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1. зАгАльнI положЕння

1.1. Правила Фонду фiнансування булiвництва виду А (дшi - Правила ФФБ)

розробленi у вiдповiдностi з вимог€lпdи Закону Украiъи "про фiнансово-кредитнi механiзми i

управлiння майном при булiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" (далi - Закон

Украiни) та з урахуванням вимог Щивiльного кодексу Украiни та iнших законодавчих aKTiB

УкраТни.
1.2. цi Правила ФФБ регламентують порядок взаемодii Управителя, Забудовника, та

.Щовiрителiв i встановлюють порядок, умови, особливостi та обмеження управлiння ФФБ, та

регулюють iншi умови функцiонування ФФБ.
1,3. цi Правила ФФБ е публiчною пропозицiею (офертою) для вступу до ФФБ та участi

в ньому.Щовiрителiв шляхом визнання цих Правил ФФБ.
|,4. цi Правила ФФБ е обов'язковими дJIя виконання BciMa суб'ектами системИ

фiнансово - кредитних механiзмiв булiвничтва житла та iнших об'ектiв HepyxoMocTi,

спорудження яких здiйснюеться за рахунок ФФБ.
1.4. Змiни до Правил ФФБ не можуть погiршувати умови, що забезпечують права

.Щовiрителя

2. визнАчЕння TEPMIHIB
2.1. У вiдповiдностi до Закону УкраiЪи у цих Правилах ФФБ

такому значеннi:
2.|.1 Фонд фiнансування булiвництва вилу А (далi - ФФБ) -

УправитеЛю ФФБ в управлiння, якi використанi чи булуть використанi
майбутньому на умовах Правил ФФБ та договорiв про )п{асть у ФФБ.

2,|.2. Правила Фонду (далi - Правила ФФБ) - система норм, затверджена та

оприлюднена Управителем цього Фонду, якоТ мають дотримуватися Bci суб'екти системи

фiнансовО-кредитних механiзмiв булiвничтва житла для досягнення мети управлiння
майном, визначеноi установником управлiння, що повиннi вiдповiдати вимогам Закону

украiни "про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та

операчiях з нерlхомiстю".
2.|.з. Управитель _ товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю

,,ФIнднСовД компдНIя ,,IHTEPсBIT,' (далi _ тоВ "Фк "IHTEPCBIT") фiнансова

установа, яка вiд свого iMeHi дiе в iHTepecax установникiв управлiння майном i здiйснюе

управлiння залуrеними коштами згiдно iз законодавством, Правилами ФФБ та вiдповiдас

вимогам, встановленим Законом УкраiЪи "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння
майном при булiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю".

2.1.4. iабуловник тоВ <Гора ,Щевелоупмент))>), код сдрпоУ з814|642,

мiсцезнаходження: 81156, Львiвська область, Пустомитiвський Р., село Звенигород,

пл.ЗвенигОродська, буl,.Il,офiс 41- особа, вiдповiдно до умов Iнвестицiйного договору Nэ45-

0OlO7-21 вiд2] квiтня 2021 рокУ, укJIаденого iз АТ кУкртранснафта> ма€ право на виконання

функцiЙ замовника булiвничТва длЯ споруджеНня об'ектУ булiвничТва та уклала логовiр з

Управителем ФФБ,
2.|.5. УстановниК управлiпня майном (лалi - Установниrс/Щовiритель) - особа, яка

передас майно Управителю у ловiрчу власнiсть на пiдставi договору управлiння майном.

2.|.6. Щоговiр управлiння майном (далi -.Щоговiр про участь у ФФБ) - договiр за

яким .щовiритель переда€ Управителю у ловiрчу власнiсть майно з метою досягнення

визначенИх ним цiлей та встановлюе обмеження щодо окремих дiй Управителя з управлiння
цим майном.

2.|.7, Фiнансування будiвничтва - використання Управителем отриманих в

управлiння коштiв на проведення проектно-вишукувальних робiт та спорудження об'сктiв

булiвничтва за умовами договору про гIасть у ФФБ.

вживаються термiни в

кошти, переланi
Управителем у



2.1.8. об'скт булiвничтва - булiвля, споруда або комплекс споруд, булiвниuтво якоi

органiзовуе Забуловник та фiнансування булiвництва якоi здiйснюе Управитель за рахунок

отриманих в управлiння коштiв.
2.|.9. об'скт iнвестування - житловi та нежитловi примiщення, аПаРТаП,IеНТИ, lнш1

нежитловi примiщенн",, , *оraрцiйнi примiщення, господарськi, офiснi примiщення, гаражнi

бокси, паркъмiсця, машиномiсця, тощо, якi розмiщенi в об'сктi булiвниuтва, та пiсля

завершення булiвничтва стануть окремим майном,

2.1.10. Вимiрна од"""ц" об'.*r" iнвесryвання _ встановлена Правилаtли ФФБ

одиниця вимiру обlекта iнвестування, яка визначаеться в метричних одиницях або в частках

(вiдсотках) цього об'екта iнвестування як единого цiлого,

Для об'сктiв житлового та нежитлового булiвничтва - 1,00 кв.м.

.Щля гаражних боксiв (паркомiсць, машиномiсць в паркiнгу) - 1,00 кв.м,

2.1.11. ЩоговiР про споруд?кення об'скта будiвнпцтва (Щоговiр булiвниuтва) - договiр

мiж Управителем i Забудовником, який регулюе взаемовiдносини Управителя iз Забуловника

щодо органiзацii спорулження об'ектiв булiвництва з використанням отриманих в управлiння

УправитеЛем коштiВ iu под-"шоТ передачi Забудовнцо, об'ектiв iнвестування .Щовiрите-r-я-rt

та укладаеться вiдповiдно до Закъну Укра-iни ]'про фiнансово-крелитнi rtеханiзrtlt i

управлiння майном при булiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" ,

2.1,12. Закрiплення об'€кта iнвесryвання за.Щовiрителелt - встанов,lення

правовiдноси" мiж .Щовiрителем та Управителем на пiдставi договору про r{асть 1, ФФБ, за

"n"* У.Щовiрителя виникае право вимоги на цей об'ект iнвестування в майбрньоIu\"

2.|.1з. ВiдкрiпленнЯ об'екта iнвесryвання вiд .Щовiрителя - припиненнJI

правовiдно."r, 
".rъrовлених 

мiж Управителем та Довiрителем стосовно закрiпленого за

Довiрителем об'скта iHBecTyBaH"", 
" 

peiynbTaTi чого .Щовiритель втрачае право вимоги на цей

об'екъ iнвестування з поверненням йому внесених копlтiв у порядку, встановленому Законоll

украiни ''прь бiна""о"о-ф.дитнi механiзми i управлiння майном при булiвництвi житла та

опБрацiях з нерlхомiстю" та цими Правилами ФФБ,
2.|.|4. Поточна цiна вимiрноi одиницi об'екта iнвесryвання - встановлеНа на моменТ

розрахункiв цiна права вимоги на одну вимiрну одинlчю цього об'скта iнвестування,

2.1.15. Облiк праВ вимоги ДЪвiриiелiв ФФБ - облiк вимiрних одиниць об'ектiв

iнвестування, права вимоги на якi (вимiрнi одиницi) належать .Щовiрителям.

2.|.|6. Система облiку прав вимоги,.Щовiрителiв Фонду - складений Управителем на

вiдповiдну дату перелiк .щовiрителiв та належних iM прав вимоги на закрiпленi за ними

вимiрнi одиницi об'ектiв iнвестування.
2.|.|7.Перелiк об'ектiв iнвесryвання - документ за конкретним об'ектом будiвництва,

пiдписаний Забуловником та Управителем ФФБ, що пiдтверджуе право Управителя на

здiйснення операцiй з вимiрними одиницями об'ектiв iнвестування' що мiстяться В цьому

документi
2.1.18. Система облiку прав вимоги ФФБ - складений Управителем на вцповlдну

дату перелiк ,Щовiрителiв та нЕ}лежним iм прав вимоги на закрiпленi за ними вимiрнi одиницi

об'сктiв iнвестування.
2.|,|g. Винагорода управителя ФФБ - грошовi кошти, якi вiдповiдно до Закону

украiни ''про фiнанйuо-пр.л"тнi механiзми i управлiння майном при булiвництвi житла та

операчiях . ,"ру*оriстю'i та цих Правил ФФБ, .Щовiрителi сплачують Управителю для

вiдшкодування необхiдних витрат, aробпa""* Управителем у зв'язку з управлiнням майном

(коштами), переданим йому в управлiння за договорами про участь у ФФБ, а також для

забезпечення його дiяльносii з управлiння майном. щовiрителi ФФБ сплачують управителю

таку винагороду у строки, розмiрi-та в порядку, визначенi договором про участь у Фонлi,

2.|.2о. Всi'iншi ,.prirr' Ъu.rо.о"уоться у значеннi TepMiHiB, визначених Законом

украIни "про фiнан.оuо-*р.д"тнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та

операчiях з нерухомiстюl'.



3. порядок створЕнIlя Фонду
3.1. Управитель за власною iнiцiативою створив Фонд фiнансування булiвництва.

ФФБ не с юридичною особою.
з.2. Метою створення ФФБ е отримaння .Щовiрителями у власнiсть об'ектiВ

iнвестування.
3.3. ФФБ створено вiдповiдно до ЗаконУ Украiни "Про фiнансово-кредитнi механiзми i

управлiння майном при булiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" i е ФФБ виду А.
3.4. ФФБ вважаетьСя створеНим пiслЯ затвердження УпраВителеМ цих Правил ФФБ,

укладання з Забуловником .щоговору будiвниuтва та вiдкриття Управителем окремого
поточногО рахунку в банкiвськiй ycTaHoBi для облiку грошових коштiв, отриманих в

управлiння (лалi - рахунок ФФБ).
3.5. .Щовiрителями ФФБ можугь бути фiзичнi i юридичнi особи, як резиденти Украiни,

так i нерезиденти та спiльний iHBecTop ФОН.
3.6. Пiсля визнання,Щовiрителями Правил ФФБ та внесення до ФФБ коштiв Управитель

не мае права вносити змiни та доповнення до цих Правил ФФБ без письмовоТ згОДИ Bcix

.Щовiрителiв. У разi необхiдностi внесення змiн та доповнень до цих Правил ФФБ Управltте--lь

зобов'язаНий надiсЛати у письмовiй формi пропозицii iз зазначенням змiсry правrr-l- якi

пропонуеться змiнити, кожному.Щовiрителю. Згода.Щовiрителя ввtDкаеться отри}rаною. якшо

.rроr".о' 30 днiВ з днЯ надходжеНня повiдОмленнЯ вiд УпраВитеJrя з пропозиuiсю пр

"""..""" змiн i доповненЬ до цих Правил ФФБ на зазначену у договорi алрес1, .I[овiрите-rя

Управитель не отримав письмовоi вiдповiдi .Щовiрителя.
3.7.Вiдносини мiж Забудовником, Управителем, .Щовiрителями

суб'сктами пiдприемницькоi дiяльностi, якi булуть приймати участь в спорудженнi об'екта

булiвничТва, а Ъu*о* дiяльнiстЬ ФФБ приПиняютьсЯ пiсля виконання Управителем ),cix
зобов'язань перед .Щовiрителями ФФБ.

4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛIННЯ
мдйном, умови, осоБливостI тд оБмЕжЕння здйснЕння

УПРАВЛIННЯ МАЙНОМ
4.1. Управитель на празi довiрчоi власностi здiйснюе управлiння ФФБ вiдповiдно до

цих Правил ФФБ та договорiв про участь у ФФБ для досягнення мети, визначеноi

,Щовiрителями.
4.2. Управителем ФФБ та довiрчим власником коштiв, внесених .Щовiрителями до ФФБ

е ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА
компАнLя "IнтЕрсвIт".

4.3. Управитель, вчиняючи фактичнi таlабо юридичнi дii, пов'язанi з управлiнням
майном ФФБ, зобов'язаний повiдомляти осiб, з якими BiH вчиняс правочини, про те, що BiH с

управителем, а не власником майна. Управитель при реалiзаuiт права довiрчоi власностi:

4.3.1. мае право одночасно здiйснювати управлiння кiлькома фондами фiнансування
булiвничтва та фондчlп4и операцiй з нерухомiстю;

4.З.2. не може вiдповiдати за своiми боргами активЕlми ФФБ;
4.з.з. несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог Закону УкраiЪи, цих Правил ФФБ та

договорiв про участь у ФФБ;
4.з.4. несе вiдповiда_lrьнiсть за забезпечення iHTepeciB ,Щовiрителя, повноту l

своечаснiсть виконання cBoix зобов'язань перед ним.
4.4. Управитель при здiйсненнi управлiння Фондом:
4,4.|. несе вiдповiдальнiсть за дотримання обмежень довiрчоi власностi Управителя.

визначених цими Правилами ФФБ та визнаних.Щовiрителями;
4.4.2. несе вiдповiдальнiсть за викон.lння cBoix зобов'язань перед .Щовiрителями в

межах Закону Украiъи "про фiнансово-крелитнi механiзми i управлiння майном при

булiвничТвi житла та операцiях з нерухомiстю" та договорiв про участь у ФФБ;
4,4.з. не несе вiдпЪвiдаЛьностi власниМ майноМ за виплатУ коштiВ ,Щовiрителю разi

його вiдмови вiд ylacTi у ФФБ, якщо Управитель дотримався встановлених цими Правилами

та rEIIIIIME



ФФБ процедур щодо забезпечення можJIивостi отримання ,Щовiрителем
вимогу .Щовiрителя;

4.4.4. за дорученням .щовiрителiв виступае в iнTepecax ,щовiрителiв

коштiв з ФФБ на

позивачем у разi
i якостi об'сктiвневиконання Забуловником cBoix зобов'язань щодо cTpoKiB спорУдЖеННЯ

булiвничтва та передачi об'ектiв iнвестування .щовiрителям у власнiсть.
4.5. З урахуванням обмеження права довiрчоi власностi, Управитель мае здiйснювати

на свiй розсуд в рамках чинного законодавства визначенi цими Правилами ФФБ захОдИ ДЛЯi

4.5.1.передачi .Щовiрителю ФФБ, який здiйснив у повному обсязi фiнансування
закрiпленого за ним об'екту iнвестування, майнових прав на цей об'ект iнвестування для
подальшого отримання його у власнiсть вiд Забудовника;

4.5.2.отримання .Щовiрителем, на умовах Правил ФФБ та договору про участЬ у ФФБ,
коштiв з ФФБ на вимоry.Щовiрителя в разi його вiдмови вiд yracTi у ФФБ.

4.6. УправитеЛь длЯ досягнення мети управлiння ФФБ, перераховус частину

отриманих в довiрчу власнiсть коштiв на фiнансування булiвниuтва. Решта коштiв склада€

оперативний резерв, який заJIишасться в управлiннi УправитеJUI, та використов}|сться J'.tя

цiлей перелбачених чинним Законодавством Укратни та цими Правилами ФФБ.
Розмiр оперативного резерву визначасться вiдповiдно до нормативно-правових abTiB

нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових пос-т\т.

4.7. Кошти оперативного резерву Управитель використову€ для виконання TaKIlx

операчiй:
4.7.1.виплати коштiв.Щовiрителям з ФФБ на ix вимогу на умовах цих Правил ФФБ:
4.'7.2.перерозподiл отриманих в довiрчу власнiсть коштiв мiж об'сктами булiВництва

внаслiдок здiйснення,Щовiрителями операцii змiни об'скта iнвестування.
4.8. Суб'скти системи фiнансово-кредитних механiзмiв не мають права втручатися в лii

Управителя щодо здiйснення управлiння майном, oKpiM ,Щовiрителiв у разi виявлення ниN{и

фактiВ нецiльовоГо управлiНня майноМ, переданИм Управителю за договором управлiння
майном, шляхом подання йому вiдповiдного письмового звернення.

4.9. .Щля Управителя встановлюються TaKi обмежепня права довiрчоi власностi:

4,g.|. Управитель не мас права дорr{ати здiйснення управлiння майном iншим особам

та зобов'язаний здiйснювати управлiння особисто.
4.9.2. Управитель не може використовувати отримане в управлiння майно не за

цiльовим призначенням, визначеним у договорах про rIасть у ФФБ.
4.9.3.управитель не може на свiй розсуд припиняти управлiння майном або в

односторонньомУ порядкУ розривати договiр про rIасть у ФФБ, KpiM випадкiв невиконання

.ЩовiритеЛями cBoix зобов'язаНь, передбачениХ договороМ про участь у ФФБ.
4.9.4.управитель не може вимагати вiд Установника управлiння майна виконання Bcix

cBoi11 зобов'язань у разi, якщо Управитель не виконуе своТ 3обов'язання за договором
про участь у ФФБ.

4.g.5,Ynpu""r.nb не може встановлювати обов'язковi для Установника управлiння
майна умови, з якими ocTaHHi не мшIи можJIивостi ознайомитися перед укладенням договору
про участЬ у ФФБ, за винятком норм, встановлених чинним законодавством.

5. порядок оргднIздцIi взд€мовIдносин упрдвитЕля,
ЗАБУДОВНИКА ТА ДОВIРИТЕЛIВ

5.1. Управитель укладае з Забудовником,щоговiр про спорудження об'скта

булiвничтва (далi - .Щоговiр булiвниuтва), за яким замовляе Забудовнику органiзувати

.поруд*"r,"" об'екта будiвництва, ввести його в експлуатацiю та передати об'екти

iнвестування.Щовiрителям ФФБ у власнiсть в установленi строки.

5,2.за об'ектом булiвничтва Забуловник до вiдкриття фiнансування зобов'язаний

повiдомити Управителя ФФБ про Bci своi зобов'язання (та про Bci вiдомi йому зобов'язання

землевласника) перед третiми особами за цим об'сктом будiвничтва.
5.3. Перелiк документiв, який Забуловник зобов'язаний надати Управителю ФФБ для

вiдкриття фiнансування об'екта булiвничтва, визначасться у договорi мiж забуловником та



управителем ФФБ. Серед них обов'язково мчlють бути копii таких документiв, засвiдченi

Забуловником в установленому порядку:
5.3.1. документи, що дtlють змогу провести rдентифiкачiю особи ЗабуловникаУ

вiдповiдностi з вимогtlпли законодtlвства;
5.З.2. документи, що пiдтверджують прtlво користування земельною дlJIянкою, на

якiй мае буги спорулжений об'ект булiвничтва;
5.з.3. д* .uбiдовникiв, що не е землекористувачами земельноi дiлянки, - договiр iз

землекористувачем про передачу Забуловнику прав на виконання функuiй замовника

булiвничтва дJUI спорудження на земельнiй дiлянцi об'екта будiвниuтва;
5.з.4. позитивний висновок комплексноi державнот експертизи проектноi документацii;
5.3.5. дозвiл на виконання будiвельних робiт;
5.З.6. лiцензiя пiдрядноi органiзацii.
5.4. Управитель, на умовах цих Правил ФФБ:
5.4.1. у*пuда. з фiзичниМи та юридИчними особами договори про r{асть у ФФБ;

5.4.2, залучас кошти.Щовiрителiв в управлiння та зараховуе ix на рахуНок ФФБ;

5.4.з. на умовах цих Правил ФФБ закрiплюе за .Щовiрителем обраний ним об'скт

iнвестування.
5.5. одночасно

укJIадають:
5.5.1. договiр уступки майнових прав на HepyxoMicTb, яка е об'екгом булiвншrтм- з

вlдкладальними умовами ;

5.5.2. договiР дорученнЯ з вiдкладальнимИ р{овами, за яким Управителю }, pzl:}I

порушення Забуловником yN{oB договору доРучаеться виконувати функцiТ Забудовника, 1,

,оrу,r.ni шляхом передоручення цих функцiй TpeTiM особаtrл. При цьому Забуловник на час

дii договору мае право надавати безвiдкличну довiренiсть УправитеJIю на право делегування

TpeTiM особам функцiй Забудовника у разi порушення ocTaHHiM умов договору з

Управителем.
5.6.Управитель спрямовус кошти .Щовiрителiв, залученi до ФФБ, на фiнансування

спорудження об'скту булiвничтва.
5.7. Протягом перiоду булiвничтва Управитель вiдповiдно до умов .Щоговору

булiвниuтва пiдтверджуе Забуловнику обсяг замовлення на булiвництво шляхом надання

дuпr* про об'екти iнвестування, майновi права на якi переданi .щовiрителям на умовах,
встановлених цими Правилами ФФБ, та укладених з цими .Щовiрителями договорiв про

участь у ФФБ.
5.8, Управитель здiйснюе контроль за дотриманням Забуловником виконання умов та

зобов'язань за укладеним .щоговором булiвничтва шляхом проведення нагляду за

булiвниuТвом З метоЮ своечаснОго запобiГання винИкненнЮ ризикових ситуачiй у процесi

булiвниuтва внаслiдок дiй чи бездiяльностi Забуловника, що можуть призвести до:

5.8.1. змiн основних технiчних характеристик об'ектiв булiвництва таlабо об'сктiв

iнвестування;
5.8.2, погiршення споживчих властивостей об'ектiв булiвничтва та/або об'ектiв

iнвестування;
5.8.3. зростання BapTocTi булiвничтва бiльш нiж на 20 вiдсоткiв;

5.8.4. збiльшення cTpoKiB булiвничтва бiльш нiж на 90 днiв,
5.9. Управитель мае право залучати до проведення нагляду вiдповiдних технiчних

спецiалiстiв як шляхо, у*йuння вiдповiдного договору з такою особою, так i органiзацii

нагляду вiдповiдною юридичною особою, з якою Управителем укладений договiр,
s.to. У разi виявлення Управителем ризику порушень уrпlов .Щоговору будiвниuтва,

УправитеЛь мае правО ,rрr.rr""rЙ фiнансування булiвництва, вимагати розiрвання ,Щоговору

булiвничТва, поверН"rr"" ЗuбУдоu""*о' ycix спрЯмованиХ на фiнансування будiвниuтва

цьогО об'екта *o1цii", перерахуВання на рахуноК ФФБ коштiв, необхiдних для розрахункiв з

Щовiрителями, що "rrод"r" 
з ФФБ у зв'язку iз розiрванням договору про участь у ФФБ, а

з укJIаданням .Щоговору будiвництва Забудовник та Управите-rъ



також здiйснювати iншi заходи щодо виконання Забудовником cBoik зобов'язань за

,Щоговором булiвничтвц визначенi Законом Украiни.
у зв'язку з цим Забуловник зобов'язаний на письмову вимогу Управителя, викладену у
офiцiйному листi, протягом 30 (тридцяти) календарних днiв, з дати його отримання, надати

поясненнЯ щодО виявлених порушень та вквати заходи та строки виправлення ситуацii в

межах 90 днiв з дати отримання листа Управителя. У випадку невчинення Забудовником

заходiв та не виправлен"я с"туачii протягом 90 днiв Забуловник мае на офiцiйну вимогу

Управителя повернуги .po*o"i *о-rй на рахунок ФФБ або уступити Управителю майновi

npuuu на нерухойi.r", яка € об'ектом будiвничтва, чи iншi предмети iпотеки Управителю, з

додержанням вимог Закону, якщо iнше не передбачено .Щоговором Управителя з

Забуловником.
5.11. Пiсля введення або дострокового введення об'скта булiвниuтва в експлуатацlю:

5.11.1. протягом строкУ, визначеного .Щоговором булiвництва, Забуловник письмово

повiдомлЯс прО це УправИтеля та надае йомУ данi техНiчноi iнвеНтаризаuii щодо фактичноТ

загальноi площi кожного конкретного об'скта iнвестування в цьоМу об'ектi булiвниuтВа ,L-Iя

проведення остаточних розрахункiв з .Щовiрителями;
5.11.2. Управrrепi надае Забуловнику перелiк ,Щовiрителiв ФФБ, якi rtаютЬ правО

отримати закрiплений за ними об'ект iнвестування.
5.1,2. ЗаЪуловник надае Управителю звiт про виконанi булiвельнi роботи та прlt:банi

булiвельнi матерiа;lи за формою, встановленою законодавством.

5.13. Забудовник органiзуе спорудження об'екта булiвничтва та передас ,щовiрителяrt об'сктн

iнвесryвання з урахуванням комIuIексу робiт, передбачених ,щоговором будiвництва. Весь koillll]ekc

булiвельни* робь, якi не вказанi в ,щоговорi булiвничтва, в тому числi пов'язанi з пристосування}t та

переобладнанням нежитлових примiщень за i1r функцiональним призначенням, виконуеться

,щовiрителем за його власний рахунок пiсля введення об'скта булiвниltтва в експлуатацiю,

5.14. .Щовiритель ФФБ до введення об'скта булiвничтва в експлуатачiю та оформленнЯ

права "пu."о.ii 
на об'ект iнвестування не мас права здiйснювати iндивiдуальне

пЪреоблалнання (перепланування) закрiпленого за.Щовiрителем ФФБ об'екту iнвестування.

5.16. у разi поруtп."пя забуловником cTpoKiB спорулження об'скта булiвниuТва або В

разi ненале*по.о u^"u"n" Управителем cBoix обов'язкiв, передбачених цими Правилами

ьов, ,щовiритель мае право вимагати вiд Управителя дострокового розiрвання договору про

участь у ООЬ ,а u".rпurи йому коштiв. Управитель зобов'язаний виплатити .Щовiрителю

*о1цr" в cyMi, що визначасться вiдповiдно до роздiлу 12 цих Правил ФФБ при вiдмовi

.Щовiрителя вiд участi у ФФБ й не може бути меншою за сУМУ, внесену ,Щовiрителем до ФФБ,

Доuiр"тель не сплачуе Управителю винагороду за виплату йому коштiв у разi, якIцо

Довiр"тель вiдмовляur"." Bii участi у ФФБ з пiдстав, визначених цим пунктом Правил ФФБ,

5.|7. Забудовник або 
"rri"прuч.юче 

з ним на пiдставi договору агентствО HeplxoMocTi

(рiелтор), iMeHoBaHi разом або кожен окремо замовник бронювання може укласти з

управителем договiр бро"о"urrня, згiдно з яким Управитель надае вищезазначеним особам

no.ny.14 зi arpo*ouo.b бро"оuu"п" об'ектiв (об'скта) Iнвестування зобов'язуеться не

продавати протягом строкубронювання заброньованi об'екти iнвестування TpeTiM особам без

згоди замовника бронювання.

6. ПОРЯДОК ОТРИМДНЕЯ ДОВIРИТЕЛЕМ СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ
У РДЗI НВСВО€ЧДСНОГО ВВЕДЕННЯ ОБ,€КТД БУДIВНИЦТВД В

ЕксплуАтАцIю, тА IH.
6.1. Щовiритель мае право на отримання страхового вiдшкодування у разi несвосчасного

введення об'екта булiвничiва в експлуатацiю, невиконання робiт, передбачених ,Щоговором

булiвничТва, обов;Язкiв, передбачениХ договором про участь у ФФБ. Порядок отримання

такого вiдшкодування визнача€ться чинним законодавством Украiни з питань страх}ъання,

7. ПОРЯДОК УЧДСТI У ФФБ ТД ВIДМОВИ ВIД УЧДСТI В НЪОМУ



7.1. Фiзична або юридична особа стае ,Щовiрителем ФФБ за умови визнання Правил

ФФБ, укJIадання з Управителем договору про участь у ФФБ та передачi коштiв в управлiння
Управителю.

7.2. Утryавитель для облiку переданих йому в управлiння коштlв вlдкривае кожному

.Щовiритело pury"o* у системi персонiфiкованого облiку ,Щовiрителiв ФФБ, яка створю€ться

дп" *о*"Ого ФФБ окремо. Система персонiфiкованого облiку булуеться за принципом: один

об'ект iнвестування закрiплений за,Щовiрителем - один його рахунок.
7.4. ,щоговiр про участь у ФФБ укJIада€ться за умови надання особОЮ ВИЗНаЧеНИХ ЦИМИ

Правилами ФФБ документiв, якi iдентифiкують цю особу,

При укладаннi договору про участь у ФФБ, ,Щовiритель обирае конкретний об'ект

iнвестування з перелiку незакрiплених за iншими ,щовiрителями об'ектiв iнвестування, що с У

пропозицiт Управителя i який закрiпляеться за Щовiрителем на умовах, визначених цими

Правилами ФФБ.
7.5.,Щовiритель не мае права вносити кошти до ФФБ для iнвестування об'скта

iнвестуванЕя, який за ним не закрiплений.
7,6. Длlя укладанЕя договору про rIасть у ФФБ .Щовiритель повинен подати докуNrенти,

якi iдентифiкують особу та пiдтверджують ii правоздатнiсть, а саме:

7.6.1. Фiзичнi особи надають:
zромаdянu YKpaiHu:
а1 оригiнаЛ паспорту та ксерокопiю паспорту громадянина Украiни (сгорiнlсl |,2, з, 4.

10 та 1 1);

б) оригiна;l довiдки (для ознайомлення) та копiю довiдки про присво€ння

iде"rrфi*аuiйного номера у,Щержавному peocTpi фiзичних осiб - плаТНИКiВ ПОДаТКiВ;

в) вiдомостi про адреси ресстрацii та постiйного мiсця проживання i контакгний

телефон;
iноземцi mа особu без zроллаdянсmва:

а) паспорт або документ, що посвiдчуе особу та ix ксерокопii;

б) 
"iдо*о.тi 

про адресу постiйного мiсця проживання за межаI\dи Украiни або адреса

проживання в УкраiЪi i контактний телефон.

7.6.2. Юридичнi особи надшоть:
Резudенmu:
а) копiя Статугу пiдприемства;
бi копiя Виписки з единого державного ре€стру юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприемчiв;
в) довiдки з банку про вiдкриття поточного рtlхунку;
.i пiдтвердження повноважень особи, що пiдписуе договiр (витяг з наказу про

призначення на посаду, рiшення компетентного оргtlну (збори акцiонерiв/ засновникiв/

уrасникiв, рiшеннЯ "nu.r"*u, 
засiданнЯ НаглядовОi ралИ тощо) про призначення (обрання)

керiвника), тощо;
л) копiя паспорта керiвника;
е) копiя довiдки про присвоення IПН керiвника;

ж) рiшення компетентного органу юридичноi особи про укладення договору про участь

у ФФБ.
НерезuDенmu наdаюmь леzалiзованi в усmановлено74у законоdаВсmвоu,' поряdку:

а) копii устtlновчИх докумеНтiв, або витяг з торгового ресстру або iншi ycTaBHi

документи з ре€страцiйними даними компаrriТ;

б) пiдтвердження повноважень особи, що пiдписуе договiр (довiренiсть, витяг з HaKzI}y

про призначення на посаду (довiдка з мiсця роботи), рiшення компетентного органу

aр"л""rот особи-нерезидента про призначення керiвника, витяг.з уставних документiв тощо,

рiшення компетентного органу юридичноi особи-нерезидента про укладення договору про

rIасть у ФФБ, тощо);
в) банкiвськi та поштовi реквiзити.



7.6.з. Необхiдною рrовою укJIадання договору про rIасть у ФФБ е надання фiзичною
особою, що перебувас у шлюбi (шлюбних вiдносинах), письмовоi згоди ii чоловiка

(дружини) "u у*пuлu"ня договору про участь у ФФБ. Така згода нада€ться особисто

чоловiком (лружиною) в присугностi вiдповiдального праuiвника Управителя.
7.7. ПорЯдок укJIаДання догОворiВ про учасТь у ФФБ з неповнолiтнiми особами,

фiзичними ,u ор"д""ними особами - нерезидентilN,Iи Украiни, а також перелiк документiв,
якi вонИ повиннi надатИ Управителю, визначаеться дiючим законодавством УкраiЪи.

7.8. Управитель мас право знiмати копii з докуплентiв, якi надають йому фiзичнi та

юридичнi особи при укладаннi договорiв про участь у ФФБ.
7.10. При BipaTi договору про участь у ФФБ таlабо Свiдоцтва про ylacTb у ФФБ,

вищезчвнач.ri до*уr"нти вiдновлюються (видаеться лублiкат) за умови сплати ,Щовiрителем
винагороди вiдповiдно до умов п. |7.2цих Правил ФФБ.

7.11. .Щовiритель мае право вiдмовитись вiд yracTi у ФФБ.

8. ПОРЯДОК ТД УМОВИ ВНЕСЕННЯ ДОВIРИТЕЛЯМИ КОШТIВ, ПОРШОК
ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТIВ

8.1. Щовiрителi вносять до ФФБ кошти в нацiональнiй ва_ltютi Украiни у безготiвковiй

формi.
8.1.1. Для безготiвкових розрахункiв - днем надходження коштiв дО ФФБ б1,:е

вважатись операцiйний день, встановлений Нацiональним банком Украiни для безготiвкових

розрахункiв, в який кошти надiйшли на рахунок ФФБ; якщо кошти надiйшли пiс:lя

iu*ir.r.""" операцiйногО ДНЯ, днеМ надходженнЯ коштiв буле вважатись наступний

операцiйний день.
8.1.2. остання сплата коштiв згiдно Графiку подальшого внесення ,щовiрителем коштiв

до Фонду (п. 10.4. цих Правил) повинна здiйснюватись не пiзнiше як за 20 каJIендарних днiв

до запланованоi дати u"aд""t " об'скта булiвниuтва в експлуатацiю. Сплата в бiльш пiзнi

строки вважа€ться простроченням платежу i допускаеться лише за згодою iз Забуловником.

8,2. Фiнансування будiвництва за рахунок коштiв ФФБ Управитель здiйснюе за

рахунок отриманих в управлiння коштiв, за винятком оперативного резерву, в порядку,

визначенОму,ЩоговОром булiвНицтва, у межах BapTocTi будiвництва.
8.3. облiк спрямованих на фiнансування булiвництва коштiв Управитель веде за

об'ектами булiвництва.
8.4. За кожним об'ектом булiвничтва Забуловник зобов'язаний вести звiтнiсть за

встановленою законодавством формою та регулярно надавати ii Управителю.
8.5. Забуловник зобов'язаний забезпечувати цiльове використання отриманих вiд

управителя коштiв. В iHTepecax .щовiрителiв Управитель здiйснюе контроль чiльового

""*opr.runrr" 
ЗабудовникоМ коштiв, спрямованиХ на фiнансування будiвниuтва,

Несвосчасне поданнЯ ЗабудовникоМ Управителю перiодичних звiтiв про цiльове

використання коштiв за формою, встановленою згiдно iз законодавством, е пiдставою для

затримкИ перерахуВання-УпРавителеМ коштiВ на фiнанСуваннЯ булiвничТва 8.6. У разi

".rъ"о"п.""" фактiв нецiльЪвого вIIкористання Забудовником коштiв, отриманих вiд

управителя, спорудження об'екта булiвничтва та/або об'ектiв iнвестування з порушенням

технiчних характеристик, зазначених У ,щоговорi будiвництва, Управитель зобов'язаний

звернутися дЬ Забудовника з вимогою вжити Bcix необхiдних заходiВ для усуненнЯ
виявлених порушень.

8,7. У рйi .r""-ення обсЯгу пiдтвеРдженогО замовлення на булiвництво Забуловник

зобов'язаНий на вимоry Управителя повернути кошти на рахунок ФФБ для розрахунку з

!овiрителями. За невико"i""" зобов'язання щодо перерахуВання коштiв на рахунок ФФБ

лп" проu.дення Управителем розрахункiв з .щовiрителями Забуловник несе вiдповiдальнiсть

cBoiM майном.
8.8. Управитель в iHTepecax .Щовiрителiв може, а на flисьмову вимогу .Щовiрителя -

зобов'язаний, перевiряти фiнаrrсовий стан Забудовника, вимагати вiд нього наданЕя

l0



фiнансових та аудиторських звiтiв та надавати заrlвниковi iнформацiю про результати

проведеноТ перевiрки.

9. ТИПИ ВИМIРНИХ ОДИНИЦЪ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ
ЗДКРIПЛЕННЯ ЗД ДОВIРИТЕЛЕМ ОБ,€КТД IНВЕСТУВДННЯ

9.1. ВимiрЕа одиниця об'€кта булiвничтва та вимiрна одиниця об'екту iнвестування

встановлюються цими Правилами ФФБ:
9.1.1. Вимiрна одиниця об'екту булiвниuтва:
9.1 .1 .l . для об'ектiв житлового та нежитлового будiвництва - 1,00 кв.м.

9.|.|.2.дJUI гаражних боксiв (паркомiсць, машиномiсць в паркiнгу) - 1,00 кв.м..

9.|.2. Вимiрна одиЕиця об'екта iнвестування:
g.| .2.|. для об'ектiв житлового та нежитлового будiвництва - 1,00 кв. м;

9.|.2.2.для гаражних боксiв (парко мiсць, машиномiсць в паркiнгу) - 1,00 кв. м

При розрахункаХ площа вимiрноi одиницi визначатиметься з точнiстю до 0,01 кв.м.

g.2'. du*pi.rn.""" об'екта iнвестування за ,Щовiрителем зДiйСНЮСТЬСЯ На ПiДСТаВi

договорУ про r{асТь у ФФБ, за якиМ у ,ЩовiритеJUI виникае право вимоги на цей об'скт

iнвестування в майбутньому.
g.З. При уклаленнi договору про участь у ФФБ ,Щовiритель обирае конкретнИй об'екТ

iнвестування з перелiку незакрi"пьпr* та незаброньованих за iншими ,щовiрителями об'екгiв

iнвестуваНня, щО u 
" 

проrrоarцiТ Уrrрu"ителя. Щей об'скт iнвестування Управитель закрiп;пос

за Довiрителем пiсля ,riдrr"сuпrя договору про участь у ФФБ та внесення .щовiрителе}l на

pu*yno* Управителя коштiв у розмiрi, встановленому договором про r{асть у ФФБ, аJIе не

менше:
9.з.1. не менше 5Оlо (п'ятИ процентiв) зага;lьноi площi цьогО об'екта iнвестування - дJLя

об'ектiв житлового та нежитлового булiвничтва;
g.з.2. не менше 5Yо (п'ятипроцентiв) зага-пьноi площi цього об'екта iнвестування - для

гаражного боксу (паркомiсця чи машиномiсця в паркiнгу),
Управитель закрiплюе за ,Щовiрителем об'ект iнвестування за умови,

бере на себе зобов'язання перед Управителем дотримуватися визначеного
що .Щовiритель

у Свiдоцтвi про

участь у ФФБ графiку внесення до ФФБ коштiв.
9.4. При 

"Hece""i 
коштiв ,Щовiрителем до ФФБ Управитель зобов'язаний закрiпити за

.щовiрителей вiдповiдну кiлькi.ru 
"rйiрпих 

одиниць об'екта iнвестування.за поточною цiною

вимiрнот одиницi цuо.Ь об'екта iнвестування та одночасно внести вiдповiдну iнформаuiю ло

.r.rЬ"" облiку прав вимоги .ЩовiрЙтелiв ФФБ. Право вимоги на вiдповiдну кiлькiсть

вимiрних одиниць об'екта iнвестування виникае в .щовiрителя з моменту передачi коштiв в

1,правлiння Управителю ФФБ.
9.5. Розмiр вимог ,Щовiрителя на об'ект iнвестування визначаетьсЯ кlлькlстЮ

закрiплених за ,щовiрителем вймiрних одиниць об'скта iнвестування. ,щовiритель, якому

наJIежить право вимоги на вiдповiдну кiлькiсть. вимiрних одиниць закрiпленого за ним

об'екта iнвеiтування, мае виключне право на закрiплення за собою на умовах договору про

!часть у ФФБ решти вимiрних одr""ц" цього об'екта iнвестування, Закрiплення решти

вимiрних одиниць цього об'екта iнвестування за iншими,Щовiрителями заборонясться,

9. 6. При закрiпленнi об'екта iнвестування за .Щовiрителем :

9.6.1. ,.ЩовiритеЛь бере на себе зобов'язання щодо подtlльшого внесення коштiв до ФФБ

вiдповiдно до графiка внесення коштiв, визначеного у Свiдоцтвi про участь у ФФБ;
g.6,2.Управитель вилучас цей обjект з перелiку об'сктiв iнвестування, що е в пропозиuiТ

управителя, для викJIючення можливостi закрiплення цього об'екта за iншим .щовiрителем та

зобЪв'язуСться, за умовИ виконаннЯ ,ЩовiритеЛем cBoix зобов'язань за договором про rrасть у

ФФБ, включити .Щовiрителя до перелiку довiрителiв, яким забудовник у подальшому

зобов'язаний передати у власнiсть закрiпленi за. ними об'екти iнвестування. За недотримання

управителем цiът вимоги, що призвело до закрiплення одного об'екта iнвестування за двома

або бiл"ше,щовiрителями, Управитель несе вiдповiдальнiсть власним майном,

ll



9.7. Закрiплення об'екта iнвестування за.щовiрителем е пiдтвердженням зЕlмовлення на

спорудження цього об'екта iнвестування як складовоi частини об'екта будiвництва.

10. ПОРЯДОК ТД УМОВИ РОЗРАХУНКIВ МIЖ ДОВIРИТЕЛЯМИ I УПРАВИТЕЛЕМ
10.1. Пiсля внесення .Щовiрителем коштiв на рахунок ФФБ Управитель закрiплюс за

.щовiрителем вiдповiдну кiлькiсть вимiрних одиниць об'екта iнвестування з урахуванням
поточноi цiни вимiр"оi од""ицi об'екта iнвестування та одночасно вносить вiдповiдну

iнформацiю до системи облiку прtlв вимоги.щовiрителiв ФФБ.
10.2. Поточна цiна вимiрноi одиницi об'екта iнвестування визначаеться виходячи з

встановлеНих поточНоi цiнИ вимiрноi одиницi об'екта булiвниuтва, коефiцiентiв поверху i
комфортностi цього об'екта iнвестування. На пiдставi цих даних Управитель розраховуе

"upri.i" 
зобов'язань .Щовiрителя щодо внесення коштiв до ФФБ. Поточну цiну вимiрноТ

одиницi об'ектiв будiвничтва та коефiцiенти поверхiв i комфортностi встановлюс

забуловник, який прй ц"о*у приймае на себе ризик щодо недостатностi залуtених коштiв на

спорудження об'екту булiвничтва.
l0.3. У разi пiдвищення поточноi цiни вимiрноi одиницi об'екта iнвестування у

.Щовiрителя не виникае зобов'язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштiв за вже

закрiпленi за ним вимiрнi одиницi об'екта iнвестування.
10.4. Пiсля внесення.Щовiрителем коштiв в cyMi, що вiдповiдае розмiРу першогО внескУ

до ФФБ, вiдповiдно до договору про rrасть у ФФБ, Управитель видае,,ЩОВiРИТеЛЮ СВiДОЦТВО

про rIасть у ФФБ, в якому зазначаються:
l0.4.1. вид ФФБ;
|0.4.2. данi Щовiрителя:
10.4.3. для юридичних осiб:
10.4.3.1. для резидентiв - найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код в

€диному державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемuiв;
l0.4.з.2. для нерезидентiв - найменування, мiсцезнаходження та краiЪа, де

зареестровано особу;
l0.4.4. для фiзичних осiб:
10.4.4.1. для громадян УкраiЪи - прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса постiйного мiсця

проживання та iдентифiкачiйн"й "оr.р у ,щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв

податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
|0.4.4.2, для iноземцiв, осiб без громадянства - прiзвище, iм'я, пО батьковi (за

наявностi), адреса постiйного мiсця проживання за межап{и Украiни;
10.4.5. дата видачi Свiдоцтва;
1 0.4.6. закрiплений за .Щовiрителем об'ект iнвестування;

|0,4.1. запланована дата введення об'екта булiвничтва в експлуатаuiю (мiсяць i piK);

10.4.8. сума кошТiв, передаНих ,Щовiрителем в управлiння Управителю для зарахування

:о ФФБ;
10.4.9. кiлькiсть закрiплених за,Щовiрителем вимiрних одиниць об'екта iнвестування;

10.4.10. графiк подаJIьшого внесення,Щовiрителем коштiв до ФФБ;

10.4.11. витяг з договору про зобов'язання Забуловника перед Управителем, який дiе в

iHTepecax ,ЩовiритеЛiв, щодЪ спорудження об'ектiв булiвництва та передачi у власнiсть

.Щовiрителям об'ектiв iнвестування.
10.5. У разi змiни будь-яких даних, що зазначенi у Свiдоцтвi про участь у ФФБ,

Свiдоцтво про r{асть у ФФБ пiдлягае замiнi.
10.6. 

- 
Управитель приймае кошти в управлiння за договорами про участь у ФФБ

безпосеред""о "iд 
осiб, якi е .ЩовiритеJUIми, або вiд ix довiрених осiб, повноваження яких

пiдтверлж},ються HoTapia;lbHo оформленою довiренiстю, в якiй зазначенi KoHKpeTHi права та

обов'язки довiреноi особи з обов'язковим посиланням на реквiзити договору про участь у
ФФБ.
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l0.7. ,Щовiрителям, якi повнiстю проiнвестували закрiпленi за ними об'скти

iнвестування, Управитель передае майновi права на цi об'екти iнвестування за договором про

уступку майнових прав.

11. взд€модIя упрдвитЕJLя, здБудовникд й довlритЕлIв пIсля
ВВЕДЕнняоБ'€кТАБУДIВницТВАВЕксПЛУдТдцIЮ

11.1. ЗабуЛовниК пiслЯ введеннЯ (або достРоковогО введення) об'екта будiвництва в

експлуатацiю письмово повiдомляе про це Управителя та надае данi технiчноi iнвентаризаuiТ

щодо фактичноi загальноi площi кожного конкретного об'скта iнвестування в об'ектi

булiвниuтва для проведення остаточних розрахункiв з,щовiрителями.

управитель в TepMiH l0 календарних днiв з моменту отримання вищезазначеноl

iнформачiТ надсилае ЩЬвiрителям .r"с"йо". повiдомлення про необхiднiсть здiйснення

остаточних розрахункiв. Довiрителi на протязi l0 календарних днiв з моменту надiслання iM

вищезzвначеного повiдомлення Управ"iaп.' на пiдставi даних щодо фактичноi загальнот

площi об'скгiв iнвестування, закрiплених за.щовiрителями, здiйснюють остаточнi розрахунки

з Фондом та отримують в Управителя ,,Щовiд*у зi u"ru"овленою формою про внесення 100%

коштiв no onnuii обраного та закрiпленого за ними об'екта iнвестування,

11.2. У разi коли фактична загальна площа об'скта iнвестування, закрiпленого за

ЩовiритеЛ"r, Ъ бiльшоЮ за проектНу площу такого об'екта бiльш як на 1 (олну) виrriрн1,

oo""ruo, що пiдтверджено даними Забуловника про фактичну загЕrльну площу об'скта

iнвестування, .щовiр"ъaпu зобов'язаний протягом 10 банкiвських днiв з дня отримання

вiдповiдного повiдъмлення вiд Управителя здiйснити доплату рiзницi BapTocTi об'екта

iнвестуваНня шляхоМ перерахуВurr"" 
"ra"аченоi 

Управителем суми коштiв на зазначений у

.аоговорi про r{асТ" у ООЪ рахунок. Сума коштiв, яку мае додатково внести ,Щовiритель,

""aru"uaruъя 
Управителем виходячи з кiлькостi вимiрних одиниць об'скта iнвестування, на

яку збiльш илася загальна площа об'екта iнвестування, та поточноi цiни вимiрноТ одиниui

такого об'екта на день проведення розрахункiв,
1 1.з. У разi коли фактична загЕIльна плоIца об'екта iнвестування е меншою за проектну

площу об'скiа на 1 (олну) вимiрну одиницю, що пiдтверджено даними забудовника про

фактичнУ загЕrльнУ ,rпощу'об'екrЪ i"веСтування, управитель протягом 10 банкiвських днiв

nouaprua довiрителю на пiдставi його письмовот заяви суму коштiв, визначену виходячи з

кiлькостi "rrц"r* 
одиниць об'скта iнвестування, на яку зменшилаСЯ ЗаГЕ}ЛЬНа ПЛОЩа Об'еКТа

iнвестування, та поточноi цiни вимiрноi одиницi такого об'екта на день проведення

розрахункiв.
ri.+. у разi коли рiзничя мiж проектною та фактичною площею об'екта

\lеншоЮ абО дорiвнюЪ 1-й вимiрнiй одиницi, корекчiя розрахункiв не

обов'язкiв по довнесеннi або поверненнi коштiв не виникае.

iнвестчвання с
здiйснюеться,

е наслiдком
iнiцiативою

У разi коли зменшення фактичноi загальноi площi об'екта iнвестування

перепланування' проведення будiвельних чи опоряджувальних робiт за

.rовiрителя, повернення коштiв не здiйснюсться,
1 1.5. !овiлка видаеться кожному ,Щовiрителю окремо в обмiн на СвiдоцТво прО участь У

ФФБ (даrri - Щовiдка). .Щовiдка е документом, пiдписаним уповноваженою особою

упрu"rraпя, Що пiдтверджуеправо ,щовiрителя на отримання у власнiсть закрiпленого за ним

ЬоЪ*ru iHBecTyBaHr". У,u*in fiовiлчi обов'язково мають бути зазначенi TaKi данi:

1 1.5.1. номер довiдки та дата if видачi;

11.5.2. вид ФФБ;
11.5.3. данi Управителя ФФБ;
1 1.5.4. данi ,Щовiрителя:
11.5.4.1. для юридичних осiб:
11.5.4.1.1. дп"Ъ.."ДентiВ - найменуВання, мiсцезнахОдженЕя та iдентифiкацiйний код в

Сдиному д.р*u""оrу peecTpi пiдприемств та органiзацiй УкраiЪи. ,Щля ловiрИтеля ФФБ, цтУ
скJIадае спiльного iпЙсrора Фон, вiд iMeHi та в iHTepecax якого дiе управитель ФоН,
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додатковО мЕlютЬ бути зазначенi данi, що дilють змогу однозначно iдентифiкувати цей ФОН,

- назва та ре€страцiйний номер випуску сертифiкатiв ФОН;
1 1.5.4.1.2. дJUI нерезиiентiв - найменування, мiсцезнаходження та краiЪа, де

зареостровано особу;
||.5.4.2. для фiзичних осiб:
|т.5.4.2.|. дп" .роrалян Укратни - прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса постiйного мiсця

проживання та iдентифiкачiйний номер у Д.р*u"ному peecTpi фiзичних осiб - платникiв

податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
||.5,4,2.2. для iноземцiв, осiб без громадянства - прiзвище, iм'я, по батьковi (за

наявностi), адреса постiйного мiсця проживанIUI за межами Украiни;
1 1.5.5. данi про закрiплений за довiрителем об'ект iнвестування:

1 1.5.6. 
""д 

об-'.*ru irr"""rу"ання (квартира, нежитлове примiщення тощо);

1 1.5.7. номер об'екта булiвничтва та його булiвельна або поштова адреса;

11.5.8. номеР об'екта 
-iп"..rу"u"ня 

та його характеристики (поверх, кiлькiсть KiMHaT,

загальна площа тощо);
l1.5.9. сума коштiв, внесених довiрителем до ФФБ,
l 1.6. Отриману вiд Управителя .щовiдку .щовiритель надае Забудовнику для подальшого

оформлення права'uпu.t о.ri .щовiрителя на закрiплений за ним об'ект iнвестування або

використовуе для цих цiлей сапл.

l1.7. ,Щля проведення державноi реестрацii права власностi на закрiплений за

.ЩовiрителеМ об'екТ iнвестуваннЯ ЗабуловниК та .Щовiритель пiдписують складений

забуловником акт прийнятгя-передачi об'екта iнвестування, у якому зазначаються:

1 1.7.1, перелiк робiт, якi Забуловник провiв на об'ектi iнвестування;

1|.7 .2. перелiк Ъбпuдrru""я, яке було встановлено на об'ектi iнвестування длЯ наступноТ

його передачi,Щовiрителевi;
11.7.з. "r".п"й 

перелiк робiт, якi Забуловник провiв на об'ектi будiвничтва та

прибулинковiй територii;
11.7.4. перелiк обладнання, яке було встановлено на об'ектi булiвниuтва для наступно1

його передачi експлуатуючим органiзачiям чи об'еднанню спiввласникiв житлового будинку,

t i.B. Щовiритель мае право у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання акта прийнятгя-

передачi об'сктЪ iHBecryBaHH" uбО пiдписати пiдготовлений Забуловником акт прийнятгя-

передачi об'екта iH"ecryBaнH" iЗ зазначенням iнформацiТ про вiдсутнiсть претензiй

.Щовiрителя до Забуловника щодо об'екта iнвестування, або подати в письмовiй формi своi

обцрунтованi зауваження щодо невиконання Забудовником своiх зобов'язань по об'скту

Оулiu"rurва та об'екту iнвестування та щодо виявлених булiвельних недолiкiв.

11.9. у разi наяЪностi в,Щовiрителя зауважень щодо невиконання ЗабулОвникоМ cBoix

зобов'язань по об'екry булiвничiва та об'скту iнвестування Забудовник зобов'язаний

забезпечити безоплатне усунення недолiкiв у п'ятнадцятиденний строк з дня подання

зауваженЬ або забезПечитИ безоплатне повторне виконання неналежно виконаноi роботи чи

виготовлення непоставленоi чи пошкодженоi речi з такого ж матерiалу й такоi ж якостi,

11.10. Пiсля пiдписання акта прийняття-передачi об'скта iнвестування Забудовник

передае .Щовiрителевi паспорти, сертифiкати, гарантiйнi документи на обладнання,

встановлене на об'ектi iнвестування, яке переходить у власнiсть.Щовiрителя,

11.11. Оформлення права власнЪстi .Щовiрителя на нежитловi примiщення

(апартамеНrr, *оr.Рцiйнi, .оirrодuр.ькi, офiснi примiщення, гаражнi бокси, паркомiсця,

машиномiсця У пфкiнгу) здiйснюеться ,щовiрителем самостiйно та за свiй рахунок,

Iнформачiю про умови оформлення правовстановлюючих документiв на нежитловi

примiщенН", u ia*o* необхiднi документи .Щовiрителю надае Забуловник.

l1.1з. Протягом 2-ох мiсяцiв пiсля ресстраuii права власностi на об'ект iнвестування

.Щовiритель зобов'язаний:
- укласти вiдповiдний договiр на експJryатацiю об'екта нерухомого майна, отриманого у

власнiсть, з експлуатуючою органiзачiсю (управляючою компанiею, Фоп), запропонованою

Забудовником.
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11.14. Забуловник зобов'язаний не пiзнiше нiж у стодвадцятиденний строк з дня
введення об'екта булiвниuтва в експлуатацiю забезпечити експлуатацiйне обслуговування
об'скта булiвниuтва та розмiщених в ньому об'ектiв нерухомого майна експлуатуючою
органiзацiсю(ФОП) та надати iй необхiдну технiчну документацiю.

11.15. Умови надання експлуатуючою органiзачiею комунЕtльних послуг мають

реryлюватись окремим договором, укладеним мiж експлуатуючою органiзачiею та
.Щовiрителем .

l1.16..Щовiрителям, якi отримали об'ект iнвестування у власнiсть, заборонясться буль-
яке втручання у конструкцiю та елементи фасаду, змiна ix, зокрема, аJIе не виключно, змiна
конструкцiй лоджiй, балконiв, склiння ix, змiна мiсць розмiщення кондицiонерiв, змiна
iншlтх конструктивних елементiв, iнженерних мереж булинку в цiлому, мурування або
iншим чином встановлення простiнкiв мiж паркомiсцями (машиномiсцями) у паркiнгу, в

iншrпi лtiсцях булiвлi за межами належних довiрителям об'ектiв HepyxoмocTi. Буль-якi
prtoHTHi роботи, перепланування, якi зачiпатимуть зовнiшню cTiHy булинку або стiни
об'екгiв HepyxoMocTi зi сторони пiд'iздiв, сходових клiтин, загальних коридорiв або
констр}ктивнi елементи та./або iнженернi мережi будинку в цiлому (загальнi кана_пiзацiйнi
тр},би, кабелi, вентиляцiйнi кана.пи тощо), замiна зовнiшнiх дверей, якi ведрь в об'скти
Hep}xoMocTi довiрителiв, можуть здiйснюватись лише за умови попереднього дозво.ц,
експхуатуючоi органiзацii.

12. вIдкрIплЕння оБ,€ктА IнвЕстувАнIIя вIд довIритЕля
l2.1. Управитель вiдкрiплюе вiд Довiрителя закрiплений за ним об'ект iнвестування у,

таких випадках:
12.1,|. вiдмови.Щовiрителя вiд yracTi у ФФБ;
|2.1.2. порушення .Щовiрителем графiку внесення до ФФБ коштiв, визначеного у

Свiдоцтвi про участь у ФФБ;
12.1.3. порушення,Щовiрителем iнших умов договору про участь у ФФБ;
|2.|.4. у випадках, передбачених п.16.5. цих Правил ФФБ.
|2.2, Сула коштiв, що пiдлягае поверненню ,Щовiрителю при вiдмовi вiд участi у ФФБ,

визначасться Управителем, виходячи з кiлькостi закрiплених за .Щовiрителем вимiрних
о.]иниць об'екта iнвесryвання, поточноi цiни вимiрноi одиницi цього об'екта iнвестування на
JeHb передачi коштiв в управлiння УправитеJIю.

|2.з. У разi якщо Управитель вiдкрiпив вiд .щовiрителя закрiплений за ним об'ект
iнвестування за недотримання ,Щовiрителем графiка внесення коштiв до ФФБ, сума коштiв,
що пiдлягае виплатi ,Щовiрителю, визначасться Управителем, виходячи з кiлькостi
закрiплених за ,Щовiрителем вимiрних одиниць об'екта iнвестування та поточноi цiни
виrriрноi одиницi цього об'екта iнвестування станом на перtпий день мiсяця, наступного за
rtiсяцем, коли.Щовiритель порушив графiк внесення коштiв до Фонду.

|2.4. В iнших випадках сума коштiв, що пiдлягае виплатi ,Щовiрителю, визначаеться
}'правителем, виходячи з кiлькостi закрiплених за ,Щовiрителем вимiрних одиниць об'екта
iнвестування та поточноi цiни вимiрноi одиницi цього об'екта iнвестування станом на день
вi:крiплення вiд,Щовiрителя об'екта iнвестування.

|2.5. Сума коштiв, яка пiдлягае поверненню ,Щовiрителю у випадках, передбачених
п,п.|2.2.-|2.4., повертаеться .Щовiрителю протягом п'яти днiв пiсля здiйснення Управителем
наступноi повноТ реалiзацii вiдповiдного об'екта iнвестування.

12.6. У разi порушення Забудовником cTpoKiB спорудження об'скта булiвничтва або 1'

разi неналежного виконання Управителем cBoix обов'язкiв, передбачених п.5.10 цих Правил
ФФБ, ,Щовiритель мае право вимагати вiд Управителя дострокового розiрвання договору про

!часть у ФФБ та виплати йому коштiв. Управитель зобов'язаний виплатити.Щовiрителю
кошти у cyMi, що вiдповiдас BapTocTi вiдповiдноi кiлькостi закрiплених за .Щовiрителем
вимiрних одиниць об'екта iнвестування виходячи з поточноi цiни вимiрноi одиницi цього
об'скту iнвестування на день передачi коштiв в управлiння Управителю i не може буги
меншою за суму, внесену ,Щовiрителем до ФФБ. .Щовiритель не сплачус Управителю
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винагороду за виплату йому коштiв у разi, якщо,Щовiритель вiдмовляеться вiд yIacTi у ФФБ з

пiдстав, визначених цим пунктом.

13. припинЕння упрАвлIння мАЙном
l3.1. УправлiннЯ майном, яке Управитель здiйснюе за договором про участь у ФФБ

прIIпинясться у разi:
13. 1 .l . повного викончtння Управителем зобов'язань перед ,Щовiрителем;
1З,1.2. вiдмови.Щовiрителя вiд участi в ФФБ;
l 3.1 .3. cMepTi .Щовiрителя - фiзичноТ особи або лiквiдацii .Щовiрителя - юридичноi особи;

lз.1.4. вiдкрiплення Управителем вiд.Щовiрителя закрiпленого за ниМ об'екта

iнвестlъання за невиконання,Щовiрителем cBoix зобов'язань за договором про участь у ФФБ;
l3.1.5. за рiшенням с}дуl
lЗ.1.6. в iнших випадках, передбачених цими Правилами ФФБ.
l3.2. Якщо.щовiритель виконав Bci зобов'язання перед Управителем та пiсля введення

об'скц' булiвничтва в експлуатачiю пiдписав Акт прийняття-передачi закрiпленого за ним

об'скry iнвестування, умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та

1-правлiння майном припиня€ться.
l3.3. ЯшцО .Щовiритель виконав yci зобов'язання перед Управителем ФФБ, аJIе протяго\l

.вох rtiсяцiв пiсля введення об'екта будiвничтва в експлуатацiю без поважних причин не

пi:писав акт прийому-передачi закрiпленого за ним об'екта iнвестування й не подав }

письлtовiй формi свот зауваження щодо невиконання Забуловником своiх зобов'язань по

об'скту булiвничтва та об'екту iнвестування, управлiння майном припинясться та

111puurr.ni вiдкрiпЛюс вiД довiрителЯ об'екТ iнвестуваНня i Bci закрiпленi за ним виr*liрнi

о:иницi цього об'екта iнвестування. у цьому випадку зобов'язання Управителя ФФБ перед

Довiрителем та умови договорУ про участь у ФФБ вважаються виконаними, за винятком

зобов'язання за дорrIенням .щовiрителя представляти його iнтереси перед третiми особами та

з.riйснювати iншi дii щодо захисту його iHTepeciB, у тому числi в сулi, а також зобов'язання

повернугИ коштИ,ЩовiритеЛло на йогО вимогУ в разi вiдмовИ вiд участi у ФФБ.

щодо об'екта iнвестування, який був вiдкрiплений вiд Довiрителя, Управитель може

\lL-IастИ договiР про учасТь у ФФБ з iншим довiрителем та закрiпити за ним цей об'ект

i""..ryuu"rr" uбо .rЪ""р"уr" майновi права на цей об'ект iнвестування Забудовниковi.
l3.4. У 

"".ruд*у, 
якщо Управитель, на )rмoBax роздiлу 12 цих Правил ФФБ, вiдкрiпив

Bi: .щовiрителя закрiплений за ним об'ект iнвестування, управлiння майном припиняеться. У
цьомУ випадкУ зоЪов'язаНня переД .Щовiрителем та умови договору про участь у ФФБ
ввzIжiIються виконаними, за викJIюченням зобов'язання виплатити кошти .ЩовiрителЮ, о У
вIIпадку, передбаченомУ п.12.1.4., KpiM зобов'язання щодо виплати коштiв, Управитель

зобов'язаний за дорученням.щовiрителJI представляти його iнтереси перед третiми особами

та здiйснювати iншi дiт щодо захисту його iHTepeciB в тому числi й в сулi. Про вiдкрiплення

Bi: Щовiрителя закрiпленого за ним об'екта iнвестування Управитель iнформуе .щовiрителя

рекомендОваниМ листоМ за адресоЮ, зЕвначеНою .Щовiрителем при укладаннi договору про

\часть у ФФБ.
13.5. У разi дострокового припинення управлiння майном Забуловник, на вимогу

Управителя ФФъ, зобов'язаний в TepMiH передбачений ,Щоговором про органiзаuiю

будiвництва перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшоi ix виплати .Щовiрителю.
13.6. Сума коштiв, що пiдляга€ поверненню .Щовiрителю, визначаеться виходячи з

кiлькостi закрiплених за,Щовiрителем вимiрних одиниць об'екта iнвестування.

13.7. Виплата коштiв .щовiрителю не може здiйснюватись за рахунок коштiв iншого

фонду фiнансування булiвництва або власного майна Управителя.
13.8. У зв'язкУ i. с*.рrю .Щовiрителя - фiзичноi особи або лiквiдаuiT ЩовiритеJUI -

юридичноi особи, управлiння майном припиняеться. Управитель повертае грошовi кошти

вiдповiдно спадкосмцевi(-ям) або правонаступнику у розмiрi, що визначасться виходячи з

кiлькостi закрiплених за .щовiрителем вимiрних одиниць об'екта iнвестування оплачених

.ЩовiритеЛем на момент припинення управлiння майном, ДЛя фiзичних осiб - на пiдставi
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зzuIви спадкоемця(iв), свiдоцтва про право на спадщину або рiшення суду та копii свiдоцтва

про смерть, для юридичних осiб - на пiдставi документiв, що пiдтверджують

правонасТупництво. У iaKoMy випадкУ зобов'язаНня УправИтеля переД.Щовiрителем та умови

договору про rIать у ФФБ вважаються виконаними, за винятком зобов'язання повернути

кошти спадкоемцю(-ям), правонаступнику,Щовiрителя на його вимогу.

14. УСТУПКА ПРАВА ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО
УЧАСТЪ У ФФБ, ЗМIНА ОБ,€КТА IНВЕСТУВАННЯ

14.1. ДО запланованоi датИ введеннЯ об'екта булiвничтва в експлуатацiю, за умови
спjIати.Щовiрителем винагороди Управителю у розмiрi, визначеному роздiлом 17 цих Правил

ФФБ.записьМоВоюЗгоДоюУправителя,'ЩовiрительмаепраВоУсТУПиТи(вiдстУпити)право
ви}lоги та своi зобов'язання за договором про участь у ФФБ на користь TpeTix осiб.

l4.2. ВiдСтупленнЯ права вимогИ за .ЩоговОром прО участЬ у ФФБ оформляеться у
встановленому чинним законодавством Украiни порядку пiсля подання Управителю

.щовiрителем докуi!{ентiво визначених цими Правилами ФФБ i отримання ПИСЬМОВОi ЗГОДИ ВiД

}'правителя. Управитель зобов'язаний розглянуtи наданi документи i.прийняти вiдповiдне

рiшення протягом 2 робочих днiв з дати отримання таких докуN{ентlв l надати письмову

Ьiдповiдь Довiрителю рекомендованим листом або вручити особисто протягом 1 робочого

дня з лати прийняття вiдповiдного рiшення. Строк дii такого рiшення - 10 робочих днiв з

.fати його прийняття. У випадку укладення договору уступки права вимоги, Управитель

запtiнюе ДовiритеЛя ФФБ в строки передбаченi ,Щоговором уступки пiсля отримання

пiдписаноГо АктУ прийманНя-передачi прав за ,Щоговором уступки та за умови надання

НовиМ.ЩовiритеЛем Bcix необхiдних документiв для укладення,Щоговору про участь у ФФБ
14.З. .Щовiритель, за якиМ закрiпленИй об'ект iнвестування , за письмовою згодою

управителя мае право до запланованоi дати введення об'екта булiвниuтва в експлуатаuiю (за

11,rou" сплати ,щовiрителем винагороди Управителю в розмiрi, визначеному роздiлом 17 цих
'Прu"rп 

ФФБ) змiнити об'ект iнвеiтрання, згiдно з перелiком об'ектiв iнвестування, якi е в

Управителя у пропозицii цього ФФБ.

15. отримАння довIритЕлЕм крЕдиту
У БАНКУ ДЛЯУЧАСТI В ФФБ

15.1, .Щовiритель, для виконання cBoix зобов'язань щодо подаJIьшого внесення коштiв

:о ФФБ, може отримати в банку iпотечний кредит, уклавши з банком договiр про iпотечне

кредитрання. В якостi забезпечення зобов'язань укJIадаеться iпотечний договiР, який

пiдлягас нотарiальному посвiдченню.
15.2. ПрелметоМ iпотеки е об'ект iнвестування, який стане власнiстю ,.Щовiрителя-

позичальника в майбутньому таlабо майновi права на нього.

l5.3. ОцiнКа предмета iпотеки здiйснюеться за згодою cTopiH,

15.4. обтяження предмета iпотеки, яким е об'ект iнвестування здiйснюеться в

},становленому законом порядку.
15.5. Порушення cTpoKiB спорудження об'екта булiвничтва або неналежне виконання

Забуловником cBoix зобов'язань не може впливати на правовiдносинИ, Що виникли мlж

!овiрителем-позичtlльником та банком вiдповiдно до укладеного ними договору про

iпотечний кредит, i не е пiдставою дJIя припинення виконання зобов'язань .Щовiрителем -

позиччtльником.
15.6. Пiсля закiнчення булiвництва об'скт iнвестування продовжус бути предметом

iпотеки вiдповiдно до умов iпотечного договору.
15.7. Щовiритель, який отримав кредит для yracTi у ФФБ та забезпечив виконання cBoik

зобов'язань за договором про iпотечний кредит iпотекою, до моменту повного виконання

зобов'язань за договоропл ,rро iпотечний кредит не мас права змiнити об'ект iнвестування,

уступитИ правО вимогИ за договоРом про rIасть у ФФБ TpeTiM особам, частково отримати

кошти з ФФБ або вiдмовитися вiд yracTi у ФФБ.
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16. порядок пЕрЕдАчI оБ,€ктIв IнвЕстувАння
16.1. Протягом 10-ти кчrпендарних днiв пiсля введення (або дострокове введення)

об'€кта булiвничтва в експлуатацiю Забудовник письмово повiдомляс про це Управителя та

надаС данi щодО фактичноi загальноi площi об'ектiв iнвестування, оц)иманi в результатi
технiчноi iнвентаризацii.

1б.2. Управитель, одержавши вiд Забуловника письмове повiдомлення про введення

об'скта булiвничт"u u 
"п.rrлуатацiю, 

надае Забудовнику остаточно пiдтверджений обсяг

заvовлення на булiвництво за цим об'ектом булiвничтва i передас йому перелiк .Щовiрителiв,

якi rtають право отримати у власнiсть закрiпленi за ними об'скти iнвестування.

16.3. Пiсля здiйснення .щовiрителем остаточних розрахункiв з Управителем за даними
технiчноТ iнвентариЗацiТ на умовах цих Правил ФФБ, та отримання вiд Управителя ,Щовiдки,

,]овiритеЛь в обйiН на .ЩовiдКу, отримуе у Забуловника Акт прийняття-передачi об'скта

iнвесцъання, в якому зазначаються:
l6.3.1. перелiк робiт, якi Забуловник провiв на об'ектi iнвестування;
lб.3.1. перелiКЪбпад"u""я, яке було встаНовленО на об'ектi iнвестування для наступноi

I"rого передачi .Щовiрителевi;
16.3.1. стислий перелiк робiт, якi Забуловник провiв Еа об'сктi будiвничтва та

прибулинковiй територii;
16.З.2. перелiк обладнання, яке було встановлено на об'ектi булiвниuтва. .

16.4. На протязi 15 каленДарниХ днiв З дня одержання Акту прийняття - перелачi

об'скга iнвестувiння .Щовiритель проводить огJUIд об'екта iнвестування на предмет його

вi:повiдностi характеристикапd, вказаним в договорi про участь у ФФБ. В разi виявлення

вiJхилень, недолiкiв, вiдсугностi необхiдного обладнання, тощо, .Щовiритель надас },

писыловiй формi обrрунтовЬнi зауваження де вкчвуються вiдхилення i недолiки, виявленi в

ходi оглrяду об'скта iнвестування. Забуловник зобов'язаний в п'ятнадцятиденний строк з дня

по.]ання за}ъажень або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно виконанот

роботИ чи виготоВлення непоставленоi або пошкодженоi речi з такого ж матерiалу i такоТ ж

якостi. У разi вiдсутносТi зауважеНь щодО об'екту iнвестування .Щовiритель пiдписуе Акт
прийняття - перелачi об'екту iнвестування iз зазначенням iнформаuii про вiдсугнiсть

претензiй ,Щовiрителя до Забуловника щодо об'скту iнвестування.
16.5. Якщо .Щовiритель виконав yci зобов'язання перед Управителем, 8UIe протягом 2

rtiсяцiв пiсля uu.д"rrп" об'скта булiвниuтва в експлуатацiю без поважних ПРИЧИН Не ПiДПИСУС

дкг прийняття-передачi закрiпленого за ним об'екта iнвестування, управлiння коштами

пр"пr"".rься. У цьомУ випадкУ зобов'язаНня УправИтеJIя перед .Щовiрителем та умови
.]оговору про )пIасть у ФФБ ввакаються виконаними, за винятком зобов'язання представляти

i"repei' ,.ЩовiритеЛя переД третiмИ особами та здiйснювати iншi дii щодо захисту його

iHTepeciB, у ,оrУ числi в сулi, а також зобов'язання повернути кошти ,Щовiрителю на його

"rrt,Ьry 
в разi вiдмови вiд участi у ФФБ. Управитель вiдкрiплюе вiд,Щовiрителя закрiплений

за ним объкт iнвестування та закрiпленi за ним вимiрнi одиницi об'екта iнвестування, про що

iнформус ,щовiрителя рекомендованим листом за адресою, вказаною .щовiрителем при

1rсrаланнi договору про участь у ФФБ.
16.6. Щодо об'екта iнвестування, який був вiдкрiплениЙ вiд .Щовiрителя, УпРавителЬ

вi:повiдно може укласти договiр про участЬ у ФФБ з iншим.Щовiрителем та закрiпити за ним

цеil об'ект iнвестування або повернуги майновi права на цей об'скт iнвестування

Забуловниковi.

17. розмIр винАгороди упрАвитЕля
17.1.за перерахування коштiв на фiнансування булiвничтва Управитель отриму€

вIIнагороду вiдЪаОудовника у розмiрi, строки та в порядку погодженому iз Забудовником

при укладаннi .Щоговору булiвниuтва.
|7 .2.,щовiрителi сплачують Управителю винагороду за наданi Управителем послуги в

\(e)t(ax дiяльносii з управлiНня коштaМи ФФБ, у розмiрi, зЕвначеноМу в договорi про участь у
ФФБ, але не бiльше :
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17.2.1. за здiйснення управлiння коIпт.lми - не бiльш
управлiння коштiв;

як 5 Yо срли прийнятих в

17.2.2. за змiнУ об'екта iнвестування - у розмiрi - не бiльше l Yо вiд BapTocTi
закрiплених за Щовiрителем вимiрних одиниць об'скта iнвестування за поточною цiною на
день подання зtUIви про оформлення операцiI змiни об'екта iнвестування;

11,2,з. за оформлення уступки (вiдступлення) прав та обЬв'язкiв.Щовiрителя за цим
.Щоговором на користь TpeTix осiб - у розмiрi - ". Ъiп"tпе п'яти вiдсоткiв вiд BapTocTi
закрiплених за !овiрителем вимiрних одиниць об'екта iнвестування за поточною цiною на
день подаНня зiUIвИ про офорМленнЯ операцii уступки права вимоги за договором про участь
у ФФБ;

17,2.4. за оформлення вiдмови .Щовiрителя вiд участi у фiнансування ycTyn*, npu" .u
договором про r{асть спорудження об'екта булiвництва - у розмiрi - не бiльше п'яти
вiдсоткiв вiд BapTocTi закрiплених за,щовiрителем вимiрних одиниц" об'екrа iнвестування за
поточною цiною на денЬ поданнЯ з€UIви про вiдмовУ довiрителя вiд участi у ФФБ.
ВинагороДа сплачУ€тьсЯ шляхоМ iT угримаНня УправИтелеNL iз суми, яка нЕUIежить до
повернення Щовiрителю на умовах цих Правил ФФБ.

l7.З. .Щовiритель не сплачуе Управителю
вiдмовляеться вiд участi у ФФБ у зв'язку з:

винагороду в разi коли .Щовiритель

l].з.|. порушенНям ЗабулОвникоМ cTpoKiB спорудження об'екта будiвничтва;
l7.з.2. неналежним здiйсненням Управителем контролю за дотриманням Забудовнико}l

договiрниХ yI\(oB та зобов'язаНь з метоЮ запобiганНя виникненню ризикових сиryаuiй r,
процесi будiвництва внаслiдок дiй Забуловника, що можуть призвести до:

l7.з.з. змiни технiчних характеристик об'екта будiвництЪа таlабо об'ектiв iнвесryвання;
. 17.з.4. погiршення споживчих властивостей об'екта будiвництва та/або об'сктiв
lнвестування;

17 .з.5. пiдвищення BapTocTi будiвництва бiльш як на 20 вiдсоткiв;
|'7,з.6. збiЛьшеннЯ cTpoKiB будiвництва бiльш як на 90 днiв.
17.4, Управитель може в односторонньому порядку зменшити розмiр своеi винагороди

та письмово повiдомити про це.Щовiрителя.
17.5. оплата винагороди за надання Управителем послуг В межах дiяльностi з

управлiння активtlми (коштами ФФБ) здiйснюеться на поточний рахунок Управителя в Банку
без ПЩВ. ВинагороДу за надання Управителем послуг в межах дiяльностi з управлiннякоштами ФФБ, а CaN,Ie: за оформлення змiни об'екта iнвестування, за оформлення уступки
права вимоги Щовiрителя на користь TpeTix осiб, ,Щовiритель вносить на вiдповiдниИ рахунокУправителя до моменту фактичного вчинення вищенаведених дiй:

17.5.1. фiзичнi особи - в безготiвковiй формi;
17.5.2. юридичнi особи - в безготiвковiй формi.
17.6. Проценти, якi нараховуються на залишки по поточному рахунку, вiдкритому

Управителем для облiку коштiв ФФБ, залишаються у Управител" ,u 
""пористовуються 

на
покриття витраТ за розрахункове обслуговування, комiсiйне та iншi операцii з банком,
понесених витрат на обслуговування поточних paxyHKiB ФФБ,

18. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЪ УПРАВИТЕЛЯ I ЗАБУДОВНИКА
ЗА НЕВИКОНАННЯ ПРИЙНЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ,ЯЗАНЪ

l8.1. Управитель i Забуловник за невиконання прийнятих на себе зобов'язань за
договорами про участь у ФФБ та ,Щоговором булiвництва несуть вiдповiдальнiсть згiдно
чинного законодавства УкраiЪи.

18.2. Управитель при здiйсненнi управлiння:
18.2.1. несе вiдповiдальнiсть за дотримання обмежень довiрчоi власностi Управителя,

визначених цими Правилами ФФБ та визнаних.Щовiрителями;
18.2,2. несе вiдпОвiда:lьнiсТь за викОнаннЯ cBoix зобов'язаНь переД .Щовiрителями умежах Закону Украiни "Про фiнансово-кредитнi механiзми i упраЪлiння майном при

будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю'' та договору про участьу ФФБ;
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18.2.3. не несе вiдповiдаlrьностi власниМ майном за виплату коштiв.Щовiрителю в разiйого вiдмови вiд участi у ФФБ, якщо Управитель дотримався вст€lновлених цими Правилами
ФФБ процедур щодо забезпечення можливостi отримання .Щовiрителем коштiв з ФФБ на
вимоry ,Щовiрителя.

l8,3, ЗабуДовник, як особа, яка згiдно iз законодавством мае право на виконання
фlъшiй заN4овника будiвництва для спорудження об'ектiв будiвництва та укJIала договiр з
\'правителем:

18,3.1. несе вiдповiда;rьнiсть згiдно чинного законодавства УкраiЪи та ,Щоговоруб1,:iвниuТва за невИкоЕання зобов'язань щодо органiзацii спорудж"rr" ъб'е*та будiвництЪата сво€часного введення його в експлуатацiю незалежно вiд обсягу зilд,fовлення на
б1,:iвничтво, пiдтвердженого Управителем;

18,3,2, несе вiдповiда-ПьнiстЬ згiднО чинногО законодавства УкраiЪи та .ЩоговорубЧтiвцgцlва за нецiльове використання коштiв, отриманих вiд Управителя;
18,3.3. несе вiдповiдальнiсть власним майном за невиконання зобов'язання щодоперерахрання коштiв на рахунок ФФБ для проведення Управителем розрахункiв iз

.Щовiрителями.

19. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИПИНЕНIIЯ ФУНКЦIОНУВАННЯ ФФБ
l9,1, ФФБ ПРИПИНЯ€ СВОе фУНКЦiОнрання за рiшенням Управителя у разi досягнення\rети, з якоЮ був ствоРений ФФБ, пiслЯ виконання зобов'язан" ,raр.д y"iru ДовiрителямиФФБ.
|9,2, За рiшенняМ суду, щО набра.гrо законноi сили, прийнятим за зверненням

!овiрителiВ абО вiдповiдногО орг.lну, що здiйснюе нагляд та регулювання дiяльностi
УправитеЛя, у зв'язкУ з порушеНням Управителем законодавства профiнансовi послуги ФФБ
може передаватИся в упраВлiннЯ iншiй фiнансовiЙ ycTaHoBi, що вiдпоВiдас вимоГа]\,r ЗаКОНУ, Упорядку, визначенОму Кабiнетом MiHicTpiB Украihи. ДО новогО Управителя переходять yci
права та обов'язки щодо.Щовiрителiв цього ФФБ та вiдповiдного ЗабуЪовника.

l9.3. У разi лiквiДацii УпраВителЯ кошти, розмiщенi "u 
.rо.оrrому рахунку для облiку

коштiв ФФБ не включаються до лiквiдацiйноi мЪси Управителя й спрямовуються виключно
на задоволення вимог,.Щовiрителiв.

l9,4, Вимоги Щовiрителiв задовольняються в порядку черговостi внесення коштiв доФФБ.

20.IншI умови
_ Z0,1. ПовернеНня.ЩовiрИтелю коштiв з рахунку ФФБ Управитель здiйснюе виключно убезготiвковiй формi.

20.2. Листування щодо виконzlння рлов Щоговору про участь у ФФБ учасниками ФФБ,
здiйснюеТься за адресtlп{и, зtвначеними в змiстi .ЩЪговору про участь у ФФБ при його
укладаннi' якщо ,.щовiритель не повiдомив Управителя письмово про змiну адреси.
!овiритель зобов'язаний письмово повiдомити Управителя про змiну аДреси протягом 5
робочих днiв з моменту такоI змiни.

20,З. ,ЩовiрителЬ не ма€ права зfuIвлятИ претензii щодО неотримання кореспонденцii
(зrriн до Правил ФФБ, листiв, додаткових угод, повiдомлень та iншЪi;, яка була направлена
!'ПРаВИТеЛеМ ,ЩОВiРИТеЛЮ на зiвначену в змiстi .Щоговору про участь у ФФБ адресу; у разi,якшо Щовiритель письмово не повiдомив Управителя про iMiHy uдр".r. У чьому i*i фuп.направлеНня вiдповiдноi кореСпонденцii, надае УправитеЛю правО на застосування заходiв,
зазначених у неi, у тому числi щодо вiдкрiплення вiд Щовiрителя об'екту iнвестування та
вi:hрiплеНня закрiпЛених за,Щовiрителем вимiрних одиниць об'екту iнвестування, розiрвання
]ог9ворУ про учасТь у ФФБ, припиненНя управлiНня, поверНення кошТЬ, змiн оо Прu"rп
ФФБ та iнше.

20.4. Надання [овiрителем реквiзитiв банкiвського рахунку або надання iнших данихзеrзiзитiв), що дозвоJuIють Управителю перерахувати Дъвiiителю належнi йому *о-r, убезготiвковiй формi оформлюеться вiдповiднЬю зiulвою.
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