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недотримання Довірителем Графіка подальшого внесення до Фонду коштів, визначеного 
п : нтві про участь у Фонді, за сумами та/або строками;

недотримання Довірителем вимог цих Правил щодо письмового попередження 
:: нника про подовження терміну підписання Акта прийому-передачі об'єкта інвестування.
- Г У разі, якщо Управитель відкріпив від Довірителя закріплений за ним об'єкт 

—зання за недотримання довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, сума 
ід. що підлягає виплаті довірителю, визначається Управителем, виходячи з кількості 
ннених за Довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної 
ид  цього об'єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, 
і : віритель порушив графік внесення кощтів до ФФБ.
- 5 .  В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті Довірителю, визначається 

в:: гелем, виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об'єкта 
г  зання та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування станом на день 

іення від довірителя об'єкта інвестування.
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ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ 
ДОВІРИТЕЛЯ ТА УМОВИ ВИПЛАТИ КОШТІВ ДОВІРИТЕЛЮ

).1. До запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію, Довіритель має 
відмовитись від участі у Фонді та подати Управителю відповідну заяву про дострокове 

■■пинення Договору про участь у Фонді, але не пізніше, ніж за ЗО днів до дати введення 
а  будівництва в експлуатацію. Про намір достроково припинити Договір про участь у 

Довіритель повинен письмово попередити Управителя за 10 днів до пропонованої дати 
нення дії Договору.
5.1. Повернення коштів Довірителю здійснюється Управителем за рахунок коштів 
гдзного резерву та коштів, повернених Забудовником на вимогу Управителя (у зв'язку із 
:ення обсягу замовлення внаслідок відмови Довірителя від участі в Фонді), протягом 5 

банківських днів після здійснення Управителем наступної повної реалізації відповідного 
а інвестування або після введення об’єкта будівництва в експлуатацію.
5.3. З' випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати (повернення) їх 
:гелю, Забудовник на вимогу Управителя зобов'язаний перерахувати на рахунок Фонду 
плати Довірителю кошти в необхідному обсязі. Про недостатність коштів оперативного 
; для виплати (повернення) коштів Довірителю Управитель письмово повідомляє 
: нника протягом 5-ти днів з дати отримання повідомлення від Довірителя щодо наміру 
ннтні Договір про участь у Фонді з зазначенням суми, яка підлягає поверненню.
Уудовник зобов'язаний перерахувати вказану у повідомленні Управителя суму грошових 
: на рахунок Фонду протягом 5 днів з дати отримання повідомлення від Управителя.
5 -  До моменту припинення Договору про участь у Фонді Управитель протягом 5 днів з 
гримання заяви Довірителя розглядає заяву Довірителя про припинення Договору про 

; Фонді та приймає рішення про відкріплення від Довірителя об'єкта інвестування і 
а : повідомляє про таке рішення Забудовника протягом 5 днів з моменту прийняття 

ед пг :> припинення Договору про участь у Фонді з інформацією про дату припинення 
І : говору та повідомляє про зменшення обсягу підтвердженого замовлення на

П РЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІНИ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ, УСТУПКИ ПРАВА 
Е ИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО УЧАСТЬ У ФОНДІ ТРЕТІМ ОСОБАМ, 

ЧАСТКОВОГО ОТРИМАННЯ КОШТІВ З ФОНДУ
: - . Д : запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію, за умови сплати 

:е : винагороди Управителю у розмірі, визначеному в розділі 8 цих Правил, Довірителі, 
а::-: згодою Управителя, мають право уступити (відступити) право вимоги та свої 

7 - 7 : а Договором про участь у Фонді на користь третіх осіб.
*  -  ~ ■ а агава вимоги за Договором про участь у Фонді оформляється у встановленому 

двом України порядку після подання Управителю Довірителем документів, 
ілмн Правилами, і отримання письмової згоди від Управителя. Управитель
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