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Загальна інформація

Victoria Gardens – найбільший торгово-розважальний
центр Західної України, розташований у Львові (вул.
Кульпарківська, 226 а).

ТРЦ введено в експлуатацію у 2016 році.

З березня 2018 року Victoria Gardens знаходиться під
управлінням команди професіоналів Dragon Capital
Property Management.

GBA: 102 000 м2, GLA: 57 100 м2

Загальна кількість паркомісць – більше 1 600

У 2020 році у ТРЦ відкрили сучасні офісні
приміщення загальною площею до 10 000 м2
(офіси 1 - понад 7 000 м2, офіси2 - понад 2 500 м2)
різної конфігурації під вимоги Орендаря - створення
якісного бізнес простору не тільки для роботи, але й для
відпочинку, яке сприятиме продуктивній роботі та
позитивному емоційному настрою.
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Карта, транспортна досяжність
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Інфраструктура в ТРЦ

➢ 8 ресторанів

➢ 10 операторів фудкорту

➢ 5 кав’ярень

➢ Кінотеатр Multiplex

➢ Papashon: боулінг, більярд, кафе,  
Music-Hall
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Планування. 1-й поверх
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Планування. 2-й поверх
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Планування поверху

ОФІСИ 1

ОФІСИ 2
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Офіси в ТРЦ

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ у Victoria Gardens-
нові грані продуктивності

• Локація на перетині найпотужніших  
маршрутних ліній в зоні зупинок – 20+
маршрутних таксі та автобусів

• Міжнародний аеропорт «Львів» – 800м

• Вхідні групи до офісних частин через головний
вхід ТРЦ та окремі вхідні офісні групи (в
залежності від розташування)

• Вхід до Офісів БЦ відбуватиметься через лоббі
з рецепцією, де Вас зустрічатиме
адміністратор.
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Офіси в ТРЦ



Офіси в ТРЦ



Офіси в ТРЦ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Вентиляція
Повітрообмін офісних приміщень здійснюється шістьма
вентиляційними установками – виробництва VBW
(Польща), з підготовкою (очистка, підігрів, охолодження)
повітря із розрахунку 45 м.куб*год на одного
працюючого

• Кондиціонування
Окрім подачі підготовленого охолодженого повітря
системою вентиляції, на всі офісні приміщення
змонтовано 3 касетних фанкойли CUBE Line, які
забезпечують дотримання комфортної температури
повітря у теплу пору року

• Опалення

Повітряне за рахунок підігріву припливного повітря із
додатковим обігрівом касетними фанкойлами

• Технічний стан приміщення під оренду
Приміщення передається у стані shell&core, можемо

розглянути варіант часткової компенсації ремонту
офісних площ



Офіси 1

Відкриття офісних приміщень планується на 4 поверсі  
багаторівневого паркінгу:

• унікальна для Львова площа офісів в одному рівні - більше  
7 000 м2;

• приміщення відповідають вимогам до офісів класу А: фальш-
підлога, централізоване кондиціювання та вентиляція, висота
стелі в чистому виді 4 м, open space, крок колон - 8мх8м;

• доступ до офісів можливий з усіх рівнів паркінгу трьома
ліфтами (два - 630 кг, швидкістю 1,0 м/с, «KLEEMANN Hellas
S.A.», модель ліфта «Atlas»; один - 1 000 кг, швидкістю 1,0 м/с,
«LMLIFTMATERIAL GmbH», модель ліфта «W-Line»);

• друга категорія електропостачання, потужністю 360 кВт;

• по периметру офісного поверху влаштований балкон -тераса,
шириною 2 м (з можливістю засклення);

• передбачена панорамна тераса з прямим доступом для
працівників офісу
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Офіси 1. Фотографії
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GBA – 7 000 м2

GLA – 6 567,1 м2

Є можливість поділити офісні приміщення на 200–300 м2
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Офіси 1. План поверху



Відкриття офісних приміщень планується на 3  
поверсі ТРЦ:

• виграє своєю унікальною локацією в самому центрі
торгової галереї

• приміщення відповідають вимогам класу А: фальш-
підлога, система кондиціювання за схемою чиллер-
фанкойл, система опалення повітряна, система
вентиляції – припливно-витяжна із охолодженням
(підігрівом) повітря, висота стелі 4,6 м (від підлоги
до залізобетонної плити покриття) open space

• доступ до офісів здійснюється з будь-якого поверху
ТРЦ через ліфт (SANEL, в/п 1 200 кг, 15 осіб) та
через головні сходи другого поверхуТРЦ

• розрахункова потужність на поверх – 200 кВт

• Технічний стан приміщення - передається у стані  
shell&core

Офіси 2

15



Офіси 2. Фотографії атріуму

ОФІСИ 2
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Офіси 2. План поверху
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Площі вимірюються за методом БОМА.

• Базова орендна ставка по офісним 
приміщенням: $10/кв.м./міс. + ПДВ

• Операційні витрати (OPEX): $2/кв.м./міс. + ПДВ

• Термін оренди: від 3 років

• Страховий депозит: 2-місячна орендна плата
+ OPEX

• Орендні канікули: 2 міс. під час ремонту, в цей
період сплачуються лише операційні затрати +
комунальні послуги

• Комунальні послуги: сплачуються окремо

Комерційні умови
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Контакти

trcvictoriagardens  

trc_victoria_gardens

victoriagardens.com.ua

Для більш детальної інформації та уточнення 
комерційних умов , будь-ласка зв’яжіться:

Наталія Вишнякова
Комерційний Директор 
Офісна нерухомість
nataliia.vyshniakova@dragon-pm.com.ua

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

Моб.: +380 67 953 1296
Моб.: +380 67 692 5555

19

mailto:nataliia.vyshniakova@dragon-pm.com.ua

