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I. Загальнi положення

цi Правила Фонщr фiнансування будiвнишгва (надалi Правила ФФБ) розробленi
комундJъним iлдiтрисiиством (ФIнАнсовА компАнuI (ЖИТЛО-IНВЕСТD

викондвчого орiifr йiвськоi мtськоi рАди (киiвськоi Mtcbkoi дЕржАвноi
ддмIнIсТрдцI) (надмi - Фiнансова компанiя) вiдповiдно до Закону Укра'rни кПро фiнансово-
*р"л*"i ,"*ч"i.й" i управлiння майном при булiвництвi житла та операцiях з HepyxoMicTro>,

закоrу Украfни <про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнапсових посJryD),

Закону УкраiЪи кПро iпотеку>, Закону УкраiЪи кПро запобiганняfврливу cBiToBoT фiнансовоi
кризи на розвиток булiвельноТ галузi та житлового булiвництва), Щивiльного кодексу УкраiЪип

ГЪсподарського кодексу УкраТни та iнших нормативно-правових aKTiB.

Щi Правила ФФБ визначають процедуру створення Фонлу фiнансування будiвництва виду А
(надЙi _ ФФБ), порядоК органiзацiТ взаемовiдносин ФiнансовоI компанitо Забуdовнuка та

flовiрumелiв, порядок встановлення управлiння коштами, умови, особливостi та обмеження

ЪоiИ"rra"rо" управлiння залученими коштами, напрями та порядок ix використання, порядок участi

у ФФБ та вiдмови вiл участi в ньому, типи вимiрних одиниць об'екгiв iнвесryвання, порядок та

у"о"" закрiплення об'екта iнвесryвання за!овiрumелем,умови кредитування ýовiрumелiа, розмiр
u""ч.орол, Фiнансовоi KoMnaHit, вiдповiдальнiсть Фiнансовоi компанii i \афdовнuка за

rt"urпопчrrя прийнятлгх на себе зобов'язань та iншi умови функчiонування ФФБ.

Правила ФФБ е системою затверд2кених та оприлюдненпх Фiнансовою компанiсtо норм, яких

мають дотримуватись Bci учасники сиýтеми кредитно-фiнансових механiзмiв будiвництва житла

(Фiнансова компанiя, Забуdовнuк, ,Щовiрumелi, CmpaxoBi компанii, Банкu тощо) дIя досягненrUI

й.r" упрчuпiння майном, визначеноТ установником. Правила ФФБ е публiчною пропозицiею д.гlя

".ryny 
до ФФБ особи, яка бажае жжп,Щовiрumелем цього ФФБ, за умов визнання нею циХ ПравиЛ

ФФБ.
Термiни Правил ФФБ вживаються у T.lKoMy значеннi:

о щовiритель (установник управлiння майrrом) - фiзична або юридична ОСОба, ЯКа Дiе ВiД' 
uпuЪ"о.о iMeHi 1а у вiдповiлних випадках - з дозволу батькiв, опiкунiв, за згодою пiклувальникiв

чи одногО з подрум(я, абО уповновiDкеного органу) та передае власнi або отриманi у кредтг

грошовi кошти в управлiння Фiнансовiй компанii за умови визнання цих Правил ФФБ та на

пiдставi договору про y"ucru у ФФБ з метою особистого отримання у власнiсть об'екга

iнвесryвання;

{ Фiшансова компанiя (управите.llь) - КоМУнАJънЕ шдtРиеМСТВо.(ФIнАнсоВА
комIIднIя dкитло-IнВЕстD викондвчого оргАну киiвськоi MtcbKoi рАдI
(киiвськОi мlсъкоi дЕрждвНоi ддлlнtстрАцIi), яке внесено до реесгру фiнансових

установ (свiлочтво про ресстрацiю фiнансовоТ установи cepiT Фк ль2 вiд 04.03.2004), надае

фiнаrrсовi послуги на пiдставi лiцензii Нацiонzuiьноi koMicii, що здiйснюе державне реryлювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг cepiT АВ Ns 61486б вiд 02.10.2012, що дiе вiд свого iMeHi в

iнтфеЪах/о iiрumелiв та здiйснюе управлiння з{шученими грошовими коштами, отриманими вiд

,Щовiрumелid за договорами про участь у ФФБ, згiдно iз законодавством та Правилами ФФБ;

/ Забудоuншri Комунальне пiдприемство з утримання та експлуата(iт житлового фонду
.п.цi-"rоrо призначення <<Спеlркитлофонд>, яке вiдповiдно до рiшення КиiЪськоТ MicbKoT Ради

вiд 06.10.20lб Jtl68/1172 <Про надання комунальному пiдприемству з утримання та експлуатацii

*"rnouo.o фонду спецiального призначення кспецдитлофонд> земельноi дiлянки для

булiвничтвч, 
-.r."плуч*цiт 

та обслуговування житлового булинку з вбуловано-прибулованими

примiченнями на пЬретинi вул.. Мiлютенка та вул.. Шолом-Алейхема у .Щеснянському районi
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м. Киева на виконання функцiй забудовника дIя споруд2кення об!екга булiвниrrгва, а також умшIо
з Фiнансовою компанiею договiр про органiзацiю спорудження об'екта булiвниuтва;

Позичальнпк-,Щовiрumель ФФБ, який отримав в банкiвськiй ycTaHoBi кредит дlя участi в ФФБ;

Фонд фiнансування булiвництва - кошти, переданi ,Щовiрilmелм,tu Фiнансовiй компанi'i в
управлiння за договорами про участь у ФФБ, якi облiковуються, акумулюються та зберiгаються
Фiнансовою компанiею окремо вiд власних коштiв та коштiв iнших ФФБ, та використовуються
Фiнансовою компанiею на умовах чих Правил ФФБ та укпадених логорорiв про участь у ФФБ;

.Щоговiр про участь у ФФБ - договiр, за яким ,Щовiрumело n"f"iu. Фiнансовiй компанii ь
управлiння грошовi коIлти з метою досягнення визначених цим договором чiлей та встановлюе
Обмеження щодо окремих дiй Фiнансовоt компанit з упрамiння залученими коштами;

,Щоговiр про органiзацiю споруджепшя об'екта будiвництва - договiр, який- реryлюе
взаемовiдносини Фiнансовоt компанii з 3абуёовнuком щодо органiзацiТ спорудхення об'gIста
будiвництва з використанням здIучених Фiнансовою компанiею коштiв та под{шьшоi передачi
об' екгiв iнвесryвання,Щовiрumелям;

Фiшапсування булiвництва - використа ння Фiнансовою компанiею o*""J"r* в управлiння
коштiв на проведення проектно-вишукувtulьних робiт та спорудкення об'екта будiвництва за
умовами договору про органiзачiю спорудження об'екга будiвництва;

Об'скт будiвничтва - житловий булинок з об'екгами соцiальноТ iнфраструкryри та блоком
первинного обслуговування на перетинi вул. Шолом-АлеЙхема у,Щеснянському районi м. Киева,
булiвниuтво якого органiзуе Забуdовнuк та фiнансування будiвництва якого здiйснюе Фiнансова
компанiя в межах отрим€lних в управлiння коштiв;

Об'ект iнвесryвання - квартира, вбуловане чи прибудоване нежитлове примiщення в об'екгi
будiвництва або машиномiсце, якi пiсля завершення будiвництва стафть окремим майном
(об'ектом HepyxoMocTi);

Закрiплення об'скта iнвестуваншя за довiрителем встановлення правовiдносин мiж
,Щовiрumелем та Фiнансовою компанiею gа пiдставi договору про участь у ФФБ, за яких у
!овiрumеля випикае право вимоги на цей об'екг iнвесryвання у майбутньому;

Вiдкрiплення об'екта iнвестувашпя вiд довiритепя - припинення правовiдносин, встановJIених
мiж Фiнансовою компанiею та ,Щовiрumелем с;tocoBHo закрiпленого за ,Щовiрumелем о6екп
iнвесryвання, в результатi чого Щовiрumель втрачае право вимоги на цей об'ект iнвестування з
поверненнJIм Йому внесених коштiв у порядку, встановленому цими Правилами ФФБ;

Впrrагорода управитеJIя ФФБ - грошовi кошти, якi,Щовiрumель сплачуе Фiнансовiй компанi|i рslя
вiдшкодування необхiдних витрац зроблениi Фiнансовою компанiею у зв'язку з управлiняям
КОШТами, ПереДаними iЙ в управлiння за договором про участь у ФФБ, а також для забезпеченця iT
дiяльностi з управлiння коштами;

BmMiprra од.иниця об'екта iнвестування - одиничя вимiру об'екта iнвесryвання, яка визначена у
мЕгричних одиницях - квадратнш( метрах;

Поточна цiна вимiрноi одпнrrцi об'екта iнвестування - встановлена на момент розрахункiв чiна
права вимоги на одну вимiрну одиницю об'екта iнвесryвання;

IIрийняття об'екта будiвництва в експлуатацiю - видача в устаriовленому порядку iнспекцiею
державного архiтекryрно-будiвельного контролю сертифiката про вiдповiднiсть збудованого
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1 .5.

обПекга булiвнишгва проекгнiй документацii; вимогам державних стандартiв, булiвельних норм i
правиJI.

,Щанi Правила ФФБ регламенчлоть насryпнi процедури:

укладан}rя договору мiж 3абуёовнuком та Фiнансовою компанiею, передачi 3абуёовнuком
Фiнансовiй компанii перелiщу об'еlrгiв iнвестування в об'ектi будiвництва;
надання Фiнансовою компанiею ,Щовiрumелю iнформаuiТ про умови участi у ФФБ дIя прийнЯтгя

,Щовiрumелем рiшення про участь у ФФБ;
вiдкритrя Фiнансовою компанiею фiнансування споруд2кення об'екга бУлiвниuтва;

укладання Фiнансовою компанiею договору з,Щовiрumелел, про участь у ФФБ;
внесення ,Щовiрumелеr, грошових коштiв до ФФБ та передачу 'ix Фiнансовiй'компанii в управлiння
задоговором про участь у ФФБ;
закрiплення за,Щовiрumелем обраяого ним об'екга iнвесryвання, що е пiдтвердженням замовJIення
на спорудкення цього об'екта iнвесryвання як складовоТ частини об'екта булiвничтва (внесення
об'екта iнвесryвання до пiдтвердкеного обсяry замовлення);
вiдкриття Фiнансовою компанiею рахунку.{овiрumелю у системi облiку прав вимогп,Щовiрurпелiв;
можitивiсть дострокового припинення управлiння коштами за iнiцiативою ,ЩовiРumем на умовФ(
Правил ФФБ, вiдкрiплення вiд нього об'екта iнвесryвання, повернення .Щовiрumелю коштiв на

умовах, визначених цими ПравиJIами ФФБ, внаслiдок зменшення обсяry пiдтвердlкеного обсяry
замовленшl на булiвничтво;
можливiсть здiйснення .Щовiрumелем на умовах Правил ФФБ змiни об'екга iнвесryвання в цьому
об'екгi булiвничтва, вiдступлення права вимоги задоговором про участь у ФФБ TpeTiM особам;
можливiсть внесення Фiнансовою компанiею змiн до системи облiку прав вимогп,Щовiрuпелiв
ФФБ;
передачу Фiнансовою компанiею,Щовiрumелялt, якi повнiстю ошIатили закрiпленi за ними об'еrсти
iнвесryвання та майнових прав на обекги за договором про вiдсryплення майнових прав;
органiзацiю споруджен}ш 1абуdовнuком об'екга булiвничтва вiдповiдно до договору на
органiзацiю споруддення об'скта булiвничтва вiдповiдно до проектноТдокументацiТта проектноТ

леклараuiТ;

ф i нансуван ня Ф iH ан с о в о ю компанjею спорудження об' екта булi в ництва;

формування Фiнансовою компанiею оперативного резерву;
здiйснення Фiнансовою компанiею контролю за цiльовим використанням Забуdовнuком
спрямованих на булiвничтво коштiв, дотриманням cTpoKiB виконання робiт. на об'екгi
булiвничтва, дотриманням технiчних характеристик об'екта будiвничтва та об'ектiв iнвесryванrrя,
зазначених у проекгнiй декларачii вжитгя заходiв дIя усунення вияыIених недолiкiв;
повернення Забуdовнuколz коштiв до ФФБ на вимоry Фiнансовоi компанii у випадках зменшенЕя
обсяry пiдтвердлсеного заý,IовленЕя внаслiдок вiдмовп ,Щавiрumем вiл участi у ФФБ та в iнших
випадкzlх, визначених Правилами ФФБ та дOговором про органiзацю споруд2кенЕя об'екга
будiвниrшва;
здiйснення Фiнансовою компанiею контроJIю за виконанням ЗабуOовнuком cBoik зобов'язань за

договором про органiзацiю спорудження об'екта булiвничтва;
прийнятгя \абуdовнuком об'екга булiвничтва в експлуатацiю, письмове повiдомпення про це
Фiнансовiй компанi'i, замовлення \alytoBHuKoM технiчноТ документацiТ на об'екг булiвничтва та на
об'екги iнвесryвання, передачу Фiнансовiй компанii даних щодо факгичноi площi об'еlсгiв

ff":H"TJJ;; кожногоДо вiрumемпро прийнятгя об'екта будiвництв.а в експлуатаuiю;
здiйснення ,ЩовiрumелеJ, остаточних розрахункiв з Фiнансовою компанiею за даними щодо

факгичноl площi об'екта iнвесryвання;



- "передачу Фiнансовою компанiею 3абуdовнutу перелiку .щовiрumелiв, якi мають право отримати у
власнiсть закрiпленi за ними об'екти iнвеоryвання, вiдповiдно до отриманпх.tiовiрumЙtмцu вtд
Фiнансовоt компанit майнових прав на цi об'екги iнвесryвання;- набутгя !овiрumелем у власнiсть заквiпленого за ним об'екта iнвестування, припинення дiй за
договором про участь у ФФБ;

- перераХування Фiнансовою компанiею \абуOовнutу на умовах логовору про органiзацiю
спорудл(ення об'екта будiвниrрва коштiв, зtжриття фонду фiнансування об]екга будiвничтва;- припиНення дiЙ за договором про органiзацiю споруд2кення об'екта будiвцицтва.

II. Створення ФФБ 
l \

2.|. Метою створення цього ФФБ е отримання ,Щовiрumемми ФФБ у власнiсть об'ектiв iнвесryвання.
,Щля досягнення цiет мети Фiнансова компанtя за власною iнiцiативою створюе ФФБ ,а.дiйс"юе
управлiння залученими ъiд rщовiрumелjс коштами у межах cBoix повновЕDкень, визначених цими
ПРаВИЛами ФФБ i договорами про участь у ФФБ, та фiнансуе споруддення об'екта будiвництва i
об'ектiв iнвесryвання в його складi на пiдставi вiдповiдного до.оuору з Забуdовiuколz. Пiсля
виконаннЯ ,ЩовiрurпелЯми cBoii зобов'язань щодо внесення до ФФБ коштiв у r}овному обсязi
Фiнансова компанiя перелае.{овiрumелмl майновi права на об'екти iнвесryвання дIя подrшьшого
отримання /о в iрum е лямu цих об' eKTiB у власнiсть.

2.2. ФФБ вважаеться створеним пiсля затверд2кення Фiнансовою компанiао цих Правил ФФБ,
укJIадення Фiнансовою компанiею iз ЗабуdовникоJи договору про органiзацiю спорудд€нtul об'екта
булiвництва та вiдкритгя Фiнансовою компанiею окремого поточного рахунпу,-який е рахунком
ФФБ, дrя зберiгання i облiку зtшучених вiд,Щовiрumелr6 коштiв та упрашiння ними на y1aoBiut
Правил ФФБ та договорiв про )ласть у ФФБ.

2.З. ФФБ не е юридичною особою.
2.4, Забуловник цьогО ФФБ визначае поточнУ Чiну вимiрноТ одиницi об'екта будiвництва, споживчi

властивостi об'ектiв iнвестування, коефiцiенти поверху, комфортностi та.iншiумови.
2.5. ФФБ дiе до моменту виконання зобов'язань перед всiма,ЩовiрumеJlя]rru ФФБ.

III. Умовн, особливостi та обмеження здiйснешня управJIiння ФФБ
з.1. Фiнансова коlуtпанiя здiйснюе управлiння залученими коштами вiдповiдно до цих Правил ФФБ та

укладених з,Щовiрumелями договорiв про участь у ФФБ.
3.2, Фiнансова компанiя здiйснюе облiк коштiь,Щовiрumелiв, зыlучених до ФФБ, окремо вiд власних

коштiв та коштiв iнших ФФБ.
з,з. Фiнансова компанiЯ здiйснюе управлiння ФФБ особисто та використовуе отриманi в управлiння

кошти лише за цiльовим призначенням, визначенйм в договорilх про участь у ФФБ. Ф,iнансова
компqнiя не може доручити здiйснення управлiння ФФБ iншим особам та мае здiйснювати
управлiння коштами особисто.

3.4. ,Щовiрumелi, 3абуdовнuк не маюТь права втручатись у лiТ Фiнансовоi компанji щодо здiйснення
НеЮ УпРаВлiння,ФФБ, oKpiM ,Щовiрumелiв у разi вияшIення ними факгiв нецiльового управлiння
коштами, переданими ФiнансовiЙ компанi'i за договором про участь у ФФБ, цшяхом подання iй
вiдповiдного письмового звернення.

З.5. Всi!овiрumелi, що укп:ши з Фiнансовою компанiею договори про участь у ФФБ та внесли кошти
до ФФБ, при здiйсненнi cBoii прав та виконаннi взятих на себе зобов'язань не мають права
вчи}ulти буль-якi дiТ (змiнювати в односторонньому порядку умови договору, вимагати BHeceHruI
до нього змiн та iнше), якi зашкодять або зможуть зашкодити у маЙбугньому загальним iHTepecaM
всiх.ЩовiрuЙел iB або iHTepecaM будь-ко го з .Щов iрumелiв.
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З.ё" ,Щовiрumелi, що укпадають з Фiнансовою компанiею договори про участь у ФФБ на пiдставi цих
Правил ФФБ, визначають, що проценти, якi сшIачуються банком за користування грошовими
коштами, що знarходяться на рахунку ФФБ, належать Фiнансовiй компанii.

З.7. Пiсля визнання ,Щовiрumелямu цих Правил ФФБ та внесення ними до ФФБ коштiь Фiнансова
компанiя не мае права вносити змiни та доповнеIrня до Правил ФФБ без письмовоi згоди Bcix
,Щовiрumелiв. У разi необхiдностi внес€ння змiн та доповнень до правил ФФБ Фiнансова компанiя
надсиJIае у письмовiй формi пропозичii iз зазначенням змiсry Правил, якi пропонуеться змiнипл,
кожному ,Щовiрumелю. Згода .Щовiрumеля ввalкаеться отриманою, якIцо протягом 30 днiв з дня
надходдення листа Фiнансово'l компанiI про внесення змiн i доповненЁ.{о Правил ФФБ на вказаIry
в договорi про участь у ФФБ адресу ,Щовiрurпем Фiнансова компанiя не отримiша письмовоТ
вiдповiдi. Днем надход2кення листа ввalкаеться дата" вк€вана в повiдомленнi про врученнrI
рекомендованого поштового вiдправлення. У разi неотримання адросатом листа з нозiшежних вiд
Фiнансовоi компанii причин зrола ,ЩовiрumеJп ввФкаеться отримalною у день поЪернення
рекомендованого поштового вiдправлення до Фiнансовоi компанii.

3.8. Фiнансова кампанiя при здiйсненнi управлiння коштами несе вiдповiдальнiсть, за дотримання
вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством, Правилами ФФБrта договору про
участь у ФФБ.

3.9. Фiнансова компанiя не вiдповiдае по cBoii боргах коштами ФФБ та не ма€ права використовувати
кошти ФФБ для забезпечення виконання вJIасних зобов'язань.

З.l0. Фiнансова компанlя не несе вiдповiдальностi власним майном за виIшату коштiв/оеiрumелю ФФБ
у разi його вiдмови вiд участi у ФФБ, якщо Фlнансова компанlя дотримуеться встановJIених
Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можпивоотi отримання,Щовiрumелем Kot:шt'iB з ФФБ
на його вимогу.

3.1|. Фiнансова компанiя за дорученням ,Щовiрumелiв виступае в ik iHTepecax позивачем у разi
невиконаншI \абуdовнuком cBoii зобов'язань щодо cTpoKiB споруддення i якостi об'екга
будiвництва та передачi об'ектiв iнвесryвання.Щовiрumелял, у власнiсть в меж€tх, передбачених
чинним зtlконодавством та ПравилаIчIи ФФБ.

3.12. В разi лiквiдацiТ Фiнансовоt компанjiгрошовi кошти ФФБ не включаються до iТлiквiдацiйноТ маои
та спрямовуються тiльки на задоволення вимог ,Щовiрumелiв до Фiнансовоi компанit або за
рiшенням суду передаються в управлiння до iншоТ фiнансовоТ установи.

fV. Укладання договору про органiзацiю спорудженrrя об'скта будiвrrицтва, фiнансуванrrя
будiвництва з використанням отримаших в управлiння коштiв. Порядок взаемодii

Фiнанеовоi компанii', Забудовника та,Щовiритgriв

4.1. Фiнансова компанiя укладае з \абуdовнuком'договiр про органiзацiю споруд2кення об'екга
булiвничтва, вiдповiдно до якого Забуdовнuк бере на себе зобов'язання органiзувати спорудкення
об'екта будiвництва вiдповiдно до затвердженоТ у встановленому поряд(у проекгноi локументачii,
прийняти його в експлуатацiю та передати об'екги iнвесryвання ,Щовiрumелмt у строки та на
умовах, визнечених Правилами ФФБ та договором про участь у ФФБ, а Фiнансова компанiя
зобов'язуеться своечасно здiйснити фiнансування обсяry пiдтвердденого замовленrш на
будiвничтво за рахунок заJIучених до ФФБ коштiв.{осiрumелiв (за винятком коштiв оперативного

резерву) на умовах, визначених договором про органiзацiю споруддення об'екта булiвничтва.
4.2. ?абуdовнuк замоыIя€ розроблення проектноТ документацii, визначае TepMiH прийняття об'екга

булiвничтва в експлуатацiю, органiзуе споруд2кення об'екгу булiвничтва, мя чого укпадае з
пiдрядними органiзацiями необхiднi договори, вiдповiдно до яких надае пфядникам булiвельний
майданчик та затвердлtену проектну документацiю, здiйснюе контроль та технiчний нагляд за
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булiвничтвом, перевiряе хiд та якiсть булiвельних робiт, приймае iакiнчений будiвництвом об'ект
та оплачуе виконанi роботи за рахунок 3мучених Фiнансовою компанiсю коштiв вiдповiдно до
обсягу пiдтвердженого замовлення.

4.з. Фiнансова компанiя погодкуе банк, в якому мае буги вiдкритий поточний рахунок 3абуdовнuка,
а такоЖ поточнi рахункИ його генпiдрядника, пiдрядникiВ, субпiдрядникiЬ та iнших суб'ектiв
пiдприемницькот дiяльностi, якi беруть участь у Ьпорудд"""i оо'ъй будiвництвч. Ц умоваобов'язковО вноситься 3абуdовнuком у договори пiдряду та iншi договори, пов'язанi зi
спорудл(енням об'€ктабудiвницгва. 

}

4-4. Виконання Забуdовнuком cBoik зобов'язань за договором про органiзашЙю споруддення об'екга
будiвництва забезпечусться вiдповiдно до чинного законодавства встановJIенням iпотеки щодомайнових прав на об'ект будiвницгва, або, за згодою Фiнансово'i компанit, щодо об'екга
нФавершеного будiвництва, або iншого нерухомого майна, яке налекить Забуdовникосi на правi
власностi, а також укладанняМ мiж Забуdовнuком та Фiнансовою компанz'сю насryпни* догоuорi":

договорУ вiдсryшrеНня майновИх прав на об'скг булiвництва з вiдtспадапьними умовilми;
договорУ дорученнЯ з вiдмадаЛьними умовами на виконання Фiнансовою компанlею функцiй
забудовниКа з наданНям безвiдКпичноТ довiреносТi на правО делеryванНя циьфункчiЙ rретiм
особам.

4.5. Вiдповiдно до договору про органiзацiю спорудження об'екта будiвництва 3абуоовник передае
Фiнансовiй компанii перелiК об'екгiВ iнвесryванНя в об'екТi булiвничтва, який е поперЁднiм
обсягом замовлення на булiвництво, та майновi права на цi об'екти iнвесryвання дtя подальшот
перелачi{овiрumеляt,,t на умовах Правил ФФБ.

4.6. ?абуdовнuк не мае права вiдчухсувати або обтяжувати будь-яким способом об'екти iнвесryвання,
майновi права на якi переданi Фiнансовiй компанit, - б"з ,r"соrовЬТ згоди Фiнансовоt кiмпанii,
а пiсля переходу прав на об'екпа iнвесryвання вiд Фiнансовоt компанi,it до,щовiрumелiв - без
письмовоТ зrадu rЩовiрumелiв.

4,7. Протягом перiолу будiвницгва Фiнансова компанiя, вiдповiдно до умов договору на органiзафю
спорудження об'екта будiвництва" пiдтвердлсуе 3абуdовншу обсяг зiмов-rrення- 

"а фi"rицтвошляхом надання даних про об'екги iнвесryвання, майновi права на якi переданi ,Щовфumелм,l на
умоваХ ПравиЛ 

_ФФБ та договорiВ про участь у ФФБ. У разi зменшення Ьбс"ry'пЦтЪердл(еного
замовлення на будiвництво 3абуOовник зобов'язаний на вимоry Фiнансовоi компанit повернуги
кошти на рахунок_ФФБ дtя розрахунl<у з !овiрumеJlяJчllt, в порядку та термiни, встановленi'цЙми
ПравиламИ ФФБ. За невиконанНя зобов'яЗання, 3абуОовнlлк-несе вiдповiдальнiсть, пqредбачену
чинним законодавством.

4.8. 1афdовнuк не мае права укладати з iншими управителями
спорудження об' екта будiвництва.

ФФБ договори про органiзацiю

4.9. ffo вiдкритrя фiнансування об'скrа булiвничтва,3абуёовник зобов'язаний повiдомити Фiнансову
компанiю про Bci своТ зобов'язаннJI (та про Bci вiдомi йому зобов'язання землевласника) перед
третiми особами за цим об'екгом будiвництва.

4.10. !дЯ вiдкритгЯ фiнансуваНня об'екта булiвництВа, прИ пiдписаннi договору про органiзацirо
спорумення об'екrа будiвництвц 3абуdовник зобов'язаний обов'язково надати Фiнансовiй
компан ii засвiдченi копiТ :

- документiч, й даюr" змоry провести iдентифiкачiю особи 3абуdовнuка;
- документiв, що пiдтвердлсують право користування земельною дiлянкою, на якiй мае бути
споруджений об' ект будiвництва;
- експертного звiry за результатами розгляду проекгноТдокументачii;
- дозволу на виконання будiвельних робiт;
- лiцензii пiдряднот органiзацii;
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- документацiт з технiчною характеристикою та основними даними щодо споживчих якостей
об'ектiв iнвесryвання в об'ектi будiвництва;
- перелiк об'ектiв iнвесryвання в об'ектi будiвництва, що е попереднiм обоягом замовлення на
булiвничтво, та майновi права на цi об'екги iнвестування дJIя подаJIьшоТ передачi,Щовiрuпеля/й на
умовах Правил ФФБ.
перелiк цих документiв обов'язково зщначаеться у договорi про органiзацiю споруддення об'екга
булiвничтва.

4.1|. Фiнансова компанiя здiйснюе фiнансування споруддення об'екта будiвництва за рtжунок коштiв
ФФБ (за винятком оперативного резерву) в порядку, визначеному До}овором про органiзацiю
спорудження об' екга булiвничтва.

4.|2. Фiнансова компанlя перераховуе отриманi ьiд !овiрumелiв кошти на фiнансування будiвництва
житла, за винятком оперативного резерву, який формуеться Фiнансовою компанiею
у розмiрi 5yо вiд з{шучених в управлiння коштiв ,щовiрumелiв. Оперативний резерв залlишаетьёя в
управлiннi Фiнансовоi компанil та використовуеться для виконання насryпниi операцiй:

- виплжи,Щовiрumелям на ix вимоry коштiв з ФФБ на умовах Правил ФФБ;
- перерозподiлу отриманих в упрilвJliння коштiв мiж об'ектами булiвництва внаsпiдок здiйснення
,Щовiрumелялtz операцiй по змiнi об'скгiв iнвесryвання.

пiсля прийнятгя об'екта будiвництва в експлуатацiю Фiнансова компанlя перераховуе у повному
обсязi кошти оперативного резерву Забуdовнul<у у порядку, визначеному договором про
органiзацiю спорудження об'екта будiвництва.

4.|3. Забуdовнuк зобов'язаний забезпечувати цiльове використання отриманих вiд Фiнансовоi компанii
коштiв. В iHTepecax ,щовiрumелiв Фiнансова компанiя здiйснюе контроль використання
ЗабуDовнllком коштiв, спрямованих на фiнансування булiвничтва. У разi встановлення фактiв
нецiльового використЕlння \абуdовнuком коштiв, отриманих ьiд Фiнансовоi компанii, Фiнiнсова
компанiя зобов'язана зворнутись ло Забуdовнuка з вимогою вжити Bcix необхiдних заходiв д.гlя
усунення виявленого порушення.

4.14. Протягом перiоду будiвництва Фiнансова компанiя здiйснюе liонтроль за дотриманЕям
забуёовнuком виконання умов договору про органiзацiю споруддення об'екга будiвництва з
метоЮ запобiгання виникнеНню ризикоВих сиryачiй у будiвництвi внаслiдок дiй 3абуОовнLtка, Що
можуть призвести до наслiдкiв, передбачених у логоворi про органiзацiю споруд2кення. У разi
виявлення Фiнансовою компанiею визначеного договором лро органiзацiю споруд2кення об'Ёкга
будiвництва ризикУ порушення ЗабуOовнuком умоВ договору, Фiнансова компанii маеправо вжити
Bcix передбачених законом заходiв щодо виконання Забуdовнuком cBoik зобоч."за.rч або
вiдповiднО до законУ звернутИ стягненнЯ на предмеТ iпотекИ з насryЁним отриманням вiд
Забуdавнuка майнових прав на об'екг будiвничтва та делеryванням права na urко*rапня функuiй
забудовника iншiй особi.

4.15. Вимiрна одиниця об'екта будiвництва становить 1,00 (один) кв.м.
Вимiрна одиниця об'екта iнвесryвання дIя розрахункiв - 0,01 (нуль цiлих одна сота) кв.м.

4.16. Поточна цiна вимiрноТ одиницi об'екта булiвничтва, споживчi властивостi об'екгiв iнвесryвання,
коефiцiенти поверху, комфортностi та iншi встановлюютьgя 3абуdовнuком та Mollqy1b змiнйватись
в залежностi вiд cTarTy ринкових та iнфляцiйних процесiв на умовах, визначених договором проа
органiзацiю спорудження об'екта булiвничтва.

4.17. 3абуdовнuк зобов'язаний виконати свот зобов'язання за договором щодо органiзацiт споруд2кення
об'скта будiвництВа та своеЧасногО прийнятгЯ його В ексшIуатаЦiю незалеЖно вЙ обсяry
замовлення на булiвництво, пiдтверд2кеного Фiн ансов ою компан iею.

4.18, Фiнансова компанlя на умовах цих Правил
- укпадае з фiзичними та юридичними особами договори про участь у ФФБ;
- зilлучае кошти,Щовiрumелiв на рахунок ФФБ;



- закрiшIюе заДовiрumелем обраний об'скт iнвесryвання;
- впдае,Щовiрumелю свiдоцтва про участь у ФФБ;
- здiйснюе фiнансування булiвниt{гва в межах отриманих в управлiння коштiв (за винятком
оперативного резерву) та здiйснюе в iкгересах,Щовiрumелiв контроль цiльового використаншI
3 абуdовнuком коштiв ФФБ;
- передае ,Щовiрumелмl, якi повнiстю профiнансували закрiпленi за ними бб'екти iнвесryвання,
майновi права на цi об'екги iнвестування.

4.19.,Щовiрumель протягом TepMiHy дiТ договору про участь у ФФБ без ,попереднього письмового
погоддення Фiнансовоi компанi|i та 3абуdовлtлtка не мае права виконуdати власними сиJIами на
об'ектi iнвесryвання буль-якi булiвельнi таlабо оздоблювальнi роботи, не передбаченi договором
про участь у ФФБ.

4.20. У разi вiдмови вiд участi у ФФБ ,Щовiрumель, який самовiльно виконав роботи з перешIанувtlння
закрiпленого за ним об'екта iнвесryвання, зобов'язаниЙ компенсувати Фiнансовiil компанit
витрати, пов'язанi з приведенням об'екry iнвестування у первiсниЙ стан, дlя наступного
повернення отриманих вiд,Щов iрumеля коштiв 3 абуOовнutу.

4.2|. !ря нежитловIо( примiщень з визначеним функцiонzulьним призначенням поточна цiна вимiрноi
одиницi об'екта iнвесryвання визначаеться з урахуванням суми пайового внесцу на створення
соцiальноТ та irrженерно-транспортноi iнфраструкryри м. КиТва.

4.22. Послiдовнiсть дiй та вжиття окремих заходiв щодо виконання на об'ектi iнвесryвання _

нежитловому примiщеннi опорялхувЕlльних робiт вiдповiдно до його функцiонального
призначення, умови прийнятгя такого об'екга iнвесryвання в ексшIуатацiю та його передачi по
акту приЙмання-передачi узгоджуються та вирiшуються ,Щовiрumелем, за ким закрiгшений
вiдповiдний об'ект iнвесryвання, безпосередньо з \абуdовнuком. rЩовiрumель, за яким закрiплений
об'екг iнвесryвання - нежитлове примiщення, зобов'язаний не пiзнiше нiж за шiсть мiсяцiв до
закiнчення планового строку приЙнятгя об'екта булiвничтва в експлуатачiю звернугись до
3абуёовнuка дIя узгод2кення спiльнrж дiй з вищевикладених питань.

Y. Участь у ФФБ

5.1. Порядок та yMoBI| укладання договору про участь у ФФБ
5.1.1. Фiзична або юридична особа стае .Щовiрumелем ФФБ за умови укпадання з Фiнансовою

компанiею договору про участь у ФФБ та внесення на рахунок ФФБ мiнiмального грошового
внеску, розмiр якого передбачений уtш4деним договором. ,Щоговiр про участь у ФФБ щодо
певного об'екта iнвесryвання може буги ушадениЙ Фiнансовою компанiеlо з декiлькома
,Щовiрumеляtчtи - фiзичними особами або ,Щовiрumелм,tи - юридичними особами у визначених
ними частках. Фiзичнi та юридичнi особи но можуть буги одночасно спiв довiрителями щодо
певного об'екга iнвесryвання. J

5.1.2. .Щоговiр про участь у ФФБ мае мiстити:
- предметдоговору;
- найменування особи/.овiрumем;
- найменування особи Фiнансовоi компанi't;

вид ФФБ;
- порядок передачi{овiрumелем коштiв в управлiння;- обмеження щодо окремих дiй Фiнансовоi компанit з управлiння коштаI\.tи;
- правата обов'язки cTopiH;
- вiдомостi про закрiплений за ,Щовiршпелем об'екг iнвесryвhнвя iз зазначенням його

характеристик, згiдно з проектною документацiею та проекгною лешарацiею;
- запланована дата прийнятгя об'екга булiвничтва в експлуатацiю;



- строки та механiзм повернення ,Щовiрumелю коштiв на його Ёип,rоry;_ строклiТлоговору;
- вiдповiда-гlьнiсть cTopiH за невикоЕання умов договору;
- порядок надання iнформацiТ ,Щовiрumелю про хiд виконання умов договору, перелiк

iнформацii, яка надасться,Щовiрumелю у письмовiй формi;_ порядок внесення змiн до договору про участь у ФФБ;
- розмiр та порядок сплати винагороди Фiнансовiй компанii.

5.1.з. За письмовою вимогою,Щовiрumем Фiнансова компани зобов'язана ознайом*lти,Щовiрumем або
надати копiТ отриманих вiд Забуёовнuкадокумеrпiв з даними про: l \

- ЗабуOовнuка та об'ект булiвничтва;
- документи, що пiдтвердлсують право Забуdовнuка на користування земельноюдiлянкою або

право Забуловника на виконаuЕя функцiй замовника булiвничтва Nм спорудження на
земельнiй дiлянцi об'екта будiвництва;

- експертний звiт за результатап,lи розгляJry проекгноi документацii;_ дозвiл на виконання будiвельних робiт;- лiцензiю пiдрядноТ органiзацiТ. \
5.1.4. Фiнансова компанiя укпадае з ,Щовiрumелел,l договiр про участь у ФФБ лише пiсля здiйснення

його iдентифiкацii. Фiнансова компанiя мае право витребувати, а ,щовiрumель зобов'язаний
надати передбаченi законодавством вiдомостi, необхiднi для з'ясування йогЬ особи вiдповiдно до
вимог чинного законодавства.

5.1.5. ,Щовiрumель-фiзична особа перед укпаданням договору надае Фiнансовiй компанii насryпнi
документи, якi iдентифiкують особу:
- паспорт (копiю cTopiHoK, що мiстять останне фото, прiзвище, iм'я та по батьковi (за

наявностi), iнформацiю про дату видачi та орган, що видав паспорт, iнформацiю про
громадянсТво, датУ народженНя, реестраЦiю мiсцЯ проживанНя та реестрацiю шлюбу), або. з дозволу Фiнансовоi компанi'i _ iнший документ, що посвiдчуе особу, вЙданий
уповновФкеним державним органом i за яким е можltивiсiь здiйснення однозначнот
iдентифiкацii особи;

- ловiдку про присвоення iдентифiкацiйного номера (рнокпп), згiдно з .Щержавним
реестроМ фiзичниХ осiб - платникiВ податкiВ та iнших обов'язкових платежiв (д.rrя

резидентiв);- за наявностi заре€строваного шлюбу згоду iншого з подружжя щодо
про учать у ФФБ;

- особисте гарантiйне зобов'язання, що укпадення договору про
порушуватиме прав малолiтнiх та неповнолiтнiх лiтей;- заявУ фiзичноi особи, з пiдтвердЖенням, що вказана особа е дiездатнОю, вiдсутнi буль-якi
рiшення суду, що обмежують дiездатнiсть,особи чи визнають iT недiсздатною.

зазначенi документи надаються у копiях разом з оригiналами, якi пiсля звiряння уповновiDкеним
працiвником Фiнансовоt компанit на предмет вiдповiдностi, повертають ся,щовiрumелю.накопiях
документiв ставиться вiдмiтка (з оригiналом BipHo>>, проставля€ться дата та пiдпис
вищезазначеного працiвника ФiнансоваI компанii, а також пiдппс Довiрumем.

5.1.6. !овiрumель: юр"личНа особа при укладаннi договору надае Фiнансоiiй компанii копii насryпних
документiв, якi iдентифiкують юридичну особу i пiдтверрrqують iT правозлатнiсiь та
дiездатнiсть:
- устаноВчi докуt.tеШти юридиЧноi особИ (стаryТ таlчи устаНовчиЙ (засновницький) договiр,

або установчий акт);
- свiдоцтво про державну реестрачiю юридичноТ особи та витяг з е,ЩРЮОФОП;
- ловiдку про взяття юридичноТ особи на податковий облiк;

укJIаданця догоRору

учать у ФФБ не
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- за необхiдностi на вимогу Фiнансово'i компанii - iHmi ,докумепти, що встановлюють
дiсздатнiсть юридичноТ особи.

KpiM того, юридична особа надае документи, цtо пiдтвердд5lють повновtDкення органу
управлiння та дiездатнiстьуповновФкених фiзичних осiб:
- паспорт керiвника або iншоТ уповновtDкеноТ на укладання договору особи (копiю сторiноц

що мiстять останне фото, прiзвище, iм'я та по батьковi (за нмвноётi), iнформачiю про
дату видачi та орган, що видав паспорт, громадянство та дату народження, iнформацiю
про ресстрацiю мiсця проживання та реестрацiю шлюбу); l

- довiдку про присвоення iдентифiкацiйного номера (РНОКПП) згiдно з ,Щержавним
реестром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (дlя
резидентiв);

- протокол уповновlDкoного органу та накi}з про призначення керiвника або довiренiсть
уповновФкеноi особи;

- протокол уповновtuкеного органу на укпадення або затвердження договору (якщо
передбачено установчими документами юридичноТ особи);

- iншi документи, що пiдтверд}кують повновФкення оргапу управлiння, та дiездатнiсть
уповноваженоi фiзичнот особи - за необхiдностi, що визначаеться Фiнансовою компанiёю в
залежностi вiд конкретних обставин.

Щi документи надаються у копiях рtlзом з оригiналами, якi пiсля звiряння уповновФкеним
працiвником Фiнансовоi компанii на предмЕт вiдповiдностi, повертаються ,Щовiрumелю. На
копiях документiв ставиться вiдмiтка <з оригiна-гlом BipHo>>, проставляёться дата та пiдпис
вищезазначеного працiвника Фiнансово'i компанiI, а також пiдппс !овiрumеля,

5.1.7. У разi якlлlо ,Щовiрumель виступае в iHTepecax третьоТ особи, Фiнансова компанiя iдентифiкуе
також осiб, в iHTepecax яких здiЙснюеться залучення коштiв, в порядку, передбаченому пунктами
5.1.5. або 5.1.6. цих Правил ФФБ.

5.1.8. При проведеннi iдентифiкачiТ особи працiвник Фiнансовоt компанii скпадае анкету, в порядку та
за формою, що передбаченi Програмою здiйснення фiнансового монiторинry Фiнансовоi
компанii.

5.1.9. У разi ненадання !авiрumелем необхiднйх документiв та передбачених законодавством
вiдомостей або умисного подання неправдивих вiдомостей про себе (або третьоi особи)
Фiнансова компанiя вiдмовляе йому в ушrаданнi договору про участь у ФФБ, а у разi, якщо
логовiр вже укладено, розривае договiр в односторонньому порядку, письмово повiдомивши
,Щовiрumеля за п'ять днiв до припинення договору.

5.1.10. ,Щоговiр про участь у ФФБ ввФка€ться укпаденим мiж сторонами пiсля його пiдписан}я, за умови
документального письмового пiдтверддення .Щовiрurпелем фак,lу особистого ознайомлення з
цими Правилами ФФБ та ix визнаншI в повному обсязi.

5.1.1l. !овiрumель мае право за свiй рахунок застрахувати у лобровiльному порядку майновi чи
немайновi ризики, пов'язанi з договором про участь у ФФБ.

5.1.12. Пiсля прийняття об'екга булiвничтва в експлуатацiю Фiнансова компанlя проловхqус укпадання
договорiв про участь у ФФБ iз закрiшенням об'ектiв iнвесryвання за,ЩовiрumеляJуtu до моменту
отримання письмовоi вимоги 3афdовнuко повернути йому майновi права на об'екти.*
iнвесryвання, якi не закрiпленi та не переланi ,Щовiрumелм,t. \абуdовнuк зобов'язаний прийняти
вiд Фiнансово i компан i[ TaKi майновi права.

5.2. Порялок та умовп внесенпя до ФФБ грошових коштiв

5.2.1. flовiрumелi вносrгь до ФФБ кошти в нацiональнiй валютi УкраiЪи готiвкою або у безготiвковiй

формi чррез установи банкiв.
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5.2.2. ,Щнем внесення грошових коштiв вв:Dм€ться день перерахування грошових коштiв ,Щовiрurпем
на рахунок ФФБ, зазначениЙ в договорi про участь у ФФБ, що пiдтверджусться вiдповiдним
платiжним документом. Переказ коштiв ввaDкаеться завершеним з моменry зарахування коштiв
на рахунок ФФБ.

5.3. Порядок та умови закрiплеrrня за Довiритепем об'еrсгу iпвестуванtlя
та здiйснення розрахункiв

5.3,1. При уклаланнi договору про участь у ФФБ,Щовiрurпель обирае конкрЬний об'ект iнвестуванrrя з
перелiку не закрiплених за iншими ,Щовiрumелмlz об'екгiв iнвесryвання, що € у пропозицiТ
Фiнансовоl компанii, та може закрiпити його за собою за умови внесення до ФФБ грошовt{х
кОштiв у cyMi, що вiдповiдае кiлькостi вимiрних одиниць об'екга iнвесryвання, яка становить не
менше 30Оlо загальноi площi цього об'екта iнвесryвання.

5.З.2. Фiнансова компанiя закрiплюе за,Щовiрumелем обраний ним об'ект iнвестування за )rмови, що
!овiрurпель бере на себе зобов'язання перед Фiнансовою компанiсю дотримуватись зlвначеного в
свiдоцтвi про участь у ФФБ графiку внесеннJI до ФФБ коштiв. За недотриманнц,Щовiрumелем цiеi
умови Фiнансова компанiя мае право вiдкрiпити вiд нього вiдповiдний об'екi iнвестування та
закрiпити його за iншим,Щовiрumелем.

5.З.З. У разi закрiплення за,Щовiрumелем о6'екry iнвесryвання Фiнансова компанiя виJIуча€ цей об'екг
з перелiку об'ектiв iнвесryвання, що е в публiчнiй пропозицii, для виключення моrктlивостi
закрiплення цього об'екга iнвесryвання за iншим ,Щовiрumелем, та за умови виконаншI
!овiрumелем cBoix договiрних зобов'язань зобов'язуеться вкпючити його до перелiку
,Щовiрumелi6, яким Забуdовнuк зобов'язаний передати по акту прийому_iтередачi закрirшенi за
ними об'екги iнвесryвання дlIя подilпьшого отримання ,Щовiрumелм,tи цих об'екгiв у власнiсть.
За недотримання Фiнансовою компанiею цiеТ вимоги, що призвело до закрiпленшI одного об'екга
iнвесryвання за двома або бiльше ,Щовiрumеммu, Фiнансова компанiя несе вiдповiдальнiсть,
перелбачену чинним законодавством.

5.3.4. Закрiплення об'екта iнвесryванняза,Щовiрumелем с пiдтвердженням замовлення Забуdовнul{у на
спорУдження цього об'екта iнвесryвання як скпадовоТ частини об'скта булiвництва.

5.3.5. Пiсля внесення,Щовiрumелем грошових коштiв на рахунок ФФБ Фiнансова компанiя закрiплюе за
,Щовiрumелем вiдповiлну кiлькigгь вимiрних одиниць об'екга iнвесryвання з ypaxygaglиM
поточноТ чiни вимiрноТ одиницi об'екrа iнвестування. Право вимоги на вiдповiдну кiлькiсть
вимiрних одиниць об'екга iнвесryвання виникае у ,Щовiрumем з моменту передаqi коштiв в
управлiння Фiнансовоi компанii. Розмiр вимог ,Щовiрumем на об'ект iнвестування визначаеться
кiлькiстю закрiплених за ним оIшачених вимiрних одиниць об'екга iнвесryвання.,Щовiрumель,
якому н€шежить право вимоги на вiдповiдну кiлькiсть вимiрних одиниць закрiпленого за irим
об'екта iнвесryвання, мае викпючне право на, закрiплення за собою на умовах договору про
участь у ФФБ решти вимiрних одиниць цього об'екга iнвесryвання.

5.3.6. Поточна цiна вимiрноi одиницi об'екта iнвесryвання, коефiцiенти поверху, комфортностi та iншi
цього об' екry iнвесryвання встановлю етъс я З абуd о в н uк ом.

5.З.7. У разi змiни 7абуdовнuком поточноi цiни вимiрноТодиницiоб'екта iнвесryванняу,Щовiрumеляне
виникае зобов'язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштiв, а у Фiнансовоt компанii не
виникае зобов'язань цодо повернення коштiв за вже закрiпленi заrЩовiрumелем сrмаченi вимiрнi
одиницi об' екта iнвестування.

5.3.8. Пiсля внесення.{овiрumелем грошових коштiв на рахунок ФФБ Фiнансова компани видае йому
свiдоцтво про участь у ФФБ встановленого зразка, яке пiдтвердясуе участь,Щовiрumем у ФФБ та
внесення ним коштiв.

5.З.9. Свiдоцтво про учаOть у ФФБ пiдписуеться Фiнансовою компанiею та мiстить TaKi вiдомостi:
- вид ФФБ (ФФБ виду А);
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- данiДовiрumем;
- дату видачi свiдоцтва;
- закрiплений заДовiрumелем об'ект iнвесryвання;
- заIuIановану дату прийнятгя об'екта булiвничтва в експлуатацiю;
- суму коштiв, внесених.{овiрumелемло ФФБ;
_ кiлькiсть закрiпленпхза,Щовiрumелем вимiрних одиниць об'екга iнвесryЬання;
- графiк подальшого внесення ,Щовiрumелем грошових коштiв.
_ витяг з договору на органiзацiю спорудл(ення об'екта булiqництва про зобов'язання

Забуdовнuка щодо спорудження об'екта булiвничтва та перёдачi ,Щовiрumелю об'екта
iнвесryвання.

5.3.10. У разi змiни будь-якихданих, що зазначенi у свiдоцтвi про участь у ФФБ, воно пiдIягае замiнi.
5.З.l l . У разi вiдмови До вiрurпем вiл участi в ФФБ Фiнансова компанiя виплачуе.{о вiрuцлелю кошти на
. умовах Правил ФФБ i договору про участь у ФФБ та виJIучае у,Щовiрutпеля свiдоrrгво про участь

у ФФБ i укладений з.Щовiрumелелl договiр про вiдсryплення майнових прав (за наявностi).
5.З.l2. Пiсля того, як.{овiрumель в повному обсязi профiнансус закрiплений за ним об'екг iнвесryвання,

Фiнансова компанiя передае,Щовiрumелю майновi права на цей об'екг, на пiдстаd ушцденого мiж
ними договору про вiдсryrшення майнових прав.

5.4. Порялок та умовп прппинення управлiння коштами, вiдкрiплешня вiд,Щовiрите.пя об'екта
iнвестуванЕя та IIовернення внесенпх до ФФБ коштiв, здiйснення змiни об'екга

iнвестування та вiдступлеrrня права вимогп па участь у ФФБ TpeTiM особам

5.4.1. Управлiння коштами, яке Фiнансова компанiя здiйснюе за дQговором про участь у ФФБ,
припиняеться у разi:
- повного виконаншI Фiнqнсовою компанiею умов договору передДовiрumелем;
- вiдмови ,Щовiрumеля вiл участi у ФФБ на умовах цих Правил ФФБ;
- вiдкрiплення Фiнансовою компанiею вiд ,Щовiрumеля закрiпленого за ним об'екга

iнвесryвання за невиконання,Щовiрumелем cBoix зобов'язань за договором про участь у ФФБ;
_ розiрвання Фiнансовою компанiею договору про участь у ФФБ у випадку, передбаченому

пунктом 5.1.9. цйх Правил ФФБ;
- cMepTi фiзичноТ особи - ,Щовiрumеля чи визнання юридичноТ особи - ,Щовiрumем банкругом

або лiквiдацiТ юридичноТ особи -,Щовiрumем;
- накпадення уповновФкеними органами арешту на BHeceHi до ФФБ кошти ,Щвiрutпем -

фiзичноI особи у разi вiдкрrггя щодо неi кримiнального провад2кеннJI чи винесення щодо неТ

обвинувального вироку суду про притягнення до кримiнальноТ вiдповiдальностi керiвникiв

,Що в iрumем юридичноТ особи.
- в iнших випадках, передбачених Прави.гlами ФФБ.

5.4.2. Фiнансова компанiя вiдкрiплюе ьiд ,Щовiрumёля закрiплений за ним об'екг iнвесryвання у
випадкil(:
- вiдмови ,Щовiрumем вiд участi у ФФБ;
- порушення,Щовiрutпелелl графiка внесення коштiв до ФФБ, зазначеного у свiдоцтвi у ФФБ;
- порушеlеиr'я,Щовiрurпелем iншtтх умов договору про участь у ФФБ.

5.4.З. У разi вiдкрiплення об'екга iнвесryвання вiд ,Щовiрumем управлiння майном припиня€ться,

,Щовiрumель втрачае право вимоги на об'ект iнвесryвання та вимiрвi одиницi цього об'екга
iнвесryвання, а Фiнансова компани зобов'язана виплатvпи,Щовiрumеrю кошти на умовах та у
порядку, визначоних Правилами ФФБ.

5.4.4. !овiрumель мае прзв9 вiдмовитись вiд участi в ФФБ, звернувшись до Фiнансовоi компанi'i з

вцповiдною письмо-Ёб.ю за8вою до початку запланованого строку введення об'екга булiвництва
в експлfатачirо, та'отримати з ФФБ суму коштiв, розраховану вiлповiдно до пункry 5.4.5. Правил
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ФФБ, якщо Довiрumелем здiйснено лише часткову оплату BapTocTi об'еlста iнвесryвання. У
такому випадку Фiнансова компанiя вiдкрiплюе вiдflовiрumеля о6'ект iнвесryвання, вкпючае цей
об'екг до перелiку об'ектiв iнвесryвання, Що € в гryблiчнiй пропозицiт Фiнансовоt компанit, дlя
можпивостi його насryпнот реалiзацiт та повеуае,щовiрumелю розраховану суму коштiв за умови
сплатИ ,Щовiрurпелем абО утриманнЯ з ньогО сумИ винаГородИ в гIорядку та розмiрi,
передбаченому роздiлом VI цих Правил ФФБ, а за наявностi заборгованостi по irpo*a,
перерахування коштiВ - такоЖ пенi, переДбаченоТ договороМ про участЬ у ФФБ. Кiнцевий iepMiK
звернення {овiрumеля до Фiнансово'i компанii з заявою про вiдмовУ qt4 участi в ФФБ 

"о*е 
буr,

перенесений у разi змiни 3аIIланованого строку введення об'екта будiiнiацтва в експлуатацiю.
У випадку, якщо .Щовiрumелем здiйснено повну оrшату BapTocTi об'скга iнвесryвання, BiH мае
право вiдмовитись вiд участi в ФФБ лише за згодою cTopiH.

5.4.5. Сума коштiв, що пiдлягае поверненню ,Щовiрumелю при вiдмовi вiд участi у ФФБ, визначаеться
Фiнансовою компанi€ю, виходячи з кiлькостi закрiплених за,Щовфumелем ьпмiрних одиниць
об'екта iнвесryвання, поточноI цiни вимiрнот одиницi цього обiекга iнвесryвъння на день
передачi коштiв в управлiння Фiнансовiй компанi'i.

5.4.6. У разi вiдкрiплення ьiдrщовiрuпем закрiпленого за ним об'екта iнвесryвання\а недотримання
,Щовiрumелем графiка внесення коштiв до ФФБ, сума коштiв" що пiдпягае виплатi ,Щовiрumелю,
визначаеться Фiнансовою компанiею вID(одячи з кiлькостi закрiгшених за,Щовiрumелем iпмiрнIм
одиниць об'екга iнвесryвання, поточнот чiни вимiрнот одиницi цього об;екта iнвестувъння
станом на перший день мiсяця, наступного за мiсяцем, коли ,Щовiритель порушив графiк
внесення коштiв до ФФБ.

5.4.7. В iншиХ випадкаХ сума коштiв, що пiдlягае виплатi !овiрumелю, визначаеtься Фiнансовою
компанiею, виходячи з кiлькостi закрiплених за ,щовiрumелем вимiрних одиниць об'екга
iнвесryвання.

5.4.8. Сума коштiв, яка пiдлягае поверненню ,Щовiрumелю у випадках, передбачених гtунктами 5.4.5.
ПравиЛ ФФБ, повертаютЬся,Щовiрumелю на вказаний ним розрахунковий рахунок протягом 5-ти
днiв пiсля здiйснення Фiнансовою.компанiею насryпнот повнот реалiзацiт вiдцовiдъого об'екга
iнвесryвання та надходження коштiв на рахунок ФФБ.

5.4.9. ПоверненнЯ коштiВ ,Щовiрumелю ФФБ не може здiйснюватись за рахунок iншого ФФБ або
власних коштiв Фiнансовоi компанii.

5.4.10. ,Щовiрumель мае правО до заruIанОваного строкУ введення об'екта булiвничтва в експлуатацiю
змiнити об'ект iнвесryвання. Вiдсryпити TpeTiM особам право urrо.й за договором про участь уФФБ. У разi здiйснення Фiнансовою компанiею в iHTepecax ,Щовiрumелiв таких послуц
,Щовiрumель сшrачуе Фiнансовiй компанii вtrнагороду у порядку та розмiрi, передбаченому
роздiлом VI цих Правил ФФБ.

5.4.1l. У випадrсу, коли договiр про rlасть у ФФБ щодо певного об'екта iнвесryваяня уклlадений
декiлькома ,щовiрumем,lttи (спiв-довiрителями) У визначених ними частках, вiдмова вц участi уФФБ буль-ким З ,Щовiрumелiв або вiдсryшlення ним права вимоги на користь TpeTix осiб власнот
частки можливi лише за згодою Bcix спiв-довiрителiв, якi несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за
своiми зобов'язаннями по договору про участь у ФФБ.

5.4.|2. В. разi отричан}Ш ,Щовiрumелем - фiзичною особою з ФФБ доходiв, що становлять позитивну
рiзниuю мiж сумою фактично внесених коштiв та сумою повернутих ,Щовiрumелю коштiв з ФФf,,
Фiнансова компанiя утримуе з суми отриманих{овiрumелемдоходiв податок в порядку i розмiрi,
передбачеНому чиннИм законодавством, за винятком випадку, коли,Щовiрtlmель *рпrчпiз ФФБ
кошти одночасно передае в управлiння Фiнансовiй колtпанii в цей же або iнший ФФБ.

5.5. Взаемодiя Фiнансовоi компанii, Забудовника та,Щовiрителiв
' пiсля прrrйняття об'скта булiвничтва в експлуатацiю
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5.5.i. lафdовнuк забезпечуе свосчасне прийнятгя в ексшIуатацiю завершеного спорудкенням об'екга
будiвництва. Пiсля прийнятгя в ексшIуатацiю об'екга булiвниuтва ЗабуDовник у 3-денний TepMiH

письмово повiдомляе про це Фiнансову компанiю, замовляе в суб'екгiв господарЮвЕlння

проведення технiчних обмiрiв та не пiзнiше одного мiсяця з дати прийнятгя об'екта булiвничтва
в ексшIуатацiю поредае Фiнансовidl компанii данi технiчноТ iнвеrrгаризацii щодо факгичноi
загальноТ площi кожного об'екга iнвесryвання в об'ектi булiвничтвii дlя проведення З

,Що вiрumелямz кiнцевих розрахункiв.
5.5.Z. Фiнансова компанiя надае Забуdовнuку перелiк ,Щовiрumелiв, якi рлають право отримати у

власнiсть закрiпленi за ними об'екти iнвесryвання, вiдповiдЕо до офпм4них ,Щовiрumелялtu вiд
Фiнансовоi компанi't майнових прав на цi об'екти iнвесryвання, i повiдомляе кожного ,Щовiрumем
про прийнятгя об'екта булiвничтва в експлуатацiюо а на письмову вимоry ,Щовiрumеля надае
йому копiю вiдповiдного документу.

5.5.3. Пiсля отримання вiд hафOовнuка даних технiчноТ iнвентаризацiТ щодо загальноТ фактичноi
площi об'ектiв iнвесryвання Фiнансова компанiя письмово повiдомляе ,Щовiрumелiв про
необхiднiсть укладання додатковоi угоди до договору про участь у ФФБ, яка передбачае строки
та порядок проведення мiж Фiнансовою компанiею та ,Щовiрumелем ослаточих розрахункiв.
,Щовiрumель протягом одного мiсяця з дати направлення йому Фiнансовою компанiею
вiдповiдного письмового повiдомлення зобов'язаний укJIасти з Фiнансовою компанiсло додаткову

угоду до договору про участь у ФФБ та на пiдставi зазначених в нiй даних щодо фактичноТ
загальцоТ площi закрiпленого об'екта iнвесryвання здiйснити,остаточнi розрахунки, вID(одячи з
поточноi цiни вимiрноТ одиницi об'екга iнвесryвання на дату проведення остаточнID(

розрахункiв
5.5.4. У разi якщо факгична загальна шIоща об'екга iнвесryвання не спiвпадае з його проектною

площею, яку зазначено в договорi про участь у ФФБ, Фiнансова компанiя укладае з,Щовiрumелем

додаткову угоду про внесення змiн до договору про участь у ФФБ, в якiй передбачаеться розмiр
зобов'язань cTopiH щодо доплати або повернення коштiв за рiзничю в площi, строки проведенЕя
кiнцевих розрахункiв та iншi додатковi умови.

5.5.5. У разi якщо фактична загальна ruIоща об'екry iнвесryвання виявиться бiльшою, нiж проекгна
площq яку зазначено в договорi про участь у ФФБ, ,Щовiрumель на пiдставi внесених змiн та
доповнень до договору про участь у ФФБ сплачуе до ФФБ кошти у cyMi, що вiдповiдае вартосгi
вiдповiдноТ кiлькостi вимiрних одиниць об'екга iнвесryвання, на яку збiльшилась загальна
шIоща об'екга iнвесryвання. У разi якщо фактична загальна площа об'екry iнвестування

. виявиться меншою за проектну, Фiнансова компанiя повертае ,Щовiрumелlо на вкЬаний ним
поточний рахунок кошти з ФФБ в обсязi, що вiдповiдае BapTocTi вiдповiдноТ кiлькостi вимiрr:их
одиниць об'екта iнвесryвання, на яку зменш}IJIась загшIьна площа об'екга iнвесryвання.

5.5.6. У випадкаь коли зменшення факгичноi гшtощi е наслiдком встановлення за рахунок та з
iнiцiативи ,Щовiрutпем додаткових перегородок або проведення iнших опоряддувlulьних робiц
повернен}ш коштiв за зменшення п.пощi не здiйснюеться.

5.5.7. Пiсля здiйснення мiж сторонами кiнцевих розрllхункiв та виконання ,Щовiрumелем у повному
обсязi умов договору про участь у ФФБ, в тому числi сплати винагороди за управлiння коштами,
а за наявностi заборгованостi по стокам перерахування коштiв також пенi, Фiнансова компанiя

у 5-ти деннйй TepMiH видае,Щовiрumелю довiдку про повну сплату BapTocTi об'екry iнвесryвання
встановленого зразка в обмiн на свiдоцтво про участь у ФФБ встановленого зразм. Вказана
довiдка засвiдчуе вЕесення ,Щовiрumелем до ФФБ коштiв у повному обсязi та пiдтвердлсуе право

,Щовiрumеля на отримання у власнiсть закрiпленого за ним об'ека iнвесryвання.
5.5.8. У довiдцi про право !овiрumем на набутгя у власнiсть об'екта iнвёсryвання зtr}начаються TaKi

данi:
- Hot\,fep довiдки та дата ir видачi;
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- вид ФФБ;
- данi Фiнансовоi компанi'i,,
- данiДовiрumем;
- вид об'еюа iнвесryвання (квартира" нежитлове примiщення);
_ данi про закрiплений об'екг iнвесryвання (нумерацiя, розташування, кiлькiсть

кiмнат/примiщень, загальна площа);
- булiвельна таlабо поштова адреса об'екга булiвничтва;
- сума, коштiв, внесенкхДовiрuлпелемдо ФФБ. i

5.5.9. Не пiзнiше 3_х днiв з дr" оrр"Йання вiд Фiнансовоi компанiiдовiдкi.r Ьро nou"y сшIату BapocTi
об'екта iнвесryвання,Щовiрumель зобов'язаний звернутись до 3афOовнuка дJIя отрим:lння по акry
приймання-передачi закрiшlеного за ,Щовiрumелем об'екга iнвесryвання (квартири або
нежитлового примiщення) за умови пред'явленЕя отриманоТ вiд Фiнансовоi компанii довiдки, яка
посвiдчуе право loBipumeш на набуття у власнiсть об'екга iнвесryвання.

5.5.10. ,Щовiрumель зобов'язаний у 15-ти денвий строк з дня звернення до Забуdовнuка або пiдписати
пiдготовлений Забуёовнuком акт щодо об'екта iнвесryвання, або подати у письмовiй формi cBoi
заувaэкення щодо невиконання Забуdовнuком cBoix зобов'язань по об'екry булЬничтва i об'екry
iнвестування, якi виявлено. У разi наявностi у ,Щовiрumеля зауваrкень щодо виявлених
булiвельних недолiкiв ?абуdовнuк зобов'язаний у 15-ти денний строк з дня подання,Щовiрumелем
вiдповiдних зауваrкень забезпечити безоплатне усунення недолiкiв, виконання неналежно
виконаноi роботи чи встановлення вiдсутнього обладнання. Перебiг cTpoKiB виконання
зобов'язань ,Щовiрumем зупиняеться на час усунення на закрiпленому за ним об'еr<тi
iнвесryвання недолiкiв, що виникпи з вини Забуdовнuка.

5.5.11. У разi немо}кпивостi пiдписання !овiрumелем у встановлений строк акry приймання-передачi
закрiпленого за ним об'екта iнвесryвання за наявностi поважних обставин, строк пiдписання
може бути продовжено Забуdовнuком. У такому випадку ,Щовiрumель письмово повiдомляе про
ue Забуdовнlлка з наведенням об'ективних причин, внаслiдок яких BiH не мав можливостi
пiдписати акт приймання-передачi об'екта iнвесryвання та представлен}uIм офiцiйного
пiдтверддення цих причин.

5.5.|2. У разi вiдмови пiдписання !овiрumелем без поважншх причин акry приймання-передачi об'еmа
iнвесryвання протягом строку, з&!наченого в цих Правилах ФФБ, управлiнrrя майном
припиня€ться i Фiнансова компанl,я вiдкрiплюе ьiд.Щовiрumеля об'екг iнвестування в порядку,
передбаченому цими Правилами ФФБ тадоговором про участь у ФФБ.

5.5.13. \абуdовнuк зобов'язаний не пiзнiше нiж у стодвадцятиденний TepMiH з дня прийняття об'еtса
будiвничтва в ексшIуатацiю передати цей об'екг експлуатуючiй органiзацiТ разом з необхiдною
технiчною доtсументацiею.

5.5.14. З мgrою забезпечення центраJIiзованого обслуговування iнженерних мереж об'екгiв жЕтлового

фонду пiсля прийняття об'скга булiвничтва в експлуатацiю.Щовiрumель погоджуеться передати у
комунальну власнiсть територiальноТ громади або на баланс постачальних чи ексrшуатуючих
органiзацiй зовнiшньо-булинковi iнженернi мережi теплопостачанtul, енергопоgтачаннrl,
водопостачання та водовiдведення iз окремо розташованими i вбудованими бойлерними,
насосними з обладнанням, iндивiдуальними тепловими пунктами (IТП), до яких приеднаний
об'ект будiвництва.

5.5.15. Протягом одного мiсяця пiсля передачi булинку експлуаryючiй органiзацii !овiрumель
зобов'язаний ушrасти з ексшIуатуючою органiзацiею договiр про участь у витратах наугриманЕя
булинку та прибулинковоТ територii, а також сruIачувати BapTicTь коМунальних послуг, яка
нараховуеться з моменту прийнятгя булинку ексшIуатуючою.

5.6. Порядdк реестраuii права власностi rra закрiпленi за.Щовiрителями об'екти iшвестуваrrня
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5.6.1. Реестрачiя права власностi на закрiпленi за ,Щовiрumелплtи о6'екти iнвесryвання - житловi
примiщення здiйснюеться ,Щовiрumелмлu своiми сиJIами та за свiй рахунок у встановJIеному
законодавством порядку.

5.6.2. Реестрачiя права власностi на об'екги iнвесryвання - нежитловi примiщення здiйснюеться
.Щовiрumелм,tи самостiйно та за свiй рахунок на пiдставi документiв, отриманих вiд 3абуOовнuка
та Фiнансовоi компанii. Iнформачiю про порядок та умови оформлення правовстановлюючих
документiв на нежитловi примiщення !ов iрumелю ll,адае Ф iHattcoBa компанiя.

5.6,3. Якщо для участi у ФФБ !овiрumель використав кошти, якi отримав в Разlку у кредиъ орган, я.кий
здiйснив про реестрацiю права власностi на об'скг iнвестування, або уп'овноважена цим органом
особа, на пiдставi довiреностi, надано'i !овiрumелем/Позuчалlьнuколц/ при укJlадtlннi з банком
iпотечного договору, переда€ правовстановлюючi документи на об'ект iнвесryвання
уповновiDкенiй особi банку для ix передачiДовiрumелю пiсля припинення iпотечного договору.

5.6.4. Пiсля ресстрацiТ права влаýностi на об'екти iнвесryвання, якi не увiйшли до остаточно
пiдтвердженого обсяry замовлення на булiвництво, ЗабуdовнLlк здiйснюе реалiзачiю об'екгiв
iнвестування самостiйно або через Фiнансову компанiю.

5.7. Участь.Щовiрштегrя у ФФБ за рахунок кредптних коштiв

ý.7.1. f[ля виконання cBoii зобов'язань перед Фiнансовою компанiею щодо внесення коштiв до ФФБ
,Щовiрumель може отримати в банкiвських ycTaнoвutx на пiдставi вiдповiдного кредитного
договору iпотечний кредит з урахуванням вимог цих Правил ФФБ.

5.7.2. ffля забезпечення виконання перед банком вJIасних зобов'язань за кредитним договором
,Щовiрumель/Позuчалльнutl умадае з банком iпотечний договiр, за яким передае банку в iпотеку
об'екг iнвесryвання, який стане власнiстю ,Щовiрumеля/Позuчальнuка/ у майбутньому таlабо
маЙновi права на нього. Обтяження об'скта iнвесryвання iпотекою пiдпягае лержавнiй реестрацii
у встановленому законом порядку

5.7 .З . Одночасно з укладанням з банком кредитного та iпотечного договорiв ,Щовiрumель /Позuчальншd
укпадае з Фiнансовою компанl'ею додаткову угоду до договору про участь у ФФБ або
,Щовiрuпель та Фiнансова компанiя залучають банк до вiдносин, оформлених договором
про участь у ФФБ, шляхом укладення додатковоТ угоди, згiдно з якоЁ обмежуються певнi
дiТ ! о в iрum еля/ П о зuч альнuка/ щодо об' екта i н весту вання :

- змiнювати об'ект iнвесryвання;
- уступати право вимоги за договором TpeTiM особам;
- вiдмовлятися вiд участi в ФФБ.

5.7,4. Пiсля завершення будiвничтва та прийнятгя об'екта будiвництва в ексллуатацiю об'екг
iнвесryвання продошсуе буги прелметом iпотеки вiдповiдно до умов iпотечного договору, при
цьому iпотечний договiр е чинним i не потребу€ внесення змiн та доповнень до нього. Якщо
iпотечним договором передбачена iпотека майн4 HoTapiyc за повiдомленням банку, накладае
заборону на вiдчуження збудов:tного об'екта iнвесryвання, який е предметом iпотеки.

5.7.5. Порушення TepMiHiB спорудкення об'екта булiвничтва або неналежне виконання 3абуdовнuком
cBoii зобов'язань не вIuIивае на правовiдносини, що виникпи мiж,Щовiрumелем /Позuчалlьнuком/
та банком, i rre е пiдставою дJIя припинення виконання зобов'язань ,Щовiрumелем/Позuчаttьнuко*l/
перед банком.

5.'1.6. У разi змiни в процесi булiвничтва характористик об'екга iнвесryванняо який е предмЕтом
iпотеки (змiна площi, змiни у плануваннi примiщень тощо) HoTapiyc на пiдставi
правовстановлюючого документа на збудований об'екг iнвесryваЁня зобов'язаний зробити
вiдмiтку на примiрниlсу iпотечного договору, який належить банку або'укласти додатковий
договiр 4о iпотечного договору щодо замiни предмета iпотеки, яким € майновi права на
об'ект iнвестування та внести вiдповiднi змiни до характеристик об'екта iнвесryвання.
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Y[ Винагорода Фiпапсовоi компанii

6.1. За перераryваншI коцrriв на фiнансУв.шrUI булiвнишгва 3абуёовнuк сrшачrc Фiнансовiй компанii
вин!горо.цу у розмiрi, строки та поряд(у, rrередбачених договороlrл ро оргшriзаttiю спорудл(ення

об'екга булiвниIrгва. У разi досгрокового припиненнJI управлiння коuпаý{и, вцповЦного
зменшення обсяry пiдтвердденого замовлення на будiвниrrгво та перерrlхування ЗйуOовнuком на

рахунок ФФБ коцпiв дIя повернеЕIIя !овiраtпелю, сума винагороди у вiдповiдному перiолi

змешшуетьСя на суý(У винrгородИ, що нараХовtша за фактичНо перерfrованi кошти по об'екту,

фiнансрання по якоIчfу пршшняеться.
6.2. ja здiйснеНня управлiнllя коштами ,Щовiрumем за договороМ про rпсть у ФФБ ,Щовiрurпель

сIшачуе Фiнансовiй компанii винагоро.ry у розмiрi 3Yо вlд суми грошовшr коштiв, переданIа( в

угrравлiння, IIшЕtом перерахування коштiв винагороди на поточЕий ра:ryнок Фiнансовоt компанiiь
порядц та строки, передбач€нi договором про )часть у ФФБ.

6.з. У разi дострокового розiрвання договору про участь у ФФБ з iнiцiативи ,Щовiрumем або з iншшr
пiдстав, передбачеНюс Пр**"*, ООЬ JИrсрiшlенНя ьiд,Щовiрumелп об'еlсту iнвесгувмня та

вiдповiдноiо зм9ншенЕя обсяry пiдтвердденого з.лIчIовJIення на булiвrrиrgгво, ФiнЬнсова компанiя

поъеуtае,ЩовiрurпелЮ BHeceHi ним на рахуноК ФФБ кошти в порядiry та на умовас, передбачених

цими Правшtами тадотовором про )..Iacтb у ФФБ.
6.4. Фiнансова компанiяР'Може надавати ,Щовiрuтпелю на yмoкlx цкх Правил ФФБ додатковi платнi

послуги щодо змiни об'екга iнвесryвання в цьому об'екгi булiвничгва, вiдступпеЕня права вимоlи
за договорОм прО }цастЬ у ФФБ TpeTiM особам, оформлення вiдмови Вiд 1"racTi у ФФБ, видачi

.ryблiкатiв втрачеЕого договору таlабо свiдоцтва про )часть у ФФБ таlабо довiдru{ про поВнУ

сIшату варгостi об'екга iнвестування.
6.5. За наданнЯ ФiнансовоЮ компанiею ДодатковIr( посJIуГ за договором про }цасть у ФФБ,{осiрumе-пt,

сIшачуе Фiнаttсовiil компанii впнагоро,ry:
6.5.1. за оформленrrя змiнИ об'екry iнвесгувшrНя в об'екгi будiвництва- lYо,вiд варгостi закрiпленюt за

,Щовфumелем вимiрнrлr одиниць об'екта iнвесryвання за поточною цiною вимiрноi одиниr{i

об'екга iнвестуванrrя на день подачi заяви про змirry об'екга iнвеигуванrrя;

6.5.2. за офоршlекrrя вiдоryrшенIu пр.!ва вимоги.{оаiрutпем на користь TpeTix осiб:

1% вiд BapTocTi заlсрiгшенrтх за ,Щовiрumелем ъимiрнЕх одиниrр об'екга iнвесryмнrrя, шlо

вiдсryпаlоться, за поточною цiною вимiрноi одиницi об'екга iнвестуванrrя на день подачi заяви

гrро вiдсryIIJIенпя права вимоги - при вiдстушlенн| ,,Щовiрurпелем права вимоги чо;rовiку,

друлинi, бuTbrcy, MaTepi, дiтям, ot{yкaм, рцним (повно-рiдним та неповно-рiдпим) братовi або

сестрi,Щовiрumем,,
3% ьiд BapTocTi закрiгшеню< за ,Щовiрutпелем ъимiрних одиниць об'екга iнвесryвання, щtr

вiлсryпшоться, за потоtIною цiною вимiрнот одиницi об'екга iнвестуванrrя на день подачi заяви

про вiлс"туп.гrення права вимоги - при вiдсryшiеннi права вимоги irшrим осбам;
6.5.3. за офор}lлОнtш вiдмоВи вiд }частi у ФФБ таlабо вiдкрiпrlенlrя вiд об'екта ilтвесгування:

- 5% вiд BapTocTi закрirшенlлt за ,ЩовiрumелЫt впмiрних одиншIъ об'екга iнвестуванrrя за

поточною цiною виrr,riрноi одш{Lщi об'еmа iнвесгуванrrя на день подачi заяви про вiДмОВУ

!овiрumемвiл ylacTi у ФФБ таlабо приfurяття рiшення про вiдкрiплення об'еrсга iнвеryвання;

- 1% вiд вартосгi закрiшlепюс за !овiрumелем впмiрнlтх одиниць об'екга iнвесцrвання за

поточноЮ цiноЮ вимiрноi одиницi об'екга iнвестуванНя на денЬ подачi зzuIви про вiдмову

fiовiрumеМ вiд 1частi у ФФБ - при вiдмОвi вiД 1пrастi У цьоплУ ФФБ з од{очасним укJIаданЕям

,Щовiрumелемдоговору пр rlacTb у iншоrrrу ФФБ, створеному Фiнансовою компанiею;

6.5.4. за вIцачу лублiкатiв втраченого договору таlабо свiдоцтва про участь у <DФБ та/або довИки про

повкУ cImaTY 
"upTo"ri 

об'екга iнвесгування - 1000,00 грrI. 3а кожrrий вlцшrий .ryблiкат
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6.6,

7.2.

документа. KpiM того, ,Щавiрumель додатково сIшачуе податок на додану BapTicTb (ПШ)
вiдповiдно до чинного законодавства.

Перелбачену цим роздiлом Правил ФФБ додаткову винагороду ,Щовiрumель вносить на поточний
рахунок Фiнансовоt компанii да моменту факгичного здiйснення операцiй, передбаченкх
конкретним пiдгrункгом пункту 6.5. цих Правил ФФБ.

VII. Припиненшя фупкцiопуваtlЕя ФФБ
ФФБ припиняе свое функчiонування за рiшенням Фiнансово't коrпаrJiry разi досягнення мети, з
якою був створений фонд.
Пiсля виконання Фiнансовою компанiею зобов'язань перед усiма,Щовiрumеляfurll, ФФБ ввшсаеться
таким, що припинив свос функцiоrryвання.

YIII. Взасмодiя Фiнансовоi компанiiта Забуловника з суб'ектами державного фiнансового
мопiторинrу та уповповаrкенимш державними органам&

З метою дотримання законодавства у сферi запобiгання та протидiТ запровадже}Iню в легальний
обiг доходiв, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фiнансуванням тероризму вiдповiдно
до Закону УкраiЪи кПро запобiгання та протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюд2кення зброТ масовою
знищення} Фiнансова компанiя здiйснюе перевiрку фiнансових операцiй, що пiдlягшоть
обов'язковому та вЕутрiшньому фiнансовому монiторинry, та повiдомляе про виявленi порушення
законодавства вiдповiдному уповновФкепому органу.
Надання iнформацiТ у результатi здiйснення Фiнансоваю компiiнlею первинного фiнансового
монiторинry уповнов:}rкеному органу в установленому законом порядку не е порушенням
комерчiйноi таемницi.
Нагляд i реryлювання дiяльностi Фiнансовоi компанit здiйснюе Нацiональна копtiсiя, що здiйснюе
державне регулIовання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Нагляд i регулювання дiяльностi 3абуdовникс здiйснюе спецiально уповноважений центральний
орган виконавчоТ влади, що реалriзуе полiтику з питань булiвництва та архiтекryри, його
територiальнi органи.

IX. Закпючнi положення

Щi Правила ФФБ нафвають чинностi пiсля ix затверлження уповновФкеним органом Фiнансово'i
компанii та дiють до моменту припинення правовiдносин мiж BciMa суб'сктами ФФБ. У Правила
ФФБ можуть вноситися змiни i доповнення в порядку, передбаченому пункгом 3.7. Правил ФФБ,
шляхом затверд2кення ii уповнов,Dкеним органом Фiнансовоi компанii у новiй релакчiТ.
Щi Правила зберiгають свою чиннiсть на весь пёрiол функцiонування ФФБ. У разi внесення пiсля
затверд2кення цих Правил ФФБ змiн до чинного законодавства, якi змiнюють, доповнюють чи
)дочнюють порядок здiйснення iнвестицiй у булiвничтво житла та регламентують питанЕя
функцiонування ФФБ, чi Правила ФФБ та ушаденi договори про участь у ФФБ дiють в частинi,
яка не суперенить зЕlконодавчим актам, що набули чинностi.

Правила ФФБ оприлюднюються цшяхом ik розмiщення на вiльному дJIя огляду клiентами мiсцi в
примiщеннi Фiнансовоi компанii , а також на WеЬ-сайтi Фiнансово| компанi'i,
Оригiнал цих Правил ФФБ зберirасться у головного бухгалтера, копiТ- у вiдповiдних струкryрних
пiдроздiлах Фiнансовоt компанii, до дiяльносгi яких вони вiдносяться (у кiлькостi - за
необхiлнiстю).
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