
Житловий комплекс "Sanville Park" розташований в с. Святопетрівське по вул. Богдана Хмельницького, 

25-А, на ділянці площею 1,37 га та складається із трьох секцій. Перша секція має 2 поверхи, друга - три 

поверхи, третя - чотири поверхи.

Мешканці комплексу мають у своєму розпорядженні власну паркову зону площею більше, ніж 1 гектар.

Зелена зона парку обладнана місцями відпочинку, зонами барбекю, дитячими майданчиками, а також

критими альтанками для сімейного відпочинку на лоні природи.

Територія комплексу повністю огороджена та має власну охорону.

Комплекс  "Sanville Park" створювався як клубний будинок, який має обмежену кількість мешканців та

малоповерхову забудову, щоб підтримувати затишну атмосферу заміського життя та відчуття єднання

з природою.

Житловий комплекс "Sanville Park"

Інвестиційна пропозиція

Зони BBQ 

Паркова зона 

Клубний дім "Sanville Park" 
2 пов. 

3 пов. 

4 пов. 





Будинок, у своєй більшості, сладається із однокімнатних квартир площею 25,61 м2. На першому 

поверсі розташовані квартири з двориками. Площа двориків - 12,80 м2.





Пропонується до уваги наступний інвестиційний проєкт:

Друга секція Клубного будинку "Sanville Park"

Другий поверх секції

шт

долл

Графік 1

Графік 2

-76 830 -15 366 +46 098

5 мес

4 квартири

61 464

4 квартири

5 мес

Інвестиційний прибуток, долл 46 098

% прибутку за 5 місяців 33,3

% прибутку в річному еквів. 80,0

Ціна продажу, долл/м2 600

61 464 61 464Площа поверху, м2 307,32

Повернення інвестицій, долл 184 392

Повернення інвестицій Значення 4 квартири

Інвестиційниа ціна, долл/м2 450

-138 294Площа поверху, м2 307,32

Інвестиційний внесок, долл 138 294

Інвестиція Значення 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес

Інвестиційний прибуток, долл 30 732

% прибутку за 4 місяці 22,2

% прибутку в річному еквів. 66,7

-53 781 +30 732

Кількість поверхів -

Загальна площа будинку - 

Кількість квартир на поверсі -

Загальная кількість квартир -

Площа однієї квартири (без дворіка) -

Загальная площа квартир на стандартному поверсі -

Інвестиційна ціна -

Загальна сума інвестицій -

945,00

36

12

25,61

307,32

Повернення інвестицій, долл 169 026

Площа поверху, м2 307,32

6 квартир 6 квартир

Ціна продажу, долл/м2 550

Площа поверху, м2

Інвестиційний внесок, долл

Повернення інвестицій Значення

-138 294

84 513 84 513

3

3 мес 4 месЗначення

450

138 294

307,32

Інвестиція

Інвестиційниа ціна, долл/м2

1 мес 2 мес

долл/м2

Загальна інформація Показник

138 294

поверхи

м2

шт

м2

м2

450


