
м. Львів, вул. Зелена, 151



Про проект

Viking Park – сучасний самодостатній багатофункціональний комплекс.
BC Viking – бізнес центр класу «А», розташований на фасаді двох
вулиць Зелена та Пимоненка, що стане найсучаснішою будівлею
Сихівського району міста Львова. Для орендарів будуть доступні:
• закритий внутрішній двір
• велопарковка
• гостьова наземна парковка та підземний паркінг
• зони відпочинку
• фітнес-клуб
• лаунж-тераса з панорамним видом на обрії Львова
• заклади харчування
• супермаркет
• торгові приміщення та комплексна інфраструктура Viking Park, де

передбачено все необхідне для роботи



Основна інформація

Введення в експлуатацію: 1 квартал 2021 року

GBA: 18 770 кв.м

GLA: 17 070 кв.м

Клас: А

Кількість рівнів: 9/12 (секція 1, 2 відповідно)

Площа типового поверху: від 900 до 1700 кв.м

Планування: open space

Паркінг: 110 паркомісць (підземний та гостьовий). 8 місць для 
зарядки електромобілів



Місцерозташування

Адреса: вул. Зелена, 151, Сихівський район, Львів

Інфраструктура комплексу Viking Park:

 ресторан та кав'ярні

 фітнес-центр

 косметологічні салони 

 аптека

 супермаркет

 магазини 

 відділення банків

Парк «Нивки»

Парк 
«КПІ»

Автостанція

5 км

Центр міста



Інфраструктура

 Центр міста 15 хв на авто

 Аеропорт 15 хв на авто

 В пішій доступності супермаркет «Сільпо» - 5 хв

 3 хв на авто – супермаркети «Арсен» та «Фокстрот»

 В 10-хвилинній доступності автомобілем супермаркет «АТБ» та
гіпермаркет «METRO Cash&Carry»

 10 хв автомобілем до фітнес-центрів району: Danger Club, Ліга,
Gladiator, Fit Family, Fit Curves та Smile

 20 хв автомобілем до ТРЦ Львова: Victoria Gardens, King Cross
Leopolis, гіпермаркету «Ашан», кінотеатрів та ін.

БЦ



Інтер’єр

Стильний та функціональний дизайн інтер’єру BC Viking Park передбачає
ультрасучасний інформаційний екран для навігації та комунікації з
орендарями та інтелектуальну систему управління ліфтів, яка дозволяє
зменшити час очікування ліфту до 35 секунд.



Технічні характеристики

Підлога Підготовлена для встановлення фальш-підлоги

Планування Open Space. Крок колон від 6,5 до 8 метрів

Центральна
система вентиляції 
та кондиціонування

Забезпечується постачання свіжого повітря та
вентиляція приміщень з трикратним
повітрообміном в годину

Ліфти
5 ліфтів KONE, з інтелектуальною системою
управління та доступом в паркінг

Висота стелі 3 метри

Панорамне скління
360° панорамне скління для забезпечення
природного освітлення

Система безпеки
Ліфти та ресепшн з контролем доступу, системи
пожежної сигналізації та спринклерне
пожежогасіння – опційно

Зарядка 
електромобілів

8 паркомісць, обладнаних електрозарядними
станціями потужністю 12 кВт кожне

Склад
Наявність індивідуальних складів для зберігання
майна орендарів

Паркінг



Комерційні умови

Базова орендна ставка $10/ кв.м./міс. + ПДВ

Операційні затрати (OPEX) $2,5/ кв.м./міс. + ПДВ

Коефіцієнт загальних 
площ

10%

Забезпечувальний платіж
Еквівалент 2-х останніх місяців оренди 
(повертається орендарю після закінчення 
терміну оренди)

Орендні канікули
2 місяці під час ремонту, в цей період 
оплачуються лише операційні та 
комунальні затрати

Комунальні послуги
Сплачуються окремо (за показниками 
лічильника)



Орендна площа

Паркінг (поверх -1) – 100 м/м

Гостьова парковка – 10 м/м

1-3 поверх – 1 518 кв.м.

4-7 поверх – 1 749 кв.м.

8-9 поверх – 1 419 кв.м. 

+ лаунж тераса на 8-му поверсі площею 95 м2 

10-12 поверх – 894 кв. м. 

+ лаунж тераса на 10-му поверсі площею 83 м2 



Планування поверху 1-3

Площа – 1 518 кв.м.

вулиця Миколи Пимоненка



Планування поверху 4-7

Площа – 1 749 кв.м.

вулиця Миколи Пимоненка



Планування поверху 8-9

Площа – 1 419 кв.м.

вулиця Миколи Пимоненка



Планування поверху 10-12

вулиця Миколи Пимоненка

Площа – 894 кв.м.



Типове планування офісу



Лаунж-тераса

Лаунж-тераса BC Viking – це прекрасний вибір як для ділової зустрічі,
так і для розмови в невимушеній атмосфері.

Тут можна влаштувати майстер-класи, семінари, корпоративні вечірки
формату open-air, або ж просто подихати свіжим повітрям.

Сучасна тераса, площею 200 м2, розташована на 9 поверсі БЦ та
обладнана всім необхідним:
• камерними зонами для роботи та відпочинку
• мобільною міні-кухнею
• сучасними та зручними меблями
• захистом від погодних умов (дощ, вітер) – для комфортного клімату

ваших зустрічей



Лаунж-тераса. Візуалізації



Контакти

Для більш детальної інформації, будь ласка, зв'яжіться:

Наталія Вишнякова
Комерційний директор
БЦ «Viking»
Україна, м. Львів, вул. Зелена 151
БЦ «Victoria Gardens»
Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А

Nataliia.Vyshniakova@dragon-pm.com.ua
Моб.: +38 067 692 5555
Моб.: +38 067 953 1296

mailto:Nataliia.Vyshniakova@dragon-pm.com.ua

