
5 інших вигадках, передбачених Договором про участь у ФФБ, якщо це не суперечить 
вимогам : го законодавства України;

за видач} дублікатів втраченого договору, або свідоцтва про участь у ФФБ, довідки про 
повну сплату вартості об’єкту інвестування -  100 грн. за кожен виданий дублікат документа.

9.6. Вказані винагороди Довіритель вносять на поточний рахунок Управителя відповідно 
до умов договору до моменту фактичного вчинення вищенаведених дій.

9.7. Відсотки нараховані банком за користування вільними коштами на поточному 
рахунку Фонду, які тимчасово не передані на фінансування будівництва являються 
винагородою Управителя та перераховуються на поточний рахунок Управителя, якщо це 
передбачено Договором про участь у фонді фінансування будівництва.

9.8. У разі відмови Довірителя від участі у ФФБ у випадках порушення Забудовником 
строків спорудження об’єкта будівництва або у разі неналежного виконання Управителем 
своїх обов'язків, винагорода Управителю не сплачується.

10. ОТРИМАННЯ ДОВІРИТЕЛЕМ ФФБ КРЕДИТУ ДЛЯ УЧАСТІ У ФФБ
10.1. Довіритель, для виконання своїх зобов'язань щодо подальшого внесення коштів до Фонду, 
може отримати в обраному ним Банку кредит на умовах, визначених Банком та викладених в 
Кредитному договорі і погодженому з Управителем.
10.2. Для забезпечення виконання Довірителем зобов'язань за Кредитним договором між Банком 
та Довірителем укладається Договір іпотеки, який підлягає обов’язковому нотаріальному 
посвідченню. Предметом іпотеки за іпотечним договором є Об’єкт інвестування, який стане 
власністю позичальника -  Довірителя в майбутньому, та/або майнові права на нього.
10.3. В Договорі іпотеки повинно бути передбачено накладення нотаріусом заборони на 
відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки. Обтяження такого предмета іпотеки 
підлягає реєстрації у встановленому законом порядку. Оцінка предмета іпотеки здійснюється 
згідно умов внутрішніх положень банку.
10.4. Довіритель при укладанні з Банком Договору іпотеки надає Банку довіреність на право 
отримання від Забудовника документів, що підтверджують право власності на Об’єкт 
інвестування, для подальшого отримання їх Довірителем від Банку.
10.5. Про передачу Банку Об’єкту інвестування, який стане власністю Довірителя в 
майбутньому та/або майнових права на нього, а також про видачу Довірителем довіреності на 
право отримання у Забудовника документів, що підтверджують право власності на Об’єкт 
інвестування, Банк письмово повідомляє Забудовника та Управителя про такий факт з наданням 
Забудовнику та Управителю копії Договору іпотеки та довіреності.
10.6. Одночасно з укладанням Кредитного договору та Договору іпотеки між Довірителем та 
Управителем укладається договір про внесення змін та доповнень до Договору про участь у 
ФФБ, відповідно до якого Довіритель, до моменту виконання своїх зобов'язань перед Банком за 
Кредитним договором, не має права:

• змінити Об’єкт інвестування;
• уступити право вимоги за Договором про участь у Фонді третім особам;
• відмовитися від участі у Фонді шляхом розірвання Договору про участь у Фонді;
' частково отримати кошти з Фонду.

10.7. Довіритель-позичальник, після введення будинку в експлуатацію та оформлення 
равовстановлюючих документів укладає з Банком Додаткову угоду до Договору іпотеки, 
ередаючи в іпотеку Банку Об’єкт інвестування (житлове/нежитлове приміщення), який став

власністю Довірителя.
10.8. Додаткова угода до Договору іпотеки підлягає нотаріальному посвідченню, при цьому на 
Об’єкт інвестування має бути накладена заборона на відчуження.
10.9. Порушення термінів спорудження Об’єкта будівництва або неналежне виконання 
Забудовником своїх зобов'язань не може впливати на правовідносини, що виникли між Банком 
та Довірителем, відповідно до укладеного між ними Кредитного договору та не є підставою для 
припинення виконання зобов'язань Довірителя.
11.10. У разі зміни в процесі будівництва характеристик Об’єкту інвестування, який є 
редметом іпотеки (зміна площі, зміни у плануванні приміщень тощо), нотаріус, на підставі
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