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· л п or амою КП «ЛРР «Реriон-Лiдер» ДОР» 
Правила фонду фiнансування будшництва виду « · » за Р Р 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила фонду фiнансування будiвництва (далi - Правила ~ФБ) ~озробле~!i У вiдп~вiдностi з 
вимогами Закону Укра·iни "Про фiнансово-кредитнi мехашзми I управл_~ння маином __ при 

· · · · " N 978 JV в1·д 19 06 2003 р (дал1 - Закон Укра~ни N буд~вництв1 житла та оnерац~ях з нерухом1стю - .: · . · . 
978-IV) та з урахуванням вимог Цивiльноrо кодексу Укра~ни та ~нших законодавчих акт~в 

Укра·iни . 

1.2 . Правила регламентують порядок взаемодi'i управителя , заб~довника, та довiрителiв i 
встановлюють порядок, умови , особливостi та обмеження управтння фондом фiнансування 
будiвництва (далi - ФФБ), та реrулюють iншi умови функцiонування ФФБ. 

1.3. Правила с публiчною 11ропозицiею (офертою) для вступу до ФФБ та участ1 у ньому 
довiрителiв на пiдставi визнання цих Правил. · 

1.4. Правила с обов'язковими для виконання всiма суб'ектами системи фiнансово-кредитних 
механiзмiв будiвництва житла та iнших об'ектiв нерухомостi , спорудження яких здiйснюпься за 
рахунок ФФБ . 

2. ВИЗ НА ЧЕННЯ ТЕРМIНIВ 

2.1. У вiдповiдностi до Закону Укра'iни N 978-IV у Правилах вживаються термiни в такому 
значеню: 

2.1 .1. Фонд фiнансування будiвництва виду «А» за програмою «КП «АРР «Регiон-Лiдер» 
ДОР» (далi - ФФБ) - кошти, отриманi управителем вiд фiзичних та юридичних осiб у довiрче 

управлiння вiдповiдно цих Правил та Договорiв про участь у ФФБ, якi використанi чи будуть 

використанi управителем в майбутньому на фiнансування об'ектiв будiвництва за програмою 

КОМУНАЛЬНОГО ШДПРИСМСТВА «АГЕНТСТВО РЕПОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «РЕПОН

ЛIДЕР» ДНIПРОПЕТРОВСЬКОI ОБЛАСНОI РАДИ» 

2.1.2. Правила ФФБ - система норм, затверджена та оnрилюднена управителем цього ФФБ, яко'i 

мають дотримуватися всi суб'екти системи фiнансово-кредитних механiзмiв будiвництва житла 
для досягнення мети управлiння майном, визначено'i установником управлiння, що повиннi 
вiдповiдати вимогам Закону Укра'iни N 978-IV. 

2.1.3. Управитель/ Банк ПАТ «АБ «РАДА.БАНК», що с управителем ФФБ 
вiдповiдно до пункту 4 статтi 2 Закону Украi·ни N 978-IV та довiрчим власником коштiв, 
внесених довiрителями до ФФБ, i здiйснюе довiрче управлiння коштами довiрителiв згiдно iз 
законодавством, Правилами ФФБ на пiдставi банкiвсько'i лiцензi'i з урахуванням вимог Закону 
У краi'ни «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» 

2.1.4. Забудовник - КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИ€МСТВО «АГЕНТСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО 
РОЗ~ИТКУ «РЕГIОН-~Р» ~ОПЕТРОВСЬКОI ОБЛАСНОI р АДИ» що уклав 
догов1р з управителем та згщно 1з з~ко~одавст~ом мае право на виконання функцiй замовника 

будiвництва для спорудження об ~жпв буд1вництва, органiзовуе спорудження об' екту 
будiвництва у вiдповiднос~i з проектною док~мент~цiею i умовах цих Правил та Договорiв про 
участь у ФФБ переда€ Дов1рителям ФФБ закршлею за ними об'екти iнвестування. 

2.1 .5. ~овiритель ФФБ /уст~новник упра~~iння майном - фiзична або юридична особа, яка 
вiдповщно до пункту 14 ста1;1 2 Закону Украши N_ 978-IV е ~становником управлiння майном та 
учасником ФФБ, пе_редае маино управителю у дов1рчу власюсть на пiдставi договору про участь 
у ФФБ та визнання 1 дотримання цих Правил. 
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llршщ. 11.1 ф,.ч~~ ф iщ111,~~111 11 R буд11щ 11 111· R.11щ; I_) (, ;\,) 111 щю1 ·r 1~м<щ) KI 1 (<ЛРР (( l' c 1 · io 11 -J l iщ:p )) f\0 1' )) 

2.l .C>. ,],щ'Ов.iр ~- нр-ав..·1iння "1\ttlН)" (Договiр 11ро у•шстh )' ФФБ) - ноговiр мiж управителем та 

.зрвiр1пе.1е,1 ффБ t~ -ст:шLчш11к1.щ y11piнv1i1111я мн !l,юм) . за як11м J\Онiрнтеш, ФФJ; перед.ас 

~ праып~'.·1 к' ~ ;юв iрч ~ R'нк· н i--; п, мнi\,ю - ко 111т 11 J\Л Я фi111111сувn1111я будiвшш:пш об ' скта 
6~ ;~1внюп11а. ~ ск:щ:1 i як1_ч·1_) с 111Jр~ ;\жу(-гы.:я Jnкpiш1c111111 ·111 ) {0 11iрнтс; 1 ем об ' скт i1шестува~-11н1 1 

меТ\Ч1..' tУ[-рнщшня ~ в.:шснiсп, щ,1_) 1 ,.1 об'rкта i 1111сстунn 1111я тn вспнюnлюс обмсжс1шя 1цодо 

lЧ..:ре\lН:Х ,1i i1 ynp."lB I П'e.1Я. З упр:Н\.1\ НI\ Н t\llM маi\ном . 

2. 1. - . ФiнJ1нс~·~ння б~·:.iвmщп\u - RIIKl)p11c п11111R у11рn n111-сл см отримnш1х n у11равлiння коштiв 
<t>ФБ на П{'-)Bl:'.lt'HHH про~кпю-в11шуку11а.11ь1111 :х роб i г тп оюру;1же 1111я об'с ктiв будiвництва за 

~,юв.'l\Ш .1ОГ\)В'-)РУ фiнанс~ вання 1..'гюруджсння 06'r к1· iн будi11111щтва . 

: . I .S. Об'о-.-т б~·.1iвнпцтв~• - 6у,1iв..1 я . спору,::щ або комплекс с поруд, будiвшщтво яких органiзову€ 
зэбу.1\.'ВНИК та фiнзнсувзння будiвннцгва якн:х здiйснюс управ11тель за рахунок отрнманих в 
~11ра.в.1 iннн Кt)Штiв . 

Вш1iрнз о.111н11ця об'н.,11 будiвннцтвn - 1.00 кв . м : 

~-1 _Q _ Об'с"-т iнвес~·вання - квартнра або пр11мiщення соцiально-побутового 11ризначення 
tвбу.1ов.ане в ж1 rт.1ов11й бу.:э.11нок або 01'."J)емо розташоване нежнтлове примiщення , офiсне 
при~t iщення. гаражн11й бокс. маш11номiсце. тощо) в об'сктi будiвництва, яке пiсля завершення 
будiвющтва ~тас окремнм маi'\ном . Майновi права на об'€кти iнвестування забудовник переда€ 
упра.в1-rrе..1ю .:пя по.1а.1ьшо1 пере,1ачi .:э.овiр1пелям на умова.\: цих Правил . 

: . l . l О . Ввмiрва о.:щющя об' о-.-та iввес~·вання для розр~1ч•нкiв: 1,00 кв . м ; 

~.1 .11 . .::{оговiр про спор~·.J.ження об'сJ.."Та б)'дiвн11цтва з в11кор11станням отрнманих в 

уnрав:riвня hоштiв ФФБ - договiр . якнй регулюе правовiдносини управителя i забудовника 
що.:щ орган iзацii' та ф iнансування спору.J.ження об'сктiв будiвництва з використанням отриманих 

в управ..1шня управ1пе:1е~1 коuпiв та по;:J.альшоi' передачi забудовником об'ектiв iнвестування 

.J.OB ip1пe.:1я~t . 

: . 1. 1 : . а) Заhрiп:1евня об'сJ..-та iнвестування за довiрнтелем - встановлення правовiдносин 

,,iж ,J.ов i рите.1е~1 та управителем на пiдставi договору про участь у ФФБ, за яких у довiрителя 

внннкас право вююп1 на цей об'н.-т iнвестування в майбуrньому . При закрiпленнi об'скта 

iн:вестування Довiригелю нцасrься Договiр про участь у ФФБ, Свiдоцтво про участь у ФФБ та 

.J.O.J.aТIOi .J.O НИХ. 

б) Бронювання об'о"-та iнвестування за довiрнтелем тимчасове резервування 

обраного потенцшним поt...')'IЩем об'скrа iнвес~ування . Порядок бронювання об'ектiв 

iнвестування -.юже встановлюватися Оt..."J)емими угодами мiж Забудовником , Управителем, 
iншш,ш банка.,ш та ф iнансовими установами. що приймають участь в програмi Забудовника . 

: . I .13. Вiд..:рiш1еuвя об'с"-га iнвесч·вання вiд довiр1пеля - припинення правовiдносин, 
встановлених \liж у11рав~пелем ффБ та довiрителем стосовно закрiпленого за довiрителем 
об'п .. та iнвестування, в результатi чого довiритель втрачас право вимоги на цей об'€КТ 
iнвестування з поверненням йому внесених коштiв у порядку, встановленому Законом Украi'ни N 
978-IV та Роздi..rюм 13 цих Правил . 

2.1.1 4. Поточва цiна вв~tiрвоi однннцi об'скта iнвестування - встановлена на момент 

розра.х.·ункiв цiна права ви.моги на одну вимiрну одиницю цього об'сh.-та iнвестування. 

2.1 .15 . Облi~ прав внмогu довiрнтелiв ФФБ - облiк вимiрних одиниць об'€ктiв iнвестування , 
права вимоги на якi (вимiрнi одиниui) належать довiрителям. 
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_ ою КП «АРР «Рсгiон-Лiдер» ДОР» 
. .. . '1.У «А» за нро1 рам 

llравшш фонлу ф iтшсу ва~шя буюв11иц111а ни; 

. , . ФФБ _ складений управителем на вiдповiдн 
2.1.16. Система облiку прав 1шмоп1 до81Р 11 rслш закрiпленi за ними вимiрнi оди" ~ 

• . • .. - 1Jав вимоrи на 11 Иц1 дату перстк дов1рителш та 11алсжних 1м 11 

06
1

(:Жтiв iнвестування . 

, . , . . . , _ ок мент за конкретним об'ектом будi~ництва, 
2.1 .17. Перешк об сктш 11шсс1ув.шш1 д У . право управителя на зд~йс 
пiдписаний забудовником та управителем ФФБ, що тдтверд~<уе . нення 

• v • , • • __ я що м~стяться в цьому документ~. 
операщи з вим1рними одиницями об ектш швестувшш , 

v у Банку кредит для участi в ФФБ. 2.1 .18. Позичалышк - Довiритель ФФБ, якии отримав 

· якi вiдповiдно до Закону Украi·ни N 978 2. 1.19. Вшшгорода управителя ФФБ - rрошов1 кошти, . -
· · (довiрител~ ФФБ) сплачують управителю 1V та Розд1лу 17 цих Правил установники управтння . 

· . б ителем у зв'язку з управлшням майном для вщшкодування необхщних витрат, зро лених управ . V 

v • про управшння маином (договорами про (коштами), переданим иому в управтння за договорами . . V • • 

участь у ФФБ), а також для забезпечення його дiяльност1 з управшння маином. ~ов~ритет ФФБ 
сплачують управителю таку винаrороду у строки , розмiрi та в порядку, визначею договором про 
участь у ФФ Б . 

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ФФБ 

3.1. Управитель за власною iнiцiативою створив ФФБ. ФФБ нее юридичною особою. 

3.2. Метою створення ФФБ с отримання довiрителями у власнiсть об'ектiв iнвестування. 

3.3 . ФФБ створений вiдповiдно до цих Правил згiдно iз Законом Украi·ни N 978-N е ФФБ «А» 

3.4. ФФБ вважаеться створеним пiсля затвердження управителем цих Правил, укладання з 
забудовником Договору та вiдкриття в банку окремого рахунку ФФБ. 

3.5. Довiрителями ФФБ можуть бути фiзичнi i юридичнi особи, як резиденти Украi"ни, так 1 
нерезиденти . 

3.6. Пiсля визнання довiрителями Правил ФФБ та внесения до ФФБ коштiв управитель ФФБ не 
мае права вносити змiни та доповнення до таких Правил без письмовоi" зrоди всiх довiрителiв . У 
разi необхiдностi внесения змiн та доповнень до Правил ФФБ управитель ФФБ зобов'язаний 
надiслати у письмовiй формi пропозицii" iз зазначенням змiсту правил, якi пропонуеться змiнити, 
кожному довiрителю. Зrода довiрителя вважасrься отриманою, якщо протяrом 30 днiв з дня 
надходЖення повiдомлення вiд управителя з пропозицiею про внесения змiн j доповнень до 
Правил ФФБ на зазначену у договорi адресу довiрителя управитель не отримав письмовоi· 
вiдповiдi довiрителя . 

3.7. Вiдносини мiж забудовником, управителем, довiрителями ФФБ та iншими суб'ектами 
пiдприемницькоi· дiяльностi, якi будуть приймати участь в спорудженнi об'екта будiвництва, а 
також функцiонування ФФБ припиняються пiсля виконання ycix зобов'язань перед довiрителями 
ФФБ. 

3 .8. Порядок взаемодii" мiж Довiрителем, Забудовником, Банком та iншими учасниками 
спорудЖення об'ектiв_ будiвництва та pe~iзaцii" об ' ектiв iнвестування за проrрамою 
Забудовника в частию бронювання та закршлення за Довiрителями об ' ектiв iнвестування 
(квартир) може визначасrься окремими угодами. 

3.9. Бронювання та укладення Договорiв про участь у ФФБ за об'ектами iнвестуваю-1я 
(квартирами) незалежно вiд розмiрiв загальноi· площi можуть yci фiзичнi та юридиqнi 
особи. 
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1 lр:ши на фо11лу фi11n11cyna1111я бул 11111и111 ,ш 11иду иЛ >, ·1а 11ро1·rамою К11 1< ЛРР (1 !-' с , io 11 - Jliлcp» ЛОР ,1 

4. УrtРЛВЛIННЯ ФФJ; 

4. 1. Управитель на пpani до п i рчоi' плас 1юс·1 i 1нiйс 111оr у11ра11лi 1111я ФФJj вiдrюиiюю /{О 1~их J Jравил 
та доrоворiв про учас,ъ у ФФJ; л,л я ;юсяп1с1111я мсти , 11и'Н1ачс11о·i nовiрителями ФФБ. 

4.2. Метою створсння ФФБ с о,~Jимаш,я Довiрителями у власнiсть об'r. ктiн i11вестуваню1 . 

Виrодонабувачами вiд щ1ис11с1111я управлi 1111я с довiритслi ФФБ . Довiрител ь 11ри укладаннi 
договору про учасп, у ФФБ можс ви111ачити особу, яка маr, праrю набувати виrоди вiд майна , 

переданоrо в у11равлi 1111я (вигодонабувача ) . 

4.3. Управитель, вчиняючи фактичнi та/або юридичнi д i ·1 , пов ' я 1а 11i з управлiнням майном ФФБ, 

зобов'язаний повiдомляти осiб , з якими вiн вчиняс правочини , про те, що вiн с управителем , а не 
власником майна . 

4.4 . Управитель при здiйснсннi управл iння : 

- несе вiдповiдал ьнiсть за дотримання обмежень довiрчо·1 власностi управителя , визначених llИМИ 
Правилами та визнаних довiрителями ; 

- несе вiдповiдальнiсть за виконання сво·1х зобов'язань перед довiрителями ФФБ у межах Закону 
Укра·1ни N 978-IV та Договорiв про участь у ФФБ ; 

- не несе вiдповiдальностi власним майном за виплату коштiв довiрителю ФФБ в разi його 
вiдмови вiд участi у ФФБ, якщо управитель ФФБ дотримався встановлених Правилами ффБ 
процедур щодо забезпечення можливостi отримання довiрителем коштiв з ФФБ на вимогу 
дов1рителя ; 

- не несе вiдповiдальностi перед Довiрителями ФФБ щодо спорудження 

будiвництва та передачi Довiрителям у власнiсть об ' сктiв iнвестування. 

ЯКОСТI об ' сктiв 

- за дорученням довiрителiв виступас в iнтересах довiрителiв позивачем у разi невиконання 
забудовником сво·1х зобов'язань щодо строкiв спорудження i якостi об'сктiв будiвництва та 
передачi об'сктiв iнвестування довiрителям у власнiсть . 

4.5 . З урахуванням обмеження права довiрчо·1 власностi , управитель мае здшснювати на свiй 

розсуд в рамках чинного законодавства визначенi цими Правилами заходи для : 

- передачi довiрителю, який здiйснив у повному обсязi фiнансування закрiпленого за ним об'скту 

iнвестування, майнових прав на цей об'скт iнвестування для подальшого отримання його у 

власнiсть вiд забудовника; 

- отримання довiрителем , на умовах Правил ФФБ та договору про участь у ФФБ, коштiв з ФФБ 

на вимогу довiрителя в разi його вiдмови вiд участi у ФФБ . 

4.6. Управитель для досягнення мети управлiння ФФБ, перераховус частину отриманих в довiрчу 
власнiсть коштiв на фiнансування будiвництва. Решта коштiв складас оперативний резерв, який 
залишасrься в управлiннi управителя, та використовусrься для цiлей передбачених чинним 

Законодавством Укра·1ни та цими Правилами . 

4.7. Кошти оперативного резерву управитель використовус для виконання таких операцiй : 

- виплати коштiв довiрителям з ФФБ на "ix вимогу на умовах цих Правил; 
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Прштла фонду ф i ш111 су 11а1111я бу;\i111111нт11fl 11и; 1у « » з, 

. . . · т~ коштiв мiж об'сктами будiвництва внаслi 
- перерозпод1л отрима11их в дов1рчу nласшс ' l\OI( 

здiйснення донiритслями oпcpai\i'i змiни об'скта iнnестування . 

. ·змiв не мають права втручатися в ... 
4.8. Суб'rкти системи фш:шсово-крсдитних меха~-11 . . дн 

• • u • довiрителш у раз~ виявлення ними фа · 
управителя щодо зд1йсне1шя управл11шя маином , окр~м . кт1в 

• • u ите1110 за договором управлшня маиu н нец1льовоrо управл1ння маином , передшшм управ ом , 
шляхом подання йому вiдповiдного письмовоrо звсрнення . 

4.9. Управитель мае право оюючасно здiйснювати управлi1-шя кiлькома рiзними фондами . 

4.1 О . Облiк коштiв, внесених довiрителями до ФФБ, а так~~ облiк_ коштiв, спр~м?ваних 
управителем з ФФБ на фiнансування будiвництва, управитель здшснюс вщокремлено вщ 1ншого 

майна управителя , а також вiд iнших ФФБ . 

4.11 . Довiрителi ФФБ, забудовник та iншi суб ' екти не мають права втручатися в дi'i Управителя 
щодо здiйснення управлiння ФФБ, окрiм випадкiв, передбачених Законом Укра'iни № 978-IV. 

5. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИХ ДIЙ УПРАВИТЕЛЯ 3 УПРАВЛIННЯ МАЙНОМ 

5.1. Для управителя встановлюються такi обмеження права довiрчоi· власностi : 

5.1.1 . Управитель не мае права доручати здiйснення управлiння грошовими коштами, 
переданими управителю в довiрчу власнiсть, iншим особам та зобов'язаний здiйснювати 
управлiння особисто. 

5.1 .2. Управитель не може використовувати отримане в управлiння майно не за цiльовим 

призначенням , визначеним цими Правилами. 

5.1.3. Управитель не може на свiй розсуд припиняти управлiння майном або в односторонньому 
порядку розривати доrовiр управлiння майном , крiм випадкiв невиконання довiрителями сво'iх 
зобов'язань, передбачених договором про участь у ФФБ. 

5.1.4. Управитель не може вимагати вiд довiрителiв виконання всiх сво·iх зобов'язань у разi , якщо 
управитель не виконуе сво'i зобов'язання за договором управлiння майном . 

5.1.5. Управитель не може встановлювати обов'язковi для довiрителiв умови , з якими останнiй не 
мав можливостi ознайомитися перед укладенням договору управлiння майном, за винятком норм , 
встановлених чинним законодавством. 

5.1.6. Управитель на пiдставi довiрчоi· власностi здшснюе управлiння ФФБ та для досягнення 
мети управлiння ФФБ спрямовуе кошти довiрителiв, залученi до ФФБ, на фiнансування 
спорудження об'ектiв будiвництва. 

5.1.7. Управитель зобов'язаний виконувати процедури щодо: 

забезпечення передачi довiрителю, який повнiстю проiнвестував закрiплений за ним об'ект 
iнвестування, майнових прав на цей об'ект iнвестування для подальшого отримання йоrо у 
власнiсть вiд забудовника; забезпечення можливостi отримання довiрителем, на умовах 
Правил ФФБ та договору управлiння майном, коштiв з ФФБ на вимоrу довiрителя в разi йоrо 

вiдмови вiд участi у фондi . 

5.1.8. Фiнансування будiвництва за рахунок коштiв ФФБ виду А управитель здiйснюе в межах 
отриманих в управлiння коштiв та перераховуе частину отриманих в довiрчу власнiсть rрошових 
коштiв на фiнансування будiвництва, за винятком коштiв оперативного резерву, що залишаеться 
в управлiннi управителя вiдповiдно до пунктiв 4.6, 4.7 цих Правил . 
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5.1.9. Управитель не можс вiд11овiдати за сво'iми боргами активами ФФБ, а у раз i лiквiдацi'i 
управителя активи ФФБ не включаються до лiквiдацiй1ю'i маси . 

6 . ПОРЯДОI( ВЗАЕМОДII YIIPABИTIOIЯ, ЗАБУ ДОВНИКА ТА ДОВIРИТЕЛIВ 

6.1 . Управитель укладас з забудовником Договiр, за яким замовляс забудовнику органiзувати 

с11орудження об'скта будiвництва з використанням коштiв ФФБ, ввести його в експлуатацiю у 
встановленому законодавством порядку та передати об'скти iнвестування Довiрителям ФФБ у 

власнiсть у строки та на умовах визначених Законом Укра'iни № 978-IV, цими Правилами та 
Договором про участь в ФФБ . 

У цьому Договорi мае бути передбачене зобов'язання забудовника уступити управителю 
майновi права на нерухомiсть, яка с об'сктом будiвництва, у разi виникнення обумовленого цим 
Договором ризику невиконання забудовником своi"х зобов'язань перед управителем . 

6.2. За кожним об'сктом будiвництва Забудовник передас Управителю перелiк об'сктiв 
iнвестування в об'сктi будiвництва, який с попереднiм обсягом замовлення на будiвництво, та 
майновi права на цi об'скти iнвестування для подальшоi· передачi установникам фонду на 
умовах Правил ФФБ та Договорiв про участь в ФФБ. 

Забудовник у разi зменшення обсягiв замовлення на будiвництво може вилучити об ' скти 
iнвестування з Перелiку об ' сктiв iнвестування, якi не закрiпленi за Довiрителями та на якi 
вiдсутнi бронi Довiрителiв. 

Забудовник не мае права без письмово'i згоди Управителя вiдчужувати або обтяжувати 
будь-яким способом об ' скти iнвестування, майновi права на якi переданi Управителю та 

доручати реалiзацiсю цих об ' сктiв iнвестування будь-яким юридичним чи фiзичним особам . 

Вiдчуження та обтяження об ' сктiв iнвестування Забудовником можливе виключно вiдповiдно 

до умов Генерального договору, а пiсля переходу прав на об'скти iнвестування вщ 

управителя фонду до установникiв фонду - без письмовоi· згоди установникiв фонду. 

6.3 . Забудовник зобов'язаний виконати своi" зобов'язання за договором щодо органiзацi'i 

спорудження об'сктiв будiвництва та свосчасного введения 'ix в експлуатацiю незалежно вiд 

обсягу замовлення на будiвництво, пiдтвердженого управителем. 

6.4. Управитель, на умовах цих Правил: 

- укладае з фiзичними та юридичними особами договори про участь у ФФБ; 
- залучае кошти Довiрителiв в управлiння та зараховус i'x на рахунок ФФБ; 
- на умовах цих Правил закрiплюе за довiрителем обраний ним об'ект iнвестування, що с 

пiдтвердженням замовлення на спорудження цього об'екта iнвестування у складi об'екта 

будiвництва, та вимiрнi одиницi об'екта iнвестування; 

- передае довiрителям, якi повнiстю проiнвестували закрiпленi за ними об'екти iнвестування, 
майновi права на цi об'екти iнвестування за договором про уступку майнових прав; 

- спрямовуе кошти Довiрителiв, залученi до ФФБ, на фiнансування будiвництва та веде облiк 
спрямованих на фiнансування будiвництва коштiв. 

Питания страхування майнових та немайнових ризикiв Довiрителя, що виникають у процесi 
функцiонування ФФБ, Довiритель вирiшуе самостiйно, на власний розсуд. Порядок отримання 

Довiрителем страхового вiдшкодування визначаеться умовами договору страхування, 

укладеного Довiрителем iз страховиком. 
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Правила фонду фiнансуоання будiвництва виду «А» за програм 

6.5. Одночасно з укладанням Договору забудовник та управитель за кожним об'ектом 
будiвництва укладають : 

- договiр iпотеки яким забезпечусrься виконання зобов'яза1-1ь забудовника за Договором , 
укладеним мiж ни~ та управителем ФФБ . Предметом iпотеки за iпотечним договором можугь 
бути майновi права на нерухомiсть, яка е об'ектом будiвництва, або , за згодою управит~ля, об'ек~ 
незавершеного будiвництва, або iнше нерухоме майно, яке належить забу~овников~ н_а прав~ 
власностi . Iпотечний договiр мае бути укладений у письмовiй формi та нотар~ально посвщчений 
вiдповiдно до закону; 

- договiр уступки майнових прав на нерухомiсть, яка е об'ектом будiвництва, з вiдкладальними 
умовами ; 

- договiр доручення з вiдкладальними умовами, за яким Управителю У раз1 порушення 
забудовником умов договору доручасrься виконувати функцi"i забудовника, у тому числi шляхом 
передоручення цих. функцiй третiм особам. При цъому забудовник на час дi"i договору мае право 
надавати безвiдкличну довiренiсть управителю на право делегування третiм особам функцiй 
забудовника у разi порушення останнiм умов договору з управителем. 

6.6. Протягом перiоду будiвництва управитель вiдповiдно до умов Договору управителя з 
забудовником пiдтверджуе забудовнику обсяг замовлення на будiвництво шляхом надання даних 

про об'екти iнвестування, майновi права на якi переданi довiрителям на умовах, встановлених 

цими Правилами, та укладених з цими довiрителями Договорiв про участь у ФФБ. 

6.7 . Забудовник зобов'язаний забезпечувати цiльове використання отриманих вiд управителя 
КОШТIВ. 

6.8. Управитель здiйснюе контроль за дотриманням забудовником виконання умов та зобов'язань 
за договором, укладеним мiж управителем i забудовником, шляхом проведения нагляду за 

будiвництвом та перевiрки цiльового використання коштiв, спрямованих на фiнансування 

будiвництва, з метою своечасного запобiгання виникненню ризикових ситуацiй у процесi 
будiвництва внаслiдок дiй чи бездiяльностi забудовника, що можуть призвести до: 

- змiн технiчних характеристик об'ектiв будiвництва та/або об'ектiв iнвестування ; 

- погiршення споживчих властивостей об'ектiв будiвництва та/або об'ектiв iнвестування; 

- зростання вартостi будiвництва бiльш нiж на 20 вiдсоткiв ; 

- збiльшення строкiв будiвництва бiльш нiж на 90 днiв. 

6.9. У разi порушення забудовником строкiв спорудження об'екта будiвництва або у разi 
неналежноrо виконання управителем своi"х обов'язкiв , передбачених. пунктом 6.8 Правил , 

довiритель мае право вимагати вiд управителя дострокового розiрвання договору та виплати 
йому коштiв. Управитель зобов'язаний виплатити довiрителю кошти у сумi, що визначасrься 
вiдповiдно до роздiлу 13 цих Правил при вiдмовi довiрителя вiд участi у ФФБ i не може бути 
меншою за суму, внесену довiрителем до ФФБ. Довiритель не сплачуе управителю винаrороду за 
виплату йому коштiв у разi , якщо довiритель вiдмовлясrься вiд участi у ФФБ з шдстав, 
визначених. цим пунктом Правил. 

6.1 О. Управитель мае право залучати до проведения нагляду вiдповiдних технiчних спецiалiстiв 
як шляхом укладання вiдповiдного договору з такою особою, так i opraнiзaцii. нагляду 
вiдповiдною юридичною особою, з якою управителем укладений доrовiр. 
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6. 1 1. В iнтересах довiрнтслiв управитель здiйснюс контроль цiльовоrо використання коштiв , 

спрямованих на фiнансування будiвництва, шляхом аналiзу звiтностi , яку Забудовник 

зобов' язаний вести за кожю1м об'сктом будiвництва . за встановленою законодавством формою, та 

регулярно надаватн 'li' управителю . 

6.12. У разi встановлення фа1'.,iв нецiльового використання забудовником коштiв , отриманих вiд 

управителя. спорудження об 'скта будiвництва та/або об'сктiв iнвестування з порушенням 

технiчних характеристик. зазначе1111х у проектнiй декларацi'i, управитель зобов'язаний звернутися 

до забудовника з вимогою вжити всiх необхiдних заходiв для усунення виявлених порушень. 

6.13 . У разi зменшення обсягу пiдтвердженоrо замовлення на будiвництво забудовник 
зобов'язаний на вимоrу управителя повернути кошти на рахунок ФФБ для розрахунку з 

довiрителями ФФБ За невиконання зобов'язання щодо перерахування коштiв на рахунок ФФБ 
для проведения управителем розрахункiв з довiрителями ФФБ виду А забудовник несе 

вiдповiдальнiсть сво·iм майном. 

6.14. Управитель в iнтересах довiрителiв може, а на письмову вимоrу довiрителя - зобов'язаний 
перевiряти фiнансовий стан забудовника, вимагати вiд ньоrо надання фiнансових та 
аудиторських звiтiв та надавати заявниковi iнформацiю про результати проведено·i перевiрки . 

6.15. У разi виявлення управителем ризику порушень умов Договору управителя з забудовником, 
управитель мае право припинити фiнансування будiвництва, вимаrати розiрвання Договору 

управителя з забудовником , повернення забудовником ycix спрямованих на фiнансування 

будiвництва цього об'спа коштiв, перера,хування на рахунок ФФБ коштiв, необхiдних для 
розрахункiв з довiрителями, що виходять з ФФБ у зв'язку iз розiрванням Договору управителя з 

забудовником , а також здiйснювати iншi заходи щодо виконання забудовником своi·х зобов'язань 

за Договором , визначенi Законом та договором управителя iз забудовником. 

У зв'язку з цим забудовник зобов'язаний на вимогу управителя протягом 30 (Тридцяти) 

кале~щарних днiв повернути грошовi кошти на рахунок ФФБ або уступити майновi права на 

нерухомiсть, яка с об'сктом будiвництва, управителю, чи на iншi предмети iпотеки управителю з 

додержанням в и мог статтi 1 О Закону Укра'iни N 978-IV, якщо iнше не передбачено Договором 
управителя з забудовником . 

6.16. Пiсля введения , або дострокового введения об'скта будiвництва в експлуатацiю: 

- протягом 30 кале~щарних днiв забудовник письмово повiдомляс про це управителя та надас 
йому данi бюро технiчно'i iнвентаризацi'i щодо фактично·i загально·i площi кожного конкретного 

об'скта iнвестування в цьому об'сктi будiвництва для проведения остаточних розрахункiв з 

довiрителями; 

- Управитель надас забудовнику перелiк довiрителiв ФФБ, якi мають право отримати закрiпленi 

за ними об'скти iнвестування. 

6.17. Забудовник органiзус спорудження об'спа будiвництва та передас довiрителям об'скти 
iнвестування з урахуванням комплексу робiт, передбачених проепною та технiчною 
документацiсю на цей об'скт будiвництва. Весь комплекс будiвельних робiт, якi не вказанi в 

прое1,._-тнiй i технiчнiй документацi'i i в тому числi пов'язанi з пристосуванням та переобладнанням 
нежитлових примiщень за 'ix функцiональним призначенням, виконусrься довiрителем за його 
власний рю,унок пiсля введения об'скта будiвництва в експлуатацiю. 

6.18. Довiритель ФФБ до введения об'скга будiвництва в експлуатацiю та оформления права 
власностi на об'с1,._, iнвестування не мае права здiйснювати iндивiдуальне та будь - яке iнше 

переобладнання (перепланування) з3"--рiпленого за довiрителем ФФБ об'спа iнвестування. 
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6.19. До оформлс1111я пршщ шн~с1юст1 11я обскr.}1111сс У " будь-якi роботи 11а об'сктi 

. . . . . ... 6 ост1и1ю вико11ува1и 
залучати 1юt11 пщрядш оргш-11зlщt1 а ю сам 

1нвестува~1ня . 

. . ·шув·ш ~,я закрiплсного за ним об'скта 
6.20. Довiритель, яю1й самостii11ю нико11ав роботи 1 ircpcllJt, , , , · 

3 
нащшням об'ск , 

· 
6 

v , •1.,. з· ,,буловника пов яза111 та 
1нвестування. зо он'язанни компснсувати витр,1 ,I ' ' 

iнвестува~шя вiдпонiююго стану за проектом . 

7 . llОРЯДО)( УКЛАДАННЯ ДОГОВОРIВ JIPO УЧАСТЬ у ФФБ 

· <1 ФГ умови визнання Правил ФФБ та 7.1. Фiз11чна або юридична особа стае довtритслем ) J за . . . 
. <''<''Б та riepcnaLJJ коштtв в управтння 

укладання з управителем договору про учас11, У .., .., J " 
, · пiдставою для того 11..(06 особа 

управителю. 1 имчасовс бро1-1юва11ня об'скта 1нвестування нс с 

вважалася Довiрителем ФФБ. 

7.2. Управитель для облiку переданих йому в управлiння коштiв вiдкривас кожному доВlрителю 
рахунок у системi персонiфiкованого облiку довiрителiв ФФБ, яка створюсться ~я к?жного ФФБ 
окремо . Система персонiфiкованого облiку будусться за принципом : один обект JНвестування 
закрiплений за довiрителем - один його рахунок. 

7.3 . Порядок укладення Договорiв про участь у ФФБ з неповнолiтнiми особами, фiзичн~ми_ та 
юридичними особами-нерезидентами Украi'ни, юридичними особами визначасться внуrр1шюми 

документами Управителя . 

7.5. При укладаннi договору про участь у ФФБ довiритель обирас конкретний об'скт 
iнвестування з перелiку незакрiплених за iншими довiрителями об'ектiв iнвестування, що е у 
пропозицi'i управителя , який управитель зобов'язаний закрiпити за довiрителем на умовах цих 
Правил . 

7.6. Довiритель не мае права вносити кошти до ФФБ для iнвестування об'екта iнвестування, який 

за ним не закрiплений. 

7.7. Довiрителем за договором про участь у ФФБ може бути виключно одна особа . 

7.8. Для укладання договору про участь у ФФБ фiзична особа - резидент Укра'iни мае особисто 

пред'явити паспорт або документ, що йоrо замiнюе, для пiдтвердження особи та мiсця 
проживания, i ориriнал довiдки про iдентифiкацiйний код фiзично'i особи у Державному реестрi 
фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв. Керiвник (уповноважений 

представник) юридично'i особи - резидента Укра'iни для укладання договору про участь у ФФБ 

надае управителю ориriнал свiдоцтва про державну ресстрацiю юридичноi' особи , оригiнал 

довiдки про включения юридично'i особи до Сдиного державного реестру пiдприсмств i 
органiзацiй Укра'iни, а також оригiнал рiшення вищого органу управлiння юридичноi' особи про 

йоrо призначення керiвником цiei' юридично'i особи ( ориriнал доручення представника 
юридичноi' особи, яким представнику надаеться право на укладання договору про участь у ФФБ 

засвiдчений пiдписом керiвника та печаткою юридично'i особи). 

7.9. Управитель мае право знiмати копi'i з документiв, якi надають йому фiзичнi i юридичнi особи 
при укладаннi договорiв про участь у ФФБ. 

7 .1 О. У разi внесения змiн до договору управителя з забудовником , вiдповiднi змiни можуть 

вноситися i до договору з довiрителем ФФБ. 

7.1 1. У разi _змiни ~iсцезнаходження (мiсця проживання) Сторони договору вона повинна 
письмово ПОВ\ДОМИТИ 1ншу сторону. 

10 



l lpa1111 н a фо 1 1 1 1у фi111111 су 11а1111и !iу11 i11111щ·11щ 11и11у цЛ » ·ш 11ро1 рамою К11 «ЛРР <1 Рс 110 11-Л iлср ,, ЛОР >, 

7.12. 1\р11 втратi ло1 ·овору 111ю участь у ФФJ; та/або cfli;ioцтвa 11ро учас,1, у ФФБ, вищс1а1наченi 
докумс11ти l"liд~юш1юют1,сs1 (ви;щпъся дублiкат) '\а умони с плати довiрите:~ем винагоро,1,И 

вiд1юni;\1ю до умов пу1-1кту 17 .2 11их l lpaflил . 

13. ПОРНДОI{ ТА УМОUИ ВНЕСЕННН ДОШРИТЕЛЯМИ КОШТJВ 

8.1. Довiритслi шюсять до ФФJ.:; кошти n 11ацiо11аль11iй валютi Укра'iни у готiвковiй чи 
безготiвковiй формi . 

8.2. Днем внесения коштiв буде вважатись день надходження коштiв до ФФБ : 

- для безготiвкових розрахункiв - операцiйний день, встановлений Нацiональним банком Укра'iни 
дл я безготiвкових розрахункiв ; 

- для готiвкових розрахункiв - операцiйний день Банку з 10:00 год . до 17:00 год. В разi внесения 
коштiв до каси Банку пiсля 17:00 год. днем надходження коштiв буде вважатись наступний 
операцiйний день . 

8.3 . Управитель приймае кошти в управлiння за договорами про участь у ФФБ безпосередньо в i.1 
осiб , якi е довiрителями , або вiд 'ix довiрених осiб , повноваження яких пiдтвер.:vкуються 
нотарiально оформленою довiренiстю, в якiй зазначенi конкретнi права та обов'язки довiрено1 
особи з обов'язковим посиланням на реквiзити договору про участь у ФФБ . 

9. ПОРЯДОI< ТА УМОВИ ЗАI<РIПЛЕННЯ ЗА ДОВIРИТЕЛЕМ ОБ ' €1<ТА IНВЕСТУВАННЯ 

9.1. Закрiплення об'екта iнвестування за довiрителем здiйснюеться на пiдставi договору про 
участь у ФФБ, за яким у довiрителя виникае право вимоги на цей об'п.., iнвее1уваЮiЯ в 

майбутньому. Тимчасове бронювання об'скта iнвестування не с пiдставою д,,lЯ того щоб особа 
вважалася Довiрителем ФФБ . 

9.2. Довiритель обирае конкретний об'скт iнвестування згiдно з перелiко\1 об'п.."Тiв iнвеС1у-вання . 

якi е у наявностi в управителя, та не закрiпленi за iншими довiрителями, та може закрiпити йога 

за собою за умови внесения коштiв до ФФБ у порядку та на умовах, визначених у Договорi про 

участь у ФФБ . 

9.3 . Закрiплення за Довiрителем об'екта iнвестування проводиться пiсля внесения Довiр~пе.1е\1 
коштiв на рахунок ФФБ у розмiрi - узгодженим з Забудовником . 

При цьому графiк подальшого внесения коштiв мае вiдповiдати вимогам. узго.1женю1 з 

Забудовником. 

9.4. При закрiпленнi за довiрителем об'скта iнвестування управитель вилучае цей оо еп з 

перелiку об'ектiв iнвестування, що е у пропозицii', для виключення можливостi закрiплення цього 

об'екта за iншим довiрителем. 

9.5. Пiсля внесения довiрителем коштiв на рахунок ФФБ управитель закрiп.1юе за .1овiрите.1е\1 
вiдповiдну кiлькiсть вимiрних одиниць об'екта iнвестування з ура.хуванням поточно·i ц1ни 

вимiрноi· одиницi об'екта iнвестування на дату внесения Довiрителем коштiв до ффБ_ 

10. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКIВ МIЖ ДОВIРИТЕЛЯМИ I УПРАВИТЕЛ.ЕМ 

10.1. Управитель приймас кошти в управлiння за договорами про участь у ФФБ безпосере.1ньо 
вiд осiб, якi е довiрителями, або вiд 'ix довiрених осiб, повноваження яких пiдтвер.1;К)'ЮТЬСЯ 

нотарiально оформленою довiренiстю, в якiй зазначенi конкретнi права та обов'язки довiрено'i 

особи з обов'язковим посиланням на реквiзити договору про участь у ФФБ . 
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изначаеться виходячи з встановле,-н,х . . .. . 6' . · нвестування в . . ф . 
10.2. Поточна ц1на вим1рно1 одиниц1 о сК1а_ 1 коефiцiентtв поверху I ком_ ортност1 цьоrо 
поточно·i цiни вимiрно'i одиницi о6'скта 6уд~вництва , тель розраховуе варт1сть зо6ов'яза1-Iь 

. аних уnрави о6'скта iнвестування . На пiдставt цих д · 
довiрителя щодо внесения коштiв до ФФБ . 

. коефiцiенти поверхiв i комфортностi . 6, · 6удшництва та . 
Поточну цiну вимiрноi· одиниц1 о сктш ~ 6е ризик щодо недостатносп залучених встановлюс за6удовник. який пр11 цьому nриимас на се 
коштiв на спорудження о6'скта 6удiвництва . 

.. . . .. ницi о6'екта iнвестування У довiрителя не 
10.3. У разi пiдвищення поточно, цши вим~рноt оди оштiв за вже закрiпленi за ним вимiрнi 
виникас зо6ов'язань щодо внесения до ФФБ додаткових к 
одиницi о6'скта iнвестування . 

. · · повiдно до договору про участь у ФФБ, 
10.4 . Пiсля внесения довiрителем коштш в сум, в:ФБ ому зазначаються : 
управитель видас довiрителю Свiдоцтво про участь У , 8 як 

- вид фонду; 

- данi довiрителя : 

- дата видачi Свiдоцтва ; 

- о6'скт iнвестування, закрiплений за довiрителем ; 

- запланована дата введения о6'скта 6удiвництва в експлуатацiю (мiсяць i рiк); 

- сума коштiв, внесених довiрителем до ФФБ; 

- кiлькiсть закрiплених за довiрителем вимiрних одиниць о6'скта iнвестування ; 

- графiк внесения довiрителем коштiв до ФФБ; 

у разi змiни 6удь-яких даних, що зазначенi у свiдоцтвi про участь у ФФБ, свiдоцтво про участь У 
ФФБ пiдлягае замiнi. 

10.5. Довiрителям, якi повнiстю проiнвестували закрiпленi за ними об'екти iнвестування, 
управитель передае майновi права на цi о6'скти iнвестування за договором про уступку майнових 
прав. 

11. ВЗА€МОДIЯ УПРАВИТЕЛЯ, ЗАБУДОВНИКА I ДОВIРИТЕЛIВ ПIСЛЯ ВВЕДЕНИЯ 
ОБ'€КТА БУДIВНИЦТВА В ЕКСПЛУАТАЦIЮ 

11.1 . Протягом 45 кале~дарних днiв пiсля введення (або дострокового введения) об'скт~ 
будiвництва в е~~плуатацн~. забудо~ник 1пис~мово повiдомляе про це управителя та надас дан_1_ 
~одо факти_:но1 за~~ьно1 площ1 _об ектш iнвестування, отриманi вiд бюро технiчно_1_ 
швентаризацв, що здшснюе реестрацuо права власностi на нерухоме м ~ щодо фактично~ .. . 6, . аино, 

загально1 площ1 кожного конкретного о екта швестування в об'ектi будiвництва. 

11.2. Управитель, одержавши вiд забудовника письмове по · об'скта 
· · 6 вщомлення про введения буд1вництва в експлуатащю, надае за удовнику перелiк дов · . . имати у 

власнiсть закрiпленi за ними об'екти iнвестування. ~рителш, яю мають право отр 

11.3 . Управитель повiдомляе кожного довiрителя . ва в 
експлуатацiю, а на письмову вимоrу довiрителя надае ~ про в_вед~ння . об'екта буд1вницт 

иому коп,ю вщповщного акта. 
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1 1 .4. Довiрителю . дл я отримання у власнiсть вiдповiдного об'скта iнвестування , необхiдно 

протягом 14 календарних днiв пiсля отримання повiдомлення вiд управителя про введення 

об'о.та будiвництва в експлуатацiю здiйснити остаточнi розрахунки з управителем за поточною 

цiною вимiрно·, одиницi об'скта iнвестування , закрiпленого за довiрителем, та наданими 

забудовником даними бюро технiчно·, iнвентаризацi "i щодо фактично·~ заrально"i площi об'скта 

iнвестування на таких умовах : 

- у разi , якщо фал-тична заrальна площа об'скта iнвестування менша, нiж загальна площа за 

проепом . управитель повертас довiрителю кошти з ФФБ в обсяз i , що вiдповiдас вартостi 

вiдповiдно"i кiлькостi вимiрних одиниць об'скта iнвестування , на яку зменшилась заrальна площа 

об'с1аа iнвестування , крiм випадкiв, коли зменшення площi с наслiдком встановлення додаткових 

перегородок за iнiцiативою довiрителя ; 

- у разi , якщо фактична заrальна площа об'скта iнвестування бiльше, нiж заrальна площа за 

прое11.-том , довiритель вносить до ФФБ кошти в сумi , що вiдповiдас вартостi вiдповiдно·i кiлькостi 

вимiрних одиниць об'скта iнвестування , на яку збiльшилась заrальна площа об'скта iнвестування. 

11 .5. Довiритель , пiсля здiйснення остаточних розрахункiв з управителем, обмiнюс в управителя 

Свiдоцтво про участь у ФФБ на Довiдку про право довiрителя на набугтя у власнiсть об'скта 

iнвестування за формою встановленою управителем. 

11 .5. Довiдка с документом , пiдписаним уповноваженою особою управителя, що пiдтверджус 

право довiрителя на отримання у власнiсть закрiпленоrо за ним об'скта iнвестування. У Довiдцi 
обов'язково мають бути зазначенi такi данi: 

номер довiдки та дата "й видачi ; 

вид ФФБ ; 

данi управителя ФФБ; 

данi довiрителя: 

для юридичних осiб: 

для резидентiв - найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код в €диному 

державному ресстрi пiдприсмств та орrанiзацiй Украi"ни . Для довiрителя ФФБ, який складас 
спiльноrо iнвестора ФОН, вiд iменi та в iнтересах якого дiе управитель ФОН, додатково мають 
бути зазначенi данi , що дають змогу однозначно iдентифiкувати цей ФОН - назва та 

реестрацiйний номер випуску сертифiкатiв ФОН; 

для нерезидентiв - найменування, мiсцезнаходження та краi"на, де зареестровано особу; 

для фiзичних осiб: 

для громадян Украi"ни - прiзвище, iм'я, по батьковi , адреса постшного мiсця проживания та 
iдентифiкацiйний номер у Державному реестрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших 

обов'язкових платежiв ; 

для iноземцiв, осiб без громадянства - прiзвище, iм'я , по батьковi (за наявностi), адреса 

постiйного мiсця проживання за межами Украi"ни; 

данi про закрiплений за довiрителем об'екr iнвестування: 

вид об'спа iнвестування (квартира, нежитлове примiщення тощо ); 
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Пра:вн,~а фон.~ фi 1цис~ вшшs б~ ..:11 Rн111 тт ~,,.1 в1 L1_, "А " J :1 Пf1< ГJ', · 

б . - r 1·t) В ' \ n n-pcc 11 . номер об'с кта бу.1iвющтва та iioro у,1 1ве.1ы1:1 nl)O ПlШ • , ._, · 

номер об'сl\.-та iнвестування та iioro харш,тер11стню1 ( поверх. кim,i-:icп, кiмlllн. 'ШПIJ ll,IIП II JIOIIIB 

rощо): 

сума коштiв. внесеню, .1овiрю-е.1ем .10 <I>ФБ . 

12 . ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧ( ОБ' €h-ТIВ IНВЕСТУВАННЯ ТЛ ОФОРl\1Л F.ННЯ IIPABA ВЛАСНО(ТI 

12.1. ОтрнJ,,1ану вi.J. управителя Дoвi.J.i-:y на набуття у в.лnснiсть об'(КГ:\ i11весту 1нн111я ~{ОUi~ж~:ст, 
на.:~ас заб\·.:~овюп,.·,.. .11я по.1а.1ьшоrо оформления правn в.л ас нос гi :tов 1р11тсля 1111 з11кр111; 1с111111 ·111 - . 
ню, об'скт iнве-стув.ання . 

12.2. Довiрите..1ъ в обмiн на Дов i.:н,у. отрнмус у забу..1ов ш1кn Акт пр1111ому- 11ерсдnчi об'(кл1 
iнве-стування (.1.a.1i - Акт) . в яко.,1у зазначаються: 

пере:тiк робiт. якi забу.J.овннк провiв на об'скгi iнвестування : 

пере.тiк об.1азнання. яке бу:ю встанов..1ено на об'Е" кri iнвестування для нпс-туш--ю'i його 11срсщ1111 

.1овiрите..1евi : 

епtс:тю1 пере.1iк робiт. якi забу.1.овннк провiв на об'спi бу.J.iвннцтва та прибуд,шковiй тер11торi·1: 

пере.1iк об.1а.:mання. яке бу.10 встаноюено на об'спi 6у.J.iвннцтва для наступноУ iioгo 11ерсда•11 

ексГLтуаТ)ючи~, органiзаuiям чн об'ананню спiвв..,асннкiв ж,плового Gудннку. 

12.3 . Протягом 15 ка.1еН.J.арю~:х .J.нiв з .J.НЯ о,1ержання Аь.т.~ ,1овiр11т~ль проводюъ огляд об'скта 

iнвестування на предмет iioro вi.J.noвi.J.нocтi проепнiii i т~хнiчнiй документацiУ. а також 

характеристика..\t. вказаюш в Доrоворi. та: 

- у разi вiдсутностi зауважень що.J.о об'скrу iнвестування .J.Овiрнтель пi.J.пнсу€ Акт iз з11з1шчеш1ям 

iнфopмauiI про вiдс~тнiсть претеюiii ,1овiр111е.1я .10 забу.J.овннкn що.10 об'rкп1 будiвшщтва i 
об'екга iнвестування: 

- у разi вияюення вщ.11..1ень. не.10.1iкiв. вi.J.с~тностi необхi.J.ного облцнання. тощо. довiрнтель до 
Акта пере.1ас у ru1сь.човiй фор~,i обrрунrованi зауваження що.J.о внявленнх будiвельннх недолiкiн 
.1е вказ~ютъся вщи.1ення i не.J.о.1i1ш. вняв..,енi в ходi огляду об'Е:к111 будiвшщтвп i об'Е::ктn 
iнвестування, i тер~tiн .J..1Я ix усунення . 

12А . У разi наявностi у .1.овiр1~1Я зауважень що.J.о невнконання забудовннком сво'iх зобов'яза111, 
по об'екту бу.J.iвннцтва та об'еt-.11· iнва.--тування забу.J.овннк зобов'язаннй забезпечитн безоrщатнс 
усунення не.1.о:1iкiв у п'ятнадцятнденннй строк з ,1ня подання заувnжень 1160 забезпсчнтн 
безоп.1аmе повторне виконання нена.1ежно внконаноi· роботн чн внготовлення непоставленоi· чи 

пошко.r,кеноi речi з такого ж ~taтepia.1y i такоУ ж якостi . Перебir строкiв внконаш1я зобов'яза111, 
,1овiрите:1я зупинясrъся на час усунення не.::tо.1iкiв. що в11н11кл11 з вннн забудовннка ш1 об'rктi 
будiвництва та/або об'оm iнвестування . 

12.5. Пiс.,я пi..::mисання Аl...та забудовннк пере.J.аЕ" .J.овiр11те.1евi паспортн. сертнфiкатн. гарантiй 11 i 
.1ок)~енп1 на об.1аднання. встанов..1ене на об'Е"ктi iнвестування. яке переходить у власнiсть 
довiр•пе.~я. 

12.6. ОфорМ,1ення права в..1асностi ,1oвip1rre.1я на ж1rr.10 з.:~iйснюпься забудонннком сво'iмн 
си..1а.\lн та за свiй pa._X)lIOK у пороку. внзначено~1у Зз.коном УкраУни N 978-IV та щ1м 11 
Прав1ша.,ш. 
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: : S 11:С~" пр-..::- ~ "ювн офор'-1..1ення правовстановлюючих документiв на нежитлов1 
~ ~ 'G.. а так..:r.к ~-w,uю :~v~~ "1ентк ..1ов1рителю на.::~аЕ: забудовник . 

~: .::i Пp."I'IIЛ)1';,J: 30 Ю1.-тею.tрюС\ .1юв n1с."1Я отрн '-1аtтя Свiдоuтва про право влас1-юст1 на об'ект 
r~~~ ..:IQi!.lptпe.'Th 'Jооов'язанн)i : 

- ~~ .:-6о."Т2 1н:sе~..~ва.н:ня - кв.арnrрн - прнfrнятн участь у створеннi об 'сднання спiввласникiв та 
БJ..ауmпн s ч."JеНИ 1!ЪQП) rоо.на.ння . в раз, його створення. або самостiйно укласти вiдповiдний 
..]I..VW~ J eii'"-:n.~a:i);.._~")f\_" ~юо: 

~: i.O 3._.~~.:юз,нт; -:юбов'S"ЗаНнй не шзНJше юж у сто,1вадuяпще нний строк з дня введення об'скта 
~::rвюшг~ в ексrп~ аташю п~ре,1аn1 uей об'скт об'(днанню власнику ( об'сднанню 
..:m3'3.:n.: н:-t:nS ). ~ ею:п.~~'ЮЧiй органiзаui1 разш,1 з необх iдною техн iчною документацiсю . 

· : : i УЧ\."'f'Ш н.аз,ання ексIL,уатуючою орrанiзацiсю ко:чунальних послуг мають регулюватись 

~ечкч ~ \ 1_ уs:.аа.:rеню.1 \11Ж екс п.1-уатуючою орrанiзацiсю та довiрителем , або мiж 

~ ... ~~ЪJоЦ.ОЮ ~ та ООВОС'ТЕорею1:.\1 об'€..1нанняч спiввласникiв . 

13. BUКPlfL lЕННЯ О Б ЕКГА IНВЕСТУВА.ННЯ Bl,J, ДOBIPИTFJIЯ ТА УМОВИ ВИПЛАТИ 

ДОВ IРНТЕЛЮ КОШТIВ 

: : : У ?031 НоеЮОС(\Ю:....~ ..::ювqште..1ем ~1-юв ,1оrовору про участь у ФФБ довiритель втрачас право 
с.?. зz..чяn.-;еmт за IOD-I СО€КТ i~,ування та управюелъ ма( право вiдкрiпити вiд довiрителя 

з;:, ... , ,m..сtiЯ:Й ш mru ОО€"КТ mве-,:-тування i заь.-рiл.1енi за довiрителем вимiрнi одиницi об'екта 

~-»;-"ЕЗР"°.Jш . 

:.3..: Y~'TT'e.Th Btжpl.IL!k.~ вu .1ов1рюе..~я заI-..-рiл.1ений за ним об'скт швестування у таких 
~,,, .-=, -с:,х: 

- се;;~~ .::ювqппе.,е:1,1 rрафiка внесення коштiв .10 ффБ_ зазначеного у свiдоцтвi про участь у 

ффь: 

- ~~-=::сННА' Х'Вiрите.rе~ iнnшх ~1-юв .::~оговору про участь у ФФБ . 

~ ~ 3 C~la "оштiв. шо пi::Lurac повернення ..1овiрителю при вiдмовi вiд участi у ФФБ, 
Ы!!F.2.~.si ~-пра&ите.1бL ви:х:v.:~ячи з кi..1ьк<л..i за.1'-рiпленнх за довiрителем вимiрних одиницъ 
оо~ iнвесrуванн.я0 поточно~ uiни вю.riрно, о.:uпшцi цъого об'екта iнвестування на день передачi 

~ а ~ щ:,ав.. ,iння ~ nравнrе..,ю Ф<l>Б . 

:..= !:_ У рюi fiilК' ~ правкте..ь вi.J.крiшrв вi.:i ,:~:ов iрюе_'1Я за1'.-рiпленнй за ним об'ект iнвестування за 
Не~ .x,вipкre_,e}I гpaфi!Gl внесення кошriв до ФФБ. сума коштiв, що пiдлягае виплатi 

~~~е..-по_ вюнач.асться уттрзюrrе.11е}L в•L~одчи з кi.пькостi закрiпленнх за довiрителем 
21Ю,nрннх о.:шmщь oocna iнвестування та поточно'i цiнн вимiрно·i одиницi цього об'скта 

ffi.&c'тysmrnя СТ31Ю}.t на першн.й .::tенъ :1-1 iсяця. нас1уnного за мiсяцем , коли довiритель порушив 

~ix анесен:ня J.Oшriв .10 ФФБ. 

':. .3...5. В mшш вш~а.:~ка.х C'-~ta коштiв,. що п:i.:L'1ятас внплатi ,:~:овiрителю, визначасrься управителем , 
~.:шчя 3 ri.rъкc,..t'i щin.,ених за довiрите.'1ем внмiрннх одиниць об'екта iнвестування та 
&;л~i пiнн в,rnipнo'i o.:unuшi цъоrо об'о..-та iнвес-тування станом на день вiдкрiплення вiд 

.:К-~iр;,пе.~ сб"о:та iнве-~"ВЗННЯ -

:3.6 C"-lo&a iP~ . ...;,:uгас ооверненню довiрте.пю у в•mадка,'(, передбачених пунктами 13 .3 . ~,.._, .. :в..яха .. ~ . . ·~ - ~:.5 Ш!Х Правя., оовертжться ;ioвiptrreлю пр<ЛЯГО}I п'яти дюв шсля здtиснення управителем 
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. . · або пiсля введе,шя об'екта нnступноi" 110,н-юi' рсмiзацii' вщпоощ,ю1·0 об\· кп1 11~nсстува1111я 

6~ дiвmщтм " експлуnтnцirю 

1, 7 n · · ФФБ ,,с ••ожс зд,· ~,с ,,,оватись за раху1юк кошт1в i1шюго ФФБ -' · . uиплатn ко1Lпш дов1рителю ,,., , 
обо масноrо мойнn у11раю1теля . 

13.8. Кошти. якi не булн повернутi довiр1пелю з вини самого до~iрителя (в т. ч . через 
неможливiстъ знайт,, довiрителя за адресою. вкюаною ним у Договор~ , неявка довiрителя без 
11овiдомле1шя причин тоща). облiковусться на раху1-1ку управителя . 

13.9. Щодо об't::кта iнвестуваш-,я , який був вiдкрiплений вiд донiрителя, управитель може укласти 
договiр про участь у ФФБ з iншим довiрителем вiдповiдно до умов Роздiлу 7 uих Правил та 
закрiпити за ннм цей об'о .. , iнвестування або повернути майновi права на цей об'€кт iнвестування 
забу довник) ·. 

13 .1 О . Вiдкрiплення вщ Довiрителя об'€па iнвестування вважасться зменшенням обсягу 
пiдтвердженоrо замовлення на будiвництво, за виключенням випадку коли об'€п iнвестування 
вiдкрiплюсться вiд Довiрителя при оформленнi операцii' змiни об 'спа iнвестування на iнший 
об·н., iнвестування у цьому ж об'спi будiвництва. 

13 .11 . У разi зменшення обсяrу niдтвердженого замовлення на будiвництво Забудовник 
зобов·язаний на вимоrу Управителя повернути кошти на рахунок ФФБ для розрахунку з 

Довiрителями . 

14. ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛIННЯ МАЙНОМ 

14.1. Управлiння майном, яке управитель здiйснюс за договором про участь у ФФБ. 

припинясться у раз, : 

- повноrо виконання управителем зобов'язань перед довiрителем; 

- вiдмови довiрителя вiд участi в ФФБ; 

- смертi довiрителя - фiзичноi' особи або лiквiдацi'i довiрителя - юридично·i особи; 

- вiдкрiплення управителем вiд довiрителя закрiпленоrо за ним об'спа iнвестування за 
невиконання довiрителем своi·х зобов'язань за договором про участь у ФФБ; 

- в iнших виnадках nередбачених цим правилами. 

14.2. Якщо управитель, на умовах роздiлу 13 цих Правил, вiдкрinив вiд довiрителя закрinлений за 
ним об'с1п iнвестування, уnравлiння майном nрипинясrься, довiритель втрачас право вимоrи на 
06'1::кт iнвестування, управитель ФФБ зобов'язаний виплатити довiрителю кошт,, на умова.-х та у 
порядку, визначених цими Правилами . У цьому випадку зобов'язання перед довiрителем та 

умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за виключенням зобов'язання 
виnлатити кошти довiрителю на умовах Роздiлу 13 цих Правил . 

14.3. У зв'язку iз смертю довiрителя ФФБ - фiз 1•1•шо'i особи або лiквiдацн довiрителя ФФБ -
юридично·i особи, управлiння май,юм nрипиня€1ъся . Управитель ФФБ nовертас rрошовi кошти 
вiдповiдно спадкоt::мцевi(-ям) або правонаступнику у розмiрi , що внзначасться виходячи з 
кiлькостi закрinлених за довiрителем ФФБ вимiрних оди11иць об'скта iнвестування оnлачених 
довiрителем на момент припинення управлiння майном та 110точ1юi' цiни вимiрно'i одиницi цъоrо 
об'скта iнвестування станом на де11ь вiдкрinлення вiд довiрителя об'скта iнвестування, для 
фiзични:х осiб - на niдставi заяви сnадкосмця(iв), свiдоцтва про право на спадщину та копi·i 
свiдоцтва про смерть, для юридичних осiб - на пiдставi документiв, що пiдтверджують 
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llравила фощtу ф1ш111сувш1ш1 бу;111111и1tтва 1ш; 1у «Л» за 11роrрамою 

<J)ФБ перед довiрителем та умови 
вонаступництво . 13 такому нипадку зобов's~за1111я управителя 

пра , бов'язання повернути коwти 
договору про учать у ФФБ вважшоться_ вико11а11и~и , за ви11ятком зо 
спадкоrмцю(-ям) , прnвонастуrшику ,f\ов1ритсля ш1 иого вимоrу . 

14.4. У разi достроко1юго 11рюш11с1111я у11равлi1111я май1юм забудовник , 11а вимоrу управителя 
ФФБ, зобов 'язаний у визначений цими Правилами строк перерахувати на ~ахун?к ФФБ коwти 
для подалыuо'i виплати довiрителю . При ц1,ому Управитель не вщповщае власними 
коштами/майном за повер11ення коштiн Довiрителю . 

14.5. Якщо довiритель виконав yci зобов'язан11я перед управителем ФФБ, але протяrом двох 
мiсяцiв пiсля ввелення об'скта будiвництва в експлуатацiю без поважних причин не пiдписав Акт 
прийому-передачi закрiпленоrо за ним об'екта iнвестування i не подав у письмовiй формi сво·i 
зауваження щодо невиконання забудовником сво'iх зобов'язань по об'екту будiвництва та об'екту 
i нвестування вiдповiдно до пункту 12.3 . Роздiлу 12 цих Правил , уnравлiння майном 
припинясться . 

14.6. У цьому випадку зобов'язання управителя ФФБ перед довiрителем та умови договору про 

участь у ФФБ вважаються виконаними , за винятком зобов'язання за дорученням довiрителя 
представляти йоrо iнтереси перед третiми особами та здiйснювати iнwi дi'i щодо захисту йоrо 
iнтересiв , у тому числi в судi , а також зобов'язання повернути кошти довiрителю на йоrо вимоrу 
в разi вiдмови вiд участi у ФФБ . 

14.7. Управитель вiдкрiплюе вiд довiрителя закрiплений за ним об'ект iнвестування та закрiпленi 
за ним вимiрнi одиницi цьоrо об'скта iнвестування , про що iнформуе довiрителя рекомендованим 

листом за адресою, вказаною довiрителем при укладаннi договору про участь у ФФБ . Забудовник 

на пiдставi вiдповiдноrо акта, вилучае цю квартиру з Перелiку об'ектiв iнвестування в цьому 

об'Е:ктi будiвництва та перераховуе до ФФБ кошти у необхiдному обсязi для виплати довiрителю. 

15. УСТУПКА ПРАВА ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО УЧАСТЬ У ФФБ, ЗМIНА ОБ'€КТ А 

IНВЕСТУВАННЯ 

15 .1. До заплановано'i дати введения об' екта будiвництва в експлуатацiю , за умови сплати 
довiрителем винагороди управителю у розмiрi , визначеному Роздiлом 17 цих Правил, довiритель

фiзична особа, за письмовою зrодою управителя та забудовника мае право уступити (вiдстуnити) 
право вимоги та своi' зобов'язання за договором про участь у ФФБ на користь третiх осiб . 

15 .2. Довiрителi, за якими закрiплений об'ект iнвестування - квартира, за писъмовою згодою 

управителя та забудовника мають право: 

- змiнити об'ект iнвестування згiдно з перелiком об'ектiв швестування , якi е у пропозицi'i за 
об'Е:ктами будiвництва цього ФФБ; 

- частково отримати кошти з ФФБ у сумi, що вiдповiдае вартостi вiдповiдно'i кiлькостi вимiрних 
одиниць об'екта iнвестування , що становить рiзницю мiж кiлькiстю вимiрних одиниць, якi були 
закрiпленi за попереднiм об'ектом iнвестування, та кiлькiстю закрiплених вимiрних одиниць за 
новим об'ектом iнвестування , за цiною на день подання заяви про отримання коштiв з ФФБ. 

!5.З. Умовою часткового отримання коштiв е внесения вiдповiдних змiн до графiку внесения 
коштiв та сплата управителю винагороди вiдповiдно до умов пункту 17 .2 Роздiлу 17 цих Правил. 

15.4. Довiритель ФФБ який отримав кредит для участi у ФФБ та забезпечив виконання сво·iх 
3обов'язань за догово~ом про iпотечний кредит iпотекою, до мом~нту пов~ого. виконання 
3обов'язань за договором про iпотечний кредит не мае пр~ва змшити об ект швестування, 
Уступити право говором про участь у ФФБ трет1м особам, частково отримати кошти 
3 ФФ . вимоги за до . 

Б або вщмовитися вiд участ1 У ФФБ. 
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ТУ у ФIНАН 

16. ОТРИМАННЯ ДОВIРИТЕЛЕМ КРЕДИ ФФБ 
УЧАСТI У 

альшоrо внесения коштiв до ФФБ. 
.. 6 'язань щодо под , 

16.1. Довiритель для виконання сво1х зо ов ,аченх банком-кредитором . 
' . на умовах виз~-

може отримати в фiнансовiй уста1-1ов1 кредит 

. 6 б' т iнвестування , 
який стане власнiстю довiрителя-

16.2. Предметом шотеки може ути о ек 

/ б ~ · права на ньоrо. позичальника в майбутньому та а о маиновt 

довiрителя-позичальника, управителя j 
16.3 . Оцiнка предмета iпотеки здiйснюеться за згодою 
фiнансово'i установи-кредитодавця. 

становленому законом порядку обтяження 
16.4. Фiнансова установа - кредитодавець рееструе, У в . ння та наклада€ заборону на 
права власностi довiрителя-позичальника на _обект швестува 
вiдчуження нерухомого майна, яке с предметом шотеки. 

· · б' б дiвництва або неналежне виконання 16.5. Порушення терм1юв спорудження о скта У . . 
.. и на правовщносини , що виникли МIЖ забудовником сво1х зобов'язань не може впливат . . 

· · · участь в ФФБ та м1ж фшансовою управителем та дов1рителем на шдстав1 договору про _ . ' 
установою- кредитодавцем i довiрителем-позичальником вщповщно до укладеного , ними 
договору про iпотечний кредит (позику), i не с пiдставою для припинення виконання зобов язань 
довiрителем - позичальником. 

16.6. Пiсля закiнчення будiвництва об'ект iнвестування продовжуе бути предметом iпотеки 
вiдповiдно до умов iпотечного договору. При цьому iпотечний договiр € чинним i не потребус 
внесения змiн та доповнень до нього. 

16 .. У разi змiни в процесi будiвництва характеристик об'екта iнвестування, який € предметом 
iпотеки (змiна площi, змiни у плануваннi примiщень, тощо), нотарiус, на пiдставi встановленоrо 
законодавством документа про право власностi довiрителя-позичальника на збудований об'скт 
iнвестування , зобов'язаний зробити вiдмiтку на примiрнику iпотечного договору, який належить 
фiнансовiй установi. 

17. ВИНАГОРОДАУПРАВИТЕЛЯ 

17 .1. За здiйснення управлiння ФФБ забудовник сплачуе управителю винагороду у розмiрi та 
порядку, передбаченому Договором, укладеним мiж Управителем 3 б 

та а удовником . 

17.2. Довiритель сплачуе управителю винагороду у розмiрi · 
про участь у ФФБ за надання управителем послуг з оформл та порядку, виз~~чених у Договор~ 

ення таких операцш: 

- змiну об'екта iнвестування; 

- за оформления уступки (вiдступлення) п 
рав та обов'язкiв . 

користь третiх осiб; дов1рителя за цим договором на 

- в iнших випадках, визначених Договором про участь в ФФБ. 

17 .3. За оформления вiдмови довiрителя вiд уч . 
. . асп у ФФБ . 

винагороду у розм1р1 визначеному Договором пр дов1ритель сплачуе управитеJТJО 
• • . 0 участь в ФФБ . · 

закр1плених за дов1рителем вим1рних одиниць об' . але не б~льше 5 % вiд вартосТI 
. . . . екта ~нвестув ' 

подач~ заяви про вщмову доВiрителя вщ участi у ФФБ. ання за поточною цiною на день 

Винагорода управителю не сплачусrься у разi · 
з у " N вщмови дов· 

визначених аконом краши 978-IV та пункт 
6 

1РИтеля вiд уч · ФФБ дка..х. 
ом .9 роздiлу 6 аст1 у у випа 
18 цих Правил , а саме: 
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порушення забудовником строкiв спору дження об'ск· б • · га уд1вництва ; 

у разi неналежноrо виконання управит .. 
' елем сво1х обов' . 

ризикiв , що можугь nризвести до : язюв щодо контролю за виявленням 

змiн технiчних характеристик об'сктiв бу · 
дшництва та/або об'сктiв iнвестування ; 

поriршення споживчих властивостей об'ск · 6 • 
пв удшництва та/або об'сктiв iнвестування ; 

зростання вартостi будiвництва бiльше нiж на 20 %· 
' 

збiльшення строкiв будiвництва бiльше нiж на 90 днiв . 

17.4. Сума винаrороди яку довiрите ·~ · , ль сплачус управителю за здшснення управшння коштами 
переданими управителю в управлiнн · · · ' я , не може перевищувати 5 вщсотюв вщ суми коштш, 
переданих в управлiння . 

17.5. Управитель може отримувати плату вiд довiрителя за надання послуr передбачених 
Договором про участь у ФФБ в порядку, визначеному Договором про участь у ФФБ. 

17.~. Винаrорода сплачусться довiрителем у безготiвковiй формi на рахунок управителя, чи 
готшкою до моменту фактичного вчинення дiй, передбачених пунктами 17.2 i 17.3 цих Правил . 

18. ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ 

18.1 . Управитель i забудовник за невиконання прийнятих на себе зобов'язань за Договорами про 
участь у ФФБ та Договором управителя iз забудовником несугь вiдповiдальнiсть згiдно чинного 

законодавства Украi"ни . 

18.2. Управитель при здiйсненнi управлiння : 

- несе вiдповiдальнiсть за дотримання обмежень довiрчоi' власностi управителя, визначених цими 

Правилами та визнаних довiрителями; 

- несе вiдповiдальнiсть за виконання сво·,х зобов'язань перед довiрителями ФФБ у межах Закону 

Украi'ни N 978-IV та Договору про участь у ФФБ; 

- не несе вiдповiдальностi власним майном за виплату коштiв довiрителю ФФБ в разi його 
вiдмови вiд участi у ФФБ, якщо управитель ФФБ дотримався встановлених Правилами ФФБ 
процедур щодо забезпечення можливостi отримання довiрителем коштiв з ФФБ на вимогу 

довiрителя . 

18.З . Забудовник, як особа, яка згiдно iз законодавством мае право на виконання функцiй 
замовника будiвництва для спорудження об'ектiв будiвництва та уклала договiр з управителем: 

- несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства Украi·ни та Договору управителя iз 
забудовником за невиконання зобов'язань щодо органiзацii' спорудження об'екта будiвництва та 
своечасного введения його в експлуатацiю незалежно вiд обсягу замовлення на будiвництво, 
пiдтвердженого управителем ; 

- несе вiдnовiдальнiсть згiдно чинного законодавства Украi'ни та Договору управителя iз 
забудовником за нецiльове використання коштiв, отриманих вiд управителя ФФБ; 
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· • . 6 'язання щодо перерахування коштiв 
- несе вщповщалынсть власним майном за 11евиконання зо ов . ФФБ 

· · дов1рителями · 
на рахунок ФФБ для проведення управителем розраху1-1кш 13 

19. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ФУНКЦIОНУВАННЯ ФОНДУ 

· еля ФФБ у разi досягнення мети 
19. 1. Фонд прнпиняс свое функцiонува~шя за рш1енням управит . . ФФБ ' 
3 якою був створений фонд. пiсля виконання зобов 'язань перед ус~ма дов~рителями · 

19 ~ · ння iншiй фiнансовiй установi. У .2. За рiшенням суду ФФБ може буш передании в управт 
цьому випадку: 

- всi права та зобов 'язання управителя перед довiрителями переходять до нового управителя, 

визначеного судом: 

- цi Правила залишаються чинними для нового управителя ФФБ . 

19.3. Передача ФФБ до нового управителя, визначеного судом , не припиияс функцiонування 
цього ФФБ. 

19.4. В разi лiквiдацi'i управителя ФФБ кошти на рахунку ФФБ не включаються до лiквiдацiйно·i 
маси управителя ФФБ i спрямовуються виключно на задоволения вимог довiрителiв до 
управителя ФФБ. 

19.5. Вимоги довiрителiв задовольняються в порядку черговостi внесения коштiв до ФФБ. 

19.6. В разi неможливостi задоволення вимог довiрителiв в повному обсязi питания щодо 

вiдступлення (передачi) майнових прав на об'скт будiвництва iишiй фiнаисовiй устаиовi , яка буде 
здiйснювати функцi"i управителя ФФБ, вирiшусrься в судовому порядку. 
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