимку на вас 
чекатиме комфортне тепло, влітку – 
приємна прохолода.



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.



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.



ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ПЛАНУВАННЯ
Наскільки велика ваша родина? Які 
плани на майбутнє? 

Буде краще, якщо ваша квартира 
передбачатиме індивідуальне та при 
цьому функціональне планування.



ОСОБЛИВІ КВАРТИРИ
Якщо ви маєте вишуканий погляд на житло, – 
існують квартири з терасами, прибудинковими 
територіями («патіо») або з антресолями. Їхні 
концепти розширять вашу зону комфорту, 
додадуть можливостей дружнього спілкування на 
свіжому повітрі.



ВЛАСНА 
СЕРВІСНА СЛУЖБА
Прибудинкова територія має перебувати
під цілодобовим наглядом. Чималий штат 
спеціалістів повинен утримувати її у 
належному стані, чистоті та справності.



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.



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. 



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.



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



www.mp.lviv.ua

+380 67 00 92 000


