
Шановні покупці!  

ЖК «Кришталеві джерела» ― це унікальний комплекс, де зручність та функціональність сучасного 
житла гармонійно поєднуються із заповідною природою Феофанії. Унікальний ландшафт, дивовижні 
види і повний міської комфорт - все це можна зустріти тільки у нас, в ЖК «Кришталеві джерела». Крім 
інших переваг, нерухомість в мікрорайоні «Кришталеві джерела» є однією з найбільш розумних за 
ціною пропозицій для покупки житла в місті Києві. 

Ми дбаємо про те, щоб Ваші вкладення дозволили Вам в недалекому майбутньому насолодитися 
усіма вигодами і зручностями ЖК «Кришталеві джерела». 

Продаж квартир здійснюється за Договором переуступки прав учасника фонду фінансування 
будівництва, створеного ТОВ «ФК Прайм». 

Умови придбання квартир: 

- 100% оплата 

- Програма підтримки інвестора*  - за умови оплати 70 % та більше  від вартості квартири, залишок 
розподіляється на 5 місяців без відсотків за ціною 100% оплати. Розповсюджується на всі будинки. 

-  Програма розстрочки «12»*- за умови оплати 50% від вартості квартири , залишок сплачується 
протягом 12 місяців за ціною розстрочки. Розповсюджується на будинки  №№ 26,27,28,37,38. 

-  Програма розстрочки «18»*- за умови оплати 50% від вартості квартири , залишок сплачується 
протягом 18 місяців за ціною розстрочки. Розповсюджується на будинки №№ 18,19,20,21,22. 

- Програма розстрочки «24»*: 

1. при внесенні 30% першого внеску від вартості квартири, решта виплачується на протязі 24 місяців за 
ціною розстрочки. Розповсюджується на будинки  Розповсюджується на будинки  №34 (1 секція), 19-

20 (2-5 поверх), 18 (3-4 поверх, дворівневі на будинки №19-20), 22 (1-3 поверх). 

2. при внесенні 50% першого внеску від вартості квартири, решта виплачується на протязі 24 місяців за 
ціною розстрочки 

Розповсюджується на будинки  №34,35,63. 

- Кредит до 20 років від ПАО «Кредобанк» 

- Діє програма лояльності 

- Індивідуальний підхід до кожного покупця! 

* діє прив'язка непогашеного залишку до курсу долара згідно НБУ 

** Детальні умови розстрочки уточнюйте у відділі продажів 

 Дізнатися більше про процес придбання житла в ЖК «Кришталеві джерела» Ви можете у відділі 
продажів по телефону:: (044) 35 555 53. E-mail: dzherela.sale@gmail.com 

 

 


