
Сг « ш н я  співвласників та вступити в члени цього Об’єднання, в разі його створення, 
І леє укласти відповідні договори з експлуатуючими організаціями, в порядку, 
Ииняг=еному законодавством України;

• дня Об’єктів інвестування -  нежитлових приміщень -  укласти відповідні договори 
ш~ гїсшуатацію нежитлових приміщень з експлуатуючими організаціями в тому числі і 
з л і 55 (у разі його створення), визначеними Забудовником.

1 "  і У випадку відмови Довірителя від підписання Акту прийому-передачі закріпленого 
готелем Об’єкту інвестування, Довіритель повинен направити Забудовнику мотивовану 

з письмову вигляді від прийняття Об’єкту інвестування із зазначенням причин такої

” При наявності зауважень по якості Об’єкту інвестування Довіритель не приймає 
Об'єкт інвестування, а всі претензії до якості Об’єкту інвестування Довіритель пред’являє 

джбЕику до моменту підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем 
єзг~ інвестування. Всі недоліки по якості Об’єкту інвестування, як і невідповідність вимогам 
езггн;-кошторисної документації, фіксуються в Акті про виявлені недоліки, який повинен 

--лппсаний Довірителем, Забудовником та Управителем.
5 ” 5 Вказаний Акт про виявлені недоліки укладається протягом 15 календарних днів з 
езтл проведення обстеження Довірителем, Забудовником та Управителем , та передається 

'  лззнику для усунення за його рахунок виявлених недоліків по якості Об’єкту інвестування 
~*:тгг:м  15 (п'ятнадцяти) днів з дати отримання претензії від Довірителя..

” 51. Після усунення виявлених недоліків по якості Об’єкту інвестування Забудовник у 
жгсзмовому вигляді повідомляє Довірителю та Управителю про цей факт. Протягом 5 
«лленларних днів Довіритель повинен оглянути Об’єкт інвестування та підписати Акт прийому- 
гєтспг-:: закріпленого за Довірителем Об’єкту інвестування.

5 ” 55. За наявності поважних обставин, строк підписання Акту прийому-передачі 
і-і-т.лленого за Довірителем Об’єкту інвестування може бути подовжено на строк, що не 
герезшпує 2 місяців від запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію.

5 ” 53. В такому випадку Довіритель письмово попереджає Забудовника та Управителя про 
■снюзження терміну оформлення права власності на Об’єкт інвестування, з наведенням 
У  -тлзних причин, внаслідок яких він не мав можливості підписати Акт прийому-передачі 

ілленого за Довірителем Об’єкту інвестування, та наданням офіційного підтвердження цих

1 " 54. У разі отримання Управителем письмового повідомлення від Забудовника про 
тлення Довірителем цієї умови він втрачає право на закріплений за ним Об’єкт 
;л  зання. Управитель відкріплює від Довірителя закріплений за ним Об’єкт інвестування та 
ллені за ним вимірні одиниці Об’єкта інвестування, про що інформує Довірителя 

енлованим листом за адресою, вказаною Довірителем при укладанні Договору про участь 
4«: елі і  інансування будівництва.

: ” 55. Забудовник на підставі відповідного акту, вилучає даний Об’єкт інвестування з 
лзгу Об’єктів інвестування та перераховує кошти у необхідному обсязі для виплати 

Д їє т є л ю .

5 - 25. В цьому випадку Довіритель перестає бути учасником процесу спорудження Об’єкту 
~ н а .  Кошти Довірителя в сумі, що відповідає вартості вимірних одиниць згідно 

лнзл за ціною на день їх відкріплення Управителем, залишаються у Фонді до моменту їх
г «ЗЛЕНЯ.

” 5" Забудовник зобов'язаний не пізніше трьох місяців з дня введення Об’єкту 
Еяптва в експлуатацію передати цей Об’єкт Об’єднанню співвласників, або Довірителям, 
; лл- злуючій організації разом з необхідною технічною документацією.
” 5 1 Умови надання експлуатуючою організацією комунальних послуг мають 

і іти :ь окремим договором, укладеним між експлуатуючою організацією та Довірителем, 
У ж  -т: ллуатуючою організацією та новоствореним Об’єднанням співвласників (ОСББ)


