


LUCKY LAND — це затишний дім для людей, які живуть у ритмі 
мегаполісу, але цінують заміський комфорт. Це комплекс 
для життя, де можна просто бути щасливим — без зайвих зусиль. Це 
середовище, де природа поєднується із технологіями і створює саме 
той енергетичний баланс, що надає сил, наснаги та затишку щодня.

Це може бути твоя реальність, бо саме вона втілена у новому 
комплексі для життя LUCKY LAND. Він обов’язково припаде 
до смаку тим, хто втомився від асфальтових джунглів великого 
міста і шукає затишну домівку серед справжнього вікового лісу, 
наповненого свіжим повітрям і співом птахів.

Твоє вміння
     жити щасливо!



 Lavina Mall

ЩАСТЯ ТАМ,
де твій дім

Все необхідне
поруч!

5 хв до курорту
Пуща-Водиця

Дитячі садочкиШкола
зі спортивною 
ареною

Сучасна 
європейська
архітектура

100 га лісу поруч
з комплексом

10 хв до метро 
«Академмістечко»

територія

37,2 га
будинків висота стелі

20 2,7 м

типів планувань

40+
поверхів квартир

до 16 4144

Локація LUCKY LAND — це переваги темпу та можливостей 
великого міста у поєднанні з лісовим затишком зеленої зони. 
Усе необхідне знаходиться поруч: від кращих розваг 
до величезних магазинів із товарами на будь-який смак.



Тут є все!

Дизайнерські
лобі

Охорона та 
відеонагляд 24/7

Зона 
барбекю

Велодоріжки 
та лаунж-зони

Сучасні дитячі 
та спортивні 
майданчики

Кімнати
для зберігання 
візочків

310 паркомісць 
в підземному 
паркінгу (I черга)

Власна 
обслуговуюча 
компанія



LUCKYдім
Команда DIM Group впевнена, що концептуальна архітектура 
довше лишається актуальною. Саме тому ми продумуємо 
кожен будинок — його пропорції, кольори, фактури поверхонь, 
створюємо індивідуальний вигляд кожного житлового комплексу.

Панорамне скління робить будинок більш легким 
у візуальному сприйнятті. Система утеплення фасадів 
передбачає використання мінеральної вати і спеціальних 
будівельних нашарувань. Це дозволяє підтримати оптимальну 
температуру будівлі всередині, пропускати повітря 
і забезпечити високі протипожежні властивості.

КОШИКИ  
ПІД КОНДИЦІОНЕРИ

ПАНОРАМНІ ВІКНА

ВАНТАЖНІ І ПАСАЖИРСЬКІ 
ЛІФТИ KONE

ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНІ 
ВХІДНІ ГРУПИ



Найкраще —
       дітям
LUCKY LAND — це прогресивне 
міні-місто, у якому є все для 
комфортного життя як дорослих, 
так і дітей. Для кожної черги 
житлового комплексу передбачено 
наявність дитячого садочка 
з ігровими майданчиками, 
просторами для розвитку 
та кращими педагогами. Це 
звільнить час батьків і дітей для 
спілкування та спільного дозвілля 
і позбавить від виснажливих 
пересувань мегаполісом.



Дизайнерські лобі, витримані в єдиному стилі, концептуальні холи, 
коридори і внутрішні громадські простори стануть окрасою 
і нетривіальною особливістю кожного будинку житлового 
комплексу LUCKY LAND.

Дизайн вхідних груп та лобі розробляються професійною 
командою дизайнерів. Дзеркала, поштові скриньки, декоративні 
елементи, озеленення, освітлення, зони очікування, місце 
для консьєржа — все буде виконано в єдиному стилі та з увагою 
до кожної дрібниці.

А у тебе
    такий під’їзд?



м. Київ, вул. Берковецька, 6
luckyland.com.ua

044 390 01 11


