
Умови
придбання

обирайте один із двох об’єктів 
в місті Бровари

Пропонуються наступні варіанти 
придбання нерухомості від 
забудовника в місті Бровари:

● Повна оплата з найбільшою 
вигодою

● Розстрочка від забудовника на 
3 роки с частковою вигодою 

● Кредит від otpbank на 5 років з 
найменшим першим внеском 

м. Бровари, вул. Симоненка 113
м. Бровари, вул. Олімпійська 12а



Варіанти оплати:

100% виплата:                                                                     
- 445 400 грн (13 100 грн/м²);                            
- економія 132 600 грн*

Розстрочка від забудовника на 1,5 роки:                
- 70% перший внесок 311 780 грн;                    
- залишок 7 990 грн/місяць ( $ );
- економія 122 400 грн* 

Кредит від otp bank  на 5 років:                    
- 20% перший внесок 89 080 грн;               
- залишок 11 285 грн/місяць ( $ );                              
- переплата 188 180 грн*                             

*Прогнозована вартість після завершення 
будівництва станом на 2021 рік - 578 000 грн           
(17 000 грн/м²).                                                                                 
Середню вартість м² житла на вторинному ринку, 
взято з ресурсу за посиланням 

1

2

34 м²

3
Дана квартира пропонується вільного планування
Забудовником виконується: розведення електрики до розеток та 
світильників, радіатори опалення, 2 виводи на воду та 2 
водовідведення в різних місцях квартири для можливості 
організації кухонної зони в зручному для вас місці.

переглянути

a12.com.ua Зв’язатися з нами

https://brovary.krysha.ua/tseny/adtype-kupit
http://a12.com.ua/olimpijskaya-m/
https://b24-f861ti.bitrix24.ua/pub/form/6_forma_zvorotnogo_zv_yazku/dvheha/


Варіанти оплати:

100% виплата:                                                                     
- 445 400 грн (13 100 грн/м²);                            
- економія 132 600 грн*

Розстрочка від забудовника на 1,5 роки:                
- 70% перший внесок 311 780 грн;                    
- залишок 7 990 грн/місяць ( $ );
- економія 122 400 грн* 

Кредит від otp bank  на 5 років:                    
- 20% перший внесок 89 080 грн;               
- залишок 11 285 грн/місяць ( $ );                              
- переплата 188 180 грн*                             

*Прогнозована вартість після завершення 
будівництва станом на 2021 рік - 578 000 грн           
(17 000 грн/м²).                                                                                 
Середню вартість м² житла на вторинному ринку, 
взято з ресурсу за посиланням 

1

2

34 м²

3
Дана квартира пропонується вільного планування
Забудовником виконується: розведення електрики до розеток та 
світильників, радіатори опалення, 2 виводи на воду та 2 
водовідведення в різних місцях квартири для можливості 
організації кухонної зони в зручному для вас місці.

переглянути

a12.com.ua Зв’язатися з нами

https://brovary.krysha.ua/tseny/adtype-kupit
http://a12.com.ua/olimpijskaya-m/
https://b24-f861ti.bitrix24.ua/pub/form/6_forma_zvorotnogo_zv_yazku/dvheha/


Варіанти оплати:

100% виплата зі знижкою:                                    
- 464 400 грн (11 610 грн/м²);                            
- економія 215 600 грн*

Розстрочка від забудовника на 3 роки:                
- 50% перший внесок 258 000 грн;            
- залишок 7 720 грн/місяць ( $ );
- економія 144 080 грн* 

Кредит від otp bank  на 5 років:                    
- 20% перший внесок 82 800 грн;               
- залишок 11 760 грн/місяць ( $ );                              
- переплата 108 400 грн*                             

*Прогнозована вартість після завершення 
будівництва станом на 2021 рік - 680 000 грн           
(17 000 грн/м²).                                                                                          
Середню вартість м² житла на, вторинному ринку, 
взято з ресурсу за посиланням 

1

2

40 м²

3
Дана квартира пропонується вільного планування
Забудовником виконується: розведення електрики до розеток та 
світильників, радіатори опалення, 2 виводи на воду та 2 
водовідведення в різних місцях квартири для можливості 
організації кухонної зони в зручному для вас місці.

переглянути a12.com.ua Зв’язатися з нами

https://brovary.krysha.ua/tseny/adtype-kupit
http://a12.com.ua/olimpijskaya-m/
https://b24-f861ti.bitrix24.ua/pub/form/6_forma_zvorotnogo_zv_yazku/dvheha/


Варіанти оплати:

100% виплата зі знижкою:                                    
- 464 400 грн (11 610 грн/м²);                            
- економія 215 600 грн*

Розстрочка від забудовника на 3 роки:                
- 50% перший внесок 258 000 грн;            
- залишок 7 720 грн/місяць ( $ );
- економія 144 080 грн* 

Кредит від otp bank  на 5 років:                    
- 20% перший внесок 82 800 грн;               
- залишок 11 760 грн/місяць ( $ );                              
- переплата 108 400 грн*                             

*Прогнозована вартість після завершення 
будівництва станом на 2021 рік - 680 000 грн           
(17 000 грн/м²).                                                                                          
Середню вартість м² житла на, вторинному ринку, 
взято з ресурсу за посиланням 

1

2

40 м²

3
Дана квартира пропонується вільного планування
Забудовником виконується: розведення електрики до розеток та 
світильників, радіатори опалення, 2 виводи на воду та 2 
водовідведення в різних місцях квартири для можливості 
організації кухонної зони в зручному для вас місці.

переглянути a12.com.ua Зв’язатися з нами

https://brovary.krysha.ua/tseny/adtype-kupit
http://a12.com.ua/olimpijskaya-m/
https://b24-f861ti.bitrix24.ua/pub/form/6_forma_zvorotnogo_zv_yazku/dvheha/


Варіанти оплати:

100% виплата зі знижкою:                                    
- 545 670 грн (11 610 грн/м²);                            
- економія 253 330 грн*

Розстрочка від забудовника на 3 роки:                
- 50% перший внесок 298 450 грн;            
- залишок 8 940 грн/місяць ( $ );
- економія 178 710 грн* 

Кредит від otp bank  на 5 років:                    
- 20% перший внесок 109 135 грн;               
- залишок 13 825 грн/місяць ( $ );                              
- переплата 139 635 грн*                             

*Прогнозована вартість після завершення 
будівництва станом на 2021 рік - 799 000 грн           
(17 000 грн/м²).                                                                                          
Середню вартість м² житла на, вторинному ринку, 
взято з ресурсу за посиланням 

1

2

47 м²

3
Дана квартира пропонується вільного планування
Забудовником виконується: розведення електрики до розеток та 
світильників, радіатори опалення, 2 виводи на воду та 2 
водовідведення в різних місцях квартири для можливості 
організації кухонної зони в зручному для вас місці.

переглянути a12.com.ua Зв’язатися з нами

https://brovary.krysha.ua/tseny/adtype-kupit
http://a12.com.ua/olimpijskaya-m/
https://b24-f861ti.bitrix24.ua/pub/form/6_forma_zvorotnogo_zv_yazku/dvheha/


Варіанти оплати:

100% виплата зі знижкою:                                    
- 545 670 грн (11 610 грн/м²);                            
- економія 253 330 грн*

Розстрочка від забудовника на 3 роки:                
- 50% перший внесок 298 450 грн;            
- залишок 8 940 грн/місяць ( $ );
- економія 178 710 грн* 

Кредит від otp bank  на 5 років:                    
- 20% перший внесок 109 135 грн;               
- залишок 13 825 грн/місяць ( $ );                              
- переплата 139 635 грн*                             

*Прогнозована вартість після завершення 
будівництва станом на 2021 рік - 799 000 грн           
(17 000 грн/м²).                                                                                          
Середню вартість м² житла на, вторинному ринку, 
взято з ресурсу за посиланням 

1

2

47 м²

3
Дана квартира пропонується вільного планування
Забудовником виконується: розведення електрики до розеток та 
світильників, радіатори опалення, 2 виводи на воду та 2 
водовідведення в різних місцях квартири для можливості 
організації кухонної зони в зручному для вас місці.

переглянути a12.com.ua Зв’язатися з нами

https://brovary.krysha.ua/tseny/adtype-kupit
http://a12.com.ua/olimpijskaya-m/
https://b24-f861ti.bitrix24.ua/pub/form/6_forma_zvorotnogo_zv_yazku/dvheha/


Варіанти оплати:

100% виплата зі знижкою:                                    
- 928 800 грн (11 610 грн/м²);                            
- економія 431 200 грн*

Розстрочка від забудовника на 3 роки:                
- 50% перший внесок 500 000 грн;            
- залишок 15 000 грн/місяць ( $ );
- економія 320 000 грн* 

Кредит від otp bank  на 5 років:                    
- 20% перший внесок 185 760 грн;               
- залишок 23 535 грн/місяць ( $ );                              
- переплата 237 860 грн*                             

*Прогнозована вартість після завершення 
будівництва станом на 2021 рік - 1 360 000 грн           
(17 000 грн/м²).                                                                                          
Середню вартість м² житла на, вторинному ринку, 
взято з ресурсу за посиланням 

1

2

80 м²

3
Дана квартира пропонується вільного планування
Забудовником виконується: розведення електрики до розеток та 
світильників, радіатори опалення, 2 виводи на воду та 2 
водовідведення в різних місцях квартири для можливості 
організації кухонної зони в зручному для вас місці.

переглянути a12.com.ua Зв’язатися з нами

https://brovary.krysha.ua/tseny/adtype-kupit
http://a12.com.ua/olimpijskaya-m/
https://b24-f861ti.bitrix24.ua/pub/form/6_forma_zvorotnogo_zv_yazku/dvheha/


a12.com.ua Зв’язатися з нами

http://a12.com.ua/olimpijskaya-m/
http://a12.com.ua/simonenka/#eluid45425417

