
          ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ВІД СК «ГЛІ» 

 Кращий М2 



 Мальовничі Карпати, с. Тухля; 

 Гірськолижний курорт (6 км до 
Славського);  

 2-поверховий комплекс зі зрубу 
(500 м2) та різноманітними 
зонами відпочинку; 

 На березі річки Опір. 
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Об’єкт «Карпати» 



 Готель на 11 номерів; 
 СПА-комплекс (лазня, чан);  
 Територія для дозвілля, альтанки; 
 Прокат велосипедів, лижного спорядження.  

www.gli.com.ua  

Що буде? 

Плановий строк здачі: IV квартал 2019 р. 



Переплюнути 
«Буковель» 
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Переваги перед «Буковелем»: 

• краща транспортна інфраструктура (як авто, 
так і залізнична – пряме сполученням як на 
Київ і Львів, так і на Західну Європу),  

• більший вибір готелів і місць для розміщення,  
• імідж курорту сімейного типу, що закріпився 

за Славським.  

«Галнафтогаз» планує збудувати у Славському 
цілорічний курорт (з 75 км лижних трас), що за 

масштабами буде більшим за «Буковель».  
 

Орієнтовна сума інвестицій - 500 млн євро. 
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Що вже є? 
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 Львівська обл., с. Великосілки; 

 30 хвилин до м.Львів;  

 1,5 га площа комплексу; 

 розміщений в сосновому лісі з 
облаштованими футбольною, 
баскетбольною, волейбольною площадками 
та дитячими майданчиками; 

 2-поверхова будівля з рестораном та 
готелем; альтанки біля лісу; баня на дровах; 

 Є закритий басейн на 10 м та відкритий літній 
басейн розміром 10х5 м. 
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Об’єкт «Нова Діброва» 

Готельно-ресторанний комплекс  
«Нова Діброва» 



ПОРУЧ: 
 Куренівський парк. 
 SportLife. 
 Концертна зала Freedom. 
 Супермаркети. 
 Укрпошта. 
 Зупинки громадського транспорту. 
 До центру 15 хв.  

Об’єкт «БЦ Куренівський» 
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Офісний центр, Оболонський р-н, 
вул. Куренівська/вул. Скляренко 

Початок реконструкції: 
ІІ кв. 2025 року 



Пропонуємо 
Сучасний офісний центр 
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Ситуаційна схема 

20 000 м2 
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Фотозйомка 
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(сьогодні) 



Що буде? 
Офісні приміщення з сучасним 
плануванням та еко-дизайном.  
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Додаткові переваги  
«Кращий М2» 
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 Кожному власнику М2 в с. Тухля – 
щороку безкоштовний відпочинок в 
комплексі для родини на 3 дні/2 ночі. 

 Дивіденди від здачі об’єктів в оренду.  
Від 2000 грн./рік* за 1 м2.  

* При зайнятості комплексу хоча би 200 днів на рік.  



Вартість 1м2 : 
32 000 грн. 

1м2 = 8 паїв 

Вартість 1м2 : 
12 000 грн. 
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1м2 = 3 пая 

Вартість 1 пая = 4 000 грн. 

Вартість 1м2 : 
8 000 грн. 

1м2 = 2 пая 



1000$ 
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Як отримувати від 

пасивно щороку?  
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А щоб стільки ж 
отримували Ваші діти, 
онуки тощо? 

Пожиттєвий  
пасивний дохід 
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Ваш дохід буде складати: 

1 пай = 4000 грн.  

1 пай ≈ 1000 грн./рік  

26 паїв ≈ 1000 $/рік  

300 паїв ≈ 1000 $/міс!  



Винагорода 
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K1 

L4 (3 пункти) K4 (3 пункти) 

L5 (6 пунктів) K5 (6 пунктів) 

L6 (12 пунктів) K6 (12 пунктів) 

L7 (24 пункти) K7 (24 пункти) 

L8 (48 пунктів) K8 (48 пунктів) 

K3 (2 пункти) 

K2 (1 пункт) 
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50 паїв 

200 паїв + 5 пунктів +  
Кар’єрні умови від брокера 

300 паїв + 10 пунктів 

400 паїв + 20 пунктів 

500 паїв + 30 пунктів 

600 паїв + 60 пунктів 

150 паїв 

500 паїв 

1 000 паїв 

5 000 паїв 

10 000 паїв 

20 000 паїв 

Комісійна винагорода  
за 1 пай згідно рівня: 

      1 – 0,20 паїв   
      2 – 0,30 паїв 
      3 – 0,40 паїв 
      4 – 0,50 паїв 
      5 – 0,60 паїв 
      6 – 0,65 паїв 
      7 – 0,70 паїв 
      8 – 0,75 паїв 
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Можливості клієнта 
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 КУПУВАТИ паї за вигідною вартістю; 
 
 ПРОДАВАТИ свої паї за ринковою 

вартістю; 
 
 ЗДАВАТИ свої паї в оренду та 

пожиттєво щомісяця отримувати 
пасивний дохід; 

 

  АБО 
 

 Через 5 років отримати 
гарантовану страхову виплату  
за програмою «Rich Life – M2». 



Карта взаємодії 

Договір про співпрацю в рамках 
проекту «Кращий М2» 

Клієнт оформляє Заяву на 
страхування життя та сплачує внесок 

ТОВ «Інвестиційна компанія «ТехТрі» - 
акціонер СТ «Грінвуд Хауз» 

GGE Inc. - акціонер  ТОВ «ІК «ТехТрі» 

GGE Inc. - акціонер  ПрАТ «СК «ГЛІ» 

http://www.techtree.com.ua/?lang=uk


Як придбати? 

Заповнити Заяву  
на страхування за 

програмою «Rich Life/M2» 

Підписати Заяву/Договір  
учасника Споживчого 

Товариства «Greenwood 
House» та Акт прийому-

передачі паїв 

Сплатити внесок –  
вартість паїв 
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Умови страхування 
Програма страхування: «Rich Life – M2» 

Застрахована особа : фізична особа у віці 18 - 75 повних років. 

Термін страхування: 5 років. 
На момент закінчення дії Договору вік ЗО не має перевищувати 80 р. 

Валюта страхування: Гривня. 

Частота сплати внесків: щорічна (з авансовими внесками). 

Загальний страховий внесок: 4000 грн. за 1 пай. 

Гарантована страхова сума: 110% від загального страхового внеску  

 



 Інвестиція в реальну нерухомість. 

 Убезпечення клієнта страхуванням життя. 

 Надійний інструмент збереження 
заощаджень. 

 Альтернатива банківським депозитам. 

 Дохідне вкладення коштів. 

 Можливість розумно інвестувати 
невеликий капітал. 

Кращий М2 – це: 
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GREENWOOD HOUSE –  
простір для Ваших інвестицій! 
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