
ДИХ АЙ  Г УЛЯЙ  ЖИВИ

―   Ж И ТЛ О В И Й  КОМП Л Е КС  П Р Е МІ УМ  К Л АС У  ―  



КОМФОРТНИЙ 
SMART ПРОСТІР
Smart Estate Development - європейський забудовник, з 5-ти річною історією  
будівництва в Європі. Сьогодні це 14 багатоквартирних будинків у Польщі  
та 4 реалізованих ЖК у Львові. 

Smart Estate - концепція комфорту в деталях: Планування за типом європейського 
менталітету, сучасні громадські простори для відпочинку, забезпеченість 
паркомісцями, smart  система управління будинком, відкриті і доступні  
інструменти фінансування.
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Львів, який ми любимо, може бути різним - гомінким, гучним, 
старовинним, загадковим. Для одних це шанс загубитись у натовпі 
на площі Ринок, для інших - залишитись наодинці з собою у старому 
дворику. Кожен любить Львів за щось своє. Ми ж будуємо Львів,  
у якому хочеться жити- комфортно, сучасно, в ритмі з пульсом міста.

Місто, де неймовірно виразне зоряне небо, де можна спокійно  
відпустити песика з повідка, а велосипед дочекається вас на місці, 
навіть якщо залишити його на ніч. Ми хочемо розповсюдити культуру 
проживання, яка надихає кожного бути кращим сусідом: добрішим, 
привітнішим, якому можна довіряти. Щоб одного ранку ми усі 
прокинулися у Львові, який любимо і про який давно мріємо. 

НАША МІСІЯ

ЛЬВІВ МРІЙ



Одним з головних трендів у світовому містобудуванні, 
який покращує якість життя мешканців, є збалансований 
розвиток територій із багатофункціональними просторами. 

Це означає, що майбутнє за тими девелоперами, 
які відмовляються від принципу поділу будинків і міських кварталів 
на житлові і комерційні. Ідея монорайонів відходить у минуле, 
натомість актуальною стає тенденція створення універсальних 
будівель і комплексів для життя, роботи і відпочинку в одному 
місці. Тривалий період пандемії також доводить, що існує потреба 
у поліфункціональних просторах із соціальною і комерційною 
інфраструктурою поруч.

Цей напрям підтримує девелоперська компанія Smart Estate 
і планує реалізувати його в житловому комплексі 111 Зелена. 
Його спроєктували таким чином, щоб поєднати всі сфери життя 
в одному місці. Комплекс передбачає наявність квартир, 
комерційних приміщень, громадського простору, підземного паркінгу, 
освітніх і медичних закладів. І все це між двох екозон — 
парком Погулянка та Снопківським парком.

ЖК 111 ЗЕЛЕНА
МІСЦЕ, ДЕ ХОЧЕТЬСЯ ДИХАТИ



УНІКАЛЬНА 
ІНФРАСТРУКТУРА
111 Зелена це справжня зелена оаза серед метушливого 
мегаполіса. Це закритий комплекс, у якому є все необхідне 
для повноцінного життя.

Аби купити продукти чи випити кави з круасаном, 
не потрібно кудись їхати. Достатньо спуститись на перший 
поверх житлового комплексу. Саме тут будуть зосереджені 
магазини, кафе, фітнес-клуб.



ЖИВИЙ КВАРТАЛ
Новий житловий комплекс включатиме п’ять 6-поверхових  зблокованих секцій з двором посередині. Він постане на місці 
колишніх корпусів НАК «Надра України». Існуючу будівлю, фасад якої виходить на вул.Зелену, збережуть для комерційних цілей. 
Її реконструюють і надбудують два поверхи для офісних приміщень та конференц-залу. У секціях праворуч, ліворуч і на тильній 
стороні сформують об’єкти змішаного типу. На перших поверхах буде розміщуватися комерція, а вище — житлові квартири.

КОМФОРТНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО

Завдяки інноваційним технологіям та smart рішенням, розробники 
планують створити максимально комфортний простір, як для 
найменшого, так і для найстаршого мешканця.

Він відповідатиме таким критеріям:

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
підземні сміттєзбірники, енергоефективні повітряні теплові 
насоси, електрозарядки для авто;

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
під’їзди в рівень із землею, легкий доступ до всіх благ;

РОЗУМНЕ ЗОНУВАННЯ
велопарковка, підземний та наземний гостьовий паркінг;

ЗРУЧНІСТЬ
кімнати для зберігання візочків, велосипедів.



БЕЗПЕКА 
МЕШКАНЦІВ 
НА ВСІХ РІВНЯХ
Житловий комплекс 111 Зелена матиме чітке зонування. Тут будуть місця 
загального користування, території для спеціальних потреб, 
а також окремі дизайнерські холи на 4 квартири.

Вікна з виглядом на парк, що дозволить мешканцям дихати 
на повні груди.

двори без машин;

системи охорони і відеоспостереження;

IP-домофони з системою контролю доступу;

прозорі двері у під’їздах.

Відчуття безпеки і особистого простору реалізується



ЖК 111 ЗЕЛЕНА

ШУКАЙ СВІЙ ВІТЕР

АКТИВНИЙ ПРОСТІР
Неможливо всидіти вдома, коли поруч із домівкою два паркові масиви. Прихильники здорового способу життя будуть раді 
виходити на ранкові пробіжки в парку Погулянка. Вечірні прогулянки у Снопківському парку покращать фізичне та емоційне 
самопочуття. З наймолодшими можна погратися на сучасному і безпечному дитячому майданчику. А для вигулу чотирилапих 
домашніх улюбленців передбачена огороджена територія з дресирувальним майданчиком і прогулянковим маршрутом парком 
Погулянка.

Поціновувачам активного дозвілля сподобається близькість ЖК до першого урбан-парку. Тут облаштують скейтпарк, 
майданчики для баскетболу, стрітболу та вуличних видів спорту.



ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР
Простір, де можна проводити вільний час, 
позитивно впливають на встановлення добросусідських 
відносин. Громадські простори сприяють культурній 
та соціальній діяльності мешканців, 
формують ком’юніті, об’єднані однією ідеєю. 

Завдяки облаштованим місцям для занять спортом, 
проведення пікніків, барбекю та інших заходів, ЖК 111 Зелена 
сприяє встановленню міцних сусідських зв’язків. 
А це своєю чергою формує відчуття взаємної довіри.

Тут мешканці не просто знають один одного та вітаються 
при зустрічі, але й разом проводять час, спілкуються 
на спільні теми. Близькість до паркової зони налаштує 
на спокійний відпочинок.
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РОЗТАШУВАННЯ
КОМПЛЕКСУ
111 Зелена приваблює хорошим транспортним сполученням, близькістю 
до історичного центру Львова, розвиненою інфраструктурою. 

Завершення будівництва ЖК 111 Зелена заплановане на III квартал 
2023 року. 

Бізнес-центр
10 ХВ

Супермаркет «Рукавичка»
10 ХВ

Школа «Think Global»
15 ХВ

СТО на Зеленій
5 ХВ

КНП «8-ма клінічна лікарня»
10 ХВ

Парк «Погулянка»
10 ХВ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
КОМПЛЕКСУ
ТЕПЛОВІ НАСОСИ

Система екологічного опалення Samsung (EHS) — це кульмінація 
років дослідження. Самостійно вона забезпечує ваш будинок 
екологічно чистим та енергозберігаючим опаленням, гарячою водою 
та кондиціонуванням, з нульовою озоноруйнівною здатністю (ОЗ) та 
низьким потенціалом глобального потепління (ПГП). Вона проста у 
встановленні та налаштуваннях, а ефективна технологія теплового 
насоса забезпечує максимальний комфорт цілий рік з низькими 
експлуатаційними витратами. 

Екологічність
Теплові насоси забезпечують 
екологічне опалення, гаряче 
водопостачання 
та кондиціонування повітря, 
використовуючи для цього 
електроенергію.

Збереження простору
Завдяки технології 
інтегрованого гідромодуля 
TDM**EH від Samsung займає 
менше внутрішнього 
та зовнішнього простору.

Збереження витрат
Має надзвичайно високий 
коефіцієнт енергозбереження 
(SCOP* A+++), а ряд 
передових технологій 
допомагає оптимізувати 
використання енергії.

ДЕТАЛЬНО ПРО
ТЕПЛОВІ НАСОСИ

TDM Plus
Зовнішній блок + Гідромодуль + Бак для води + Радіатор Обігрів 
підлоги Гаряча вода Внутрішній блок

Система EHS TDM Plus від Samsung забезпечує опалення 
приміщення та гаряче водопостачання, а також кондиціонування, 
використовуючи лише один зовнішній блок. Таким чином, вона 
економить цінний простір і зменшує витрати

Контролюйте  та  слідкуйте  за  системою різними  способами   
від  дротового  пульта  дистанційного  керування  до смартфона,  
з  додатками  SmartThings  та  Bixby

ОПАЛЮЄМО ВАШ ДІМ,
А НЕ ПЛАНЕТУ

Гармонія в просторі, задовільняє всі ваші потреби

Система All-in-One
Просто оберіть розташування, щоб встановити свою систему
EHS від Samsung, оскільки її компактний розмір дозволяє вписатися
навіть в обмежені місця, а її мінімалістичний дизайн гармонійно
поєднається з вашим домашнім інтер’єром.

Так, зокрема, Бак, інтегрований в гідромодуль зберігає внутрішній
простір, оскільки він включає Гідромодуль та резервуар для води, 
тоді як технологія TDM зберігає простір ззовні, оскільки вам потрібен 
лише один зовнішній блок для опалення та охолодження. Повітря

(безкоштовна енергія)

Електрика

Пульт
дистанційного

керування

Wi-Fi

Змішувач

Холодне
водопостачання

Радіатор
Кондиціонер

Підігрів підлоги

Зовнішній блок Гідромодуль Санітарна вода Опалення A2А опалення/охолодження

Бажане 
опалення 
завчасне ввімкнення опалення 
або охолодження до моменту 
повернення додому

Моніторинг 
дозволяє швидко перевірити 
енергоспоживання декількох 
пристроїв

Керування 
налаштуванням 
дозволяє стежити 
за температурою
і налаштуваннями

Автоматизація 
працює у бажаному режимі 
відповідно до налаштувань

Контроль
енергоспоживання 
дозволяє переглядати своє 
щоденне, щотижневе та щомісячне 
енергоспоживання



ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Вентильований, мокрий з фальцованими вставками, 
з високим класом енергоефективності та красивим 
дизайнерським поєднанням, що є міксом функціональності 
та естетики.

КОМБІНОВАНИЙ ФАСАД

досягнена високиим класом віконних систем, виключенням 
“містків холоду”, якісними утеплюючими матеріалами.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ БУДИНКУ

Всі сміттєві контейнери  будуть заховані під землею. 
Контейнери відповідатимуть сучасним вимогам 
до сортування, що запобігатиме руйнуванню 
екосистеми та підвищить рівень чистоти та естетики

ПІДЗЕМНІ БАКИ ДЛЯ СМІТТЯ

Комплекс обладнаний автоматичною системою обліку 
енергоресурсів та диспетчеризації інженерного 
устаткування. Покази лічильників автоматично зчитуються 
і передаються енергопостачальникам компаніям 
для формування рахунків на оплату

ОБЛІК РЕСУРСІВ

Контейнер для 
сортування сміття

Пандус

Контейнер
для відходів

Нижня
платформа

Пішохідна
платформа



ПЛАНУВАННЯ
ПІД СКЛАД СІМ’Ї

Компанія Smart Estate відмовилася від старої практики, коли квартири розділялися по кімнатах. Зараз за основу прийнята практи-
ка розвинених країн - рахується кількість спалень. Саме тому, девелопер в першу чергу ставив за мету розробити нестандартні та 
сучасні «живі» планування квартир в ЖК «111 Зелена».

Наприклад, родина з чотирьох осіб. Хто вони? Пара з двома 
маленькими дітьми? Сім’я з дітьми-старшокласниками? 
Або тато, мама, дитина і бабуся? Можливо, в родині полюбляють 
готувати та експерементувати з різними стравами? 
В такому випадку необхідна «класична» кухонна зона. 
Двоспальні квартири заплановані площею від 52 до 78 квадратних 
метрів. Та більший метраж не означає просто більш просторі 
кімнати або коридори. Збільшується площа - збільшується 
комфорт. Це абсолютно інший функціонал. Батьківська спальня 
з власною ванною і гардеробом, окреме господарське 
приміщення...

В комплексі представлено квартири з однією, двома, трьома 
спальнями плюс загальна вітальня, поєднана з кухнею, де і буде 
сім’я жити та насолоджуватись спільним часом, проведеним 
у своїй домівці. Архітекторами розроблені десятки планувань 
квартир, що дозволяє обрати тип в залежності від складу сім’ї 
та стилю життя. 

Квартири «під ключ», які заплановано в проєкті, припадуть 
до смаку тим, хто хоче максимально захистити себе від 
ремонтного клопоту і прискорити переїзд в нову квартиру.



―  ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ПРЕМІУМ КЛАСУ ―  

+38 097 779 07 07
Львів, вул. Зелена, 111
w w w. s m a r t e s t a t e . e u 
s a l e s @  s m a r t e s t a t e .e u


