
Як правильно придбати житло в 

Івано-Франківську? 
Місто постійно змінює своє обличчя. Воно динамічно розбудовується. На межі спальних 

районів, що вважалися не найкращими, виростають сучасні містечка з розвиненою 

інфраструктурою. Тому не варто зациклюватися на думці, що лише новобудови Івано-

Франківська в центрі міста можуть бути гідним кандидатом на ваше нове житло.  

Пропонуємо розширити горизонти та уважно вивчити ситуацію на ринку нових квартир. 

Сьогодні купити квартиру в Івано-Франківську складно лише через велику кількість 

пропозицій. Ми підготували для вас відповіді на два найважливіші питання при виборі 

оселі вашої мрії. 

Де в Івано-Франківську найкраще жити? 

Наше місто унікальне. Дуже компактне і зручне. Купити квартиру в новобудові Івано-

Франківськ сьогодні пропонує як в самому центрі, так і на околицях. Нові мікрорайони 

мають цілий ряд переваг: 

● цілодобова охорона дворів та прибудинкових територій; 

● зручний сучасний паркінг для вашого автомобіля; 

● розвинена інфраструктура містечок з магазинами, дитячими клубами, 

спортивними залами та ресторанами; 

● затишні двори та доглянута територія. 

Придбати квартиру в Івано-Франківську можна і трохи далі від центру міста. Сьогодні 

багато покупців надають перевагу розкішному вигляду з вікна, а не метушні середмістя. 

Особливо квартири в нових районах приваблюють сімей з дітьми. Адже в безпечних та 

добре обладнаних дворах діти можуть гуляти цілий день, мамі не доведеться 

хвилюватися. 

Дістатися з будь-якого району до центру Івано-Франківська можна без транспорту. 

Ранкова прогулянка замість пробіжок ― хороша ідея. Тому сьогодні в нашому місті вже 

не існує поняття “поганий район”, в якому не варто купувати житло.  

Забудовник з перевіреною репутацією МЖК Експрес-24 створює сучасні житлові 

комплекси, які гармонійно поєднують в собі комфорт нового містечка і зручне 

розташування відносно центру. 

Як вигідно купити квартиру в Івано-Франківську? 

Вкладення коштів в нерухомість ― це серйозний крок, який потребує виваженого 

підходу. Потрібно уважно вивчити ринок та не поспішати. Квартира в новобудові 

Івано-Франківськ без посередників на сьогодні є найкращим та найнадійнішим 

об'єктом інвестицій. 

Купуючи просто у забудовника ви маєте можливість перевірити документи, поцікавитися 

репутацією компанії на ринку та уникнути ризику з непотрібними посередниками.  



Ще однією перевагою прямих стосунків є можливість не сплачувати всю суму одразу. 

Забудовники часто пропонують вигідні програми розтермінування вартості квартири. Ви 

сплачуєте частинами, тому можете дозволити собі краще житло. 

На відміну від банківських позик, ви не сплачуєте відсотки за користування коштами 

фінансової установи. Тому неприємних ситуацій зі змінами ставки просто не виникне. 

Компанія, що займається будівництвом, не потребує додаткових джерел доходів. 

Оплата вартості житла частинами ― це перевірена практика та вигідний клієнту бонус. 

 

Розтермінування від забудовника пропонує лідер ринку нерухомості МЖК Експрес-

24. З нами вкладати в нерухомість надійно та вигідно. 

 

 


