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Київ – це широкі можливості, високі доходи, простір для самореалізації, безліч
розважальних, спортивних, наукових та культурних центрів. Але вартість житла в
столиці невиправдано зростає рік за роком. У місті Ірпінь квартири від забудовника
можна придбати значно дешевше. При цьому ви будете мешкати в екологічно чистому
місці з розвинутою інфраструктурою, яке розташоване всього в 15-20 хвилинах їзди від
Києва.

Природні скарби Ірпеня
Ще з радянських часів у Ірпені почалося будівництво санаторіїв, дитячих таборів,
будинків відпочинку. Чисте повітря тут забезпечують чарівні хвойні ліси, а прозорі річкові
хвилі надають спокою та допомагають перепочити від стрімкого перебігу життя у
столиці.

Спеціалісти AiD Group обирали для будівництва будинків ділянки, розташовані в
екологічно безпечних місцях. Окрім того, поблизу новобудов нема гамірних торгівельних
чи розважальних центрів, нічних клубів, великих трас з інтенсивним рухом та
регулярними заторами.

Результат – житло підвищеного комфорту, у якому дійсно легко дихається. Це ідеальний
варіант для молоді, сімей з дітьми, бізнесменів, літніх людей – тобто майже для кожного.
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Житло з гарантією
AiD Group зарекомендувала себе як добросовісний забудовник. Компанія завжди
дотримується зазначених термінів здачі об'єктів, пильнує за виконанням будівельних
норм та стандартів безпеки. У будівництві використовуються тільки надійні
конструктивні рішення, перевірені технологій та безпечні, нетоксичні та негорючі
матеріали.

AiD Group регулярно доповідає про стан будівництва кожного об'єкту. Це надає
можливість слідкувати за дотриманням обіцянок та зберігати спокій. Кращий доказ
порядності AiD Group – успішно здані будинки, в яких уже оселилися сотні сімей.

З точки зору вибору кращі новобудови Ірпінь кращі новобудови Ірпінь є перспективним
варіантом. Якщо ви розглядаєте житло у тому числі й як інвестицію, слід зазначити, що
межі Києва розширюються, кількість населення збільшується, так що здати квартиру чи
будинок в оренду можна буде без проблем. У перспективі, після завершення
будівництва, житло буде коштувати значно дорожче. Тому варто оформити придбання
зараз – за готівку чи в розстрочку.

Розстрочка від AiD Group передбачає мінімальне удорожчання вартості квадратного
метру житла. Розрахунок для кожного клієнта виконується індивідуально. Для
придбання квартир та іншої нерухомості можлива розстрочка на термін до чотирьох
років. Надається можливість сплачувати вартість житла не тільки під час, але й після
завершення будівництва.

2/2

