
 
ТТООВВ  ““ММААНН--ББУУДД””  

м. Київ, вул. Ялтинська 5-б,  р/р 26008052616469  в  ПАТ КБ “Приватбанк”    МФО 320649, Код  ЗКПО 

32590450,  ІПН 325904526512, Свідоцтво № 3881765, e-mail: irina.man-bud@ukr.net Тел: 38 067 40-40-900

 

 
 
                                                                              Шановні панове! 

 

              Найвигідніші умови вкладання фінансових ресурсів в проект «Доступне житло за три 

місяці». В мальовничому місці поблизу річки Іква Бориспільського району в 25-27 км до станції       

метро Бориспільська, на 33 га планується побудувати 1650 двоповерхових будинків-квартир     

по 108 кв. м на двох сотках землі у власність кожній сім’ї. 

Показовий побудований блокований будинок на 5 квартир розташований поруч. 

   

Пропозиції:  

1. Ви маєте можливість купити сертифікат на будівництво двоповерхового будинку з бетонних 

блоків за ціною 14 000 євро ( 420 000 грн ), 1 кв.м 129,63 євро ( 3 888 грн ), по АКЦІЇ до 1 

вересня,  укласти договір з компанією ТОВ «МАН-БУД» та отримати житло через три місяці з 

гарантією на три роки + сервісне обслуговування. Звичайна ціна будинку 29 000 євро. 

2. Необхідно купити земельну ділянку від двох соток для будівництва двоповерхового будинку-

квартири 108 кв.м за 607 євро (18 200 грн ). 

  

Сертифікат, це товар ТОВ «МАН-БУД» , який визначає свої зобов’язання на виконання  послуг 

перед Покупцем, підтверджений оплатою та договором між Сторонами. Сертифікат має свою ціну та 

дійсний тільки з документом, що підтверджує оплату ( товарний чек, платіжне доручення, переказ на 

розрахунковий рахунок). 

 

Зобов’язання Покупця Сертифікату:    

- Оплатити Сертифікат та в 14-ти денний термін укласти договір на виконання послуг з 

Виконавцем ТОВ «МАН-БУД», погоджуючи термін та обсяги в Специфікації до нього. 

- Не підписаний договір протягом 14-ти днів з моменту оплати Сертифікату, компанія          

ТОВ «МАН-БУД» повертає кошти Покупцеві. 

 

  

- Покупець має право забронювати Сертифікат на будівництво за 1000 євро ( 30 000 грн ), решту 

розрахунків на основі договору за домовленістю сторін; 

- Продати сертифікат по будь- якій ціні або передати його у спадок; 

- Купити сертифікат та подарувати родичам, дітям на весілля; 

- При оформленні кредиту під будівництво, заставою є цей будинок; 

- Продати сертифікат тим, хто живе на орендованій квартирі (тимчасово переселені громадяни, 

учасники АТО, молоді сім’ї, люди пенсійного віку, хто бажає жити на своїй землі); 

- Компанія пропонує взяти участь у розвитку інфраструктури цього комплексу під бізнес, офіси, 

магазини, навчальні заклади та інше. 

 

Отримайте житло для своєї сім’ї, будьте першими власниками доступного житла уже в цьому році! 

 
Фотоматеріали на сайті в розділі «Галерея об’єктів»   www.man-bud.com.ua ) 
           

                                                    
            З повагою, 

            Директор  ТОВ «МАН-БУД»                                   Перепелиця І.В. 

        
   

http://www.man-bud.com.ua/

