


ТВІЙ КЛУБНИЙ 
ФОРМАТ ЖИТЛА

вул. Шевченка 75А



ЛОКАЦІЯ



ТЕХНІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ

Початок будівництва – I кв 2018 р.
Завершення будівництва – III кв 2019 р.

Кількість секцій – 1
Поверховість – 6

Цокольний поверх – підземний паркінг
1-6 поверх – житлові приміщення



ВІДСУТНІСТЬ КОМЕРЦІЇ
На відміну від більшості сучасних новобудов, перші поверхи яких вже традиційно зайняті магазинами, кафе і 
салонами краси, клубний будинок «GENEVA» — виключно житловий і передбачає квартири з ергономічним 
плануванням. Ніякої комерції та усього 52 квартири у 6 поверховому будинку, який спроектований за 
індивідуальним авторським проектом майже у центрі Львова.

ЗАКРИТА ТЕРИТОРІЯ
Жити в безпеці та перестати хвилюватися за дітей, родичів, своє життя та майно так просто, адже 
відеоспостереження дозволить зафіксувати кожен зайвий рух у будинку, а багаторівнева система безпеки зможе 
гарантувати максимальну конфіденційність у центрі туристичного мегаполісу. Закрита територія дозволить 
почуватися у безпеці та створить атмосферу відокремленості від шуму та невпинного руху великого міста.

КОНСЬЄРЖ СЕРВІС
На рецепції клубного будинку «GENEVA» Вас завжди зустріне привітна посмішка консьєржа, приємна музика і свіжа 
преса. Цілодобове обслуговування та оперативний сервіс дозволить відчути себе особливою персоною. Замовити 
таксі, квитки на концерт чи просто позичити парасольку можна у будь-який час просто зателефонувавши 
консьєржу.

ЗРУЧНИЙ ПАРКІНГ
«GENEVA» має однорівневий підземний паркінг з відеоспостереженням та зручним заїздом. Також в зоні паркінгу 
будуть обладнані місця для зберігання мешканцями будинку особистих велосипедів, мотоциклів та іншої 
малогабаритної техніки. Прямо з паркінгу мешканці зможуть піднятися на ліфті до себе на поверх - ще один 
елемент системи безпеки і комфорту в будинку бізнес-класу.

ТВІЙ КЛУБНИЙ  ФОРМАТ ЖИТЛА





ГЕНПЛАН





ПЛАНУВАННЯ
1 ПОВЕРХУ



ПЛАНУВАННЯ
2 ПОВЕРХУ



ПЛАНУВАННЯ
3-6 ПОВЕРХУ







Команда «Lev Development» сміливо втілює інноваційні 
підходи на ринку житлової та комерційної нерухомості 
Львова. Поєднуючи кращі інженерні та технічні рішення,
компанія створює унікальні об’єкти сучасного житла у 
європейському місті.

Проекти «Lev Development» неодноразово отримували 
справжнє визнання у професійному середовищі. 
Серед нагород компанії: «Золотий Лев» від журналу 
РІА Львів за інноваційний проект житлового комплексу 
«SHUTTLE», в якому запроваджено прогресивні технології 
енергозбереження та безпеки.



ВІДДІЛ ПРОДАЖУ
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