
I I  лгазл обов'язки Управителя та Довірителів, відповідальність сторін за невиконання 
_ : - н :  виконання умов договору;
. лл : та механізм повернення Довірителю коштів на його вимогу;

І -  л :ряд.:к надання інформації Довірителю про хід виконання умов договору;
: р та форму винагороди Управителя;

1 - ~ітпнси сторін.
: У? І Батя підписання Договору про участь у Фонді У правитель закріплює за Довірителем 
шжй. ним об'єкт інвестування, що є підтвердженням замовлення на спорудження цього 
т  інвестування як складової частини об'єкта будівництва шляхом внесення цього об'єкта 

згння до підтвердженого обсягу замовлення.
5 1 -  При укладенні Договору про участь у Фонді Довіритель обирає конкретний об'єкт 
. у  л ання з переліку не закріплених за іншими довірителями об'єктів інвестування, що 
:: нулогься Управителем.
51.5. Порядок закріплення об'єкта інвестування за Довірителем:
а Довіритель перераховує грошові кошти на поточний рахунок Фонду в розмірі, 
аченому у Договорі про участь у фонді;
5 Управитель закріплює за довірителем відповідну кількість вимірних одиниць об'єкта 
тлу злння з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування. Закріплена 
•леть вимірних одиниць об'єкта інвестування вказується в Свідоцтві про участь у Фонді 
ригеля та системі персоніфікованого обліку Фонду;
в 1 Управитель вилучає цей об'єкт з переліку об'єктів інвестування, що пропонуються 
лллтелем, для виключення можливості закріплення цього об'єкта за іншим довірителем та 
зязується, за умови виконання Довірителем своїх зобов'язань за Договором про участь у 
ді. включити Довірителя до переліку довірителів, яким Забудовник у подальшому 
в'язаний передати у власність закріплені за ними об'єкти інвестування.
5 2.6. Закріплення об'єкта інвестування за Довірителем є підтвердженням замовлення 
говнику на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини об'єкта 
зництва (внесення цього об'єкта інвестування до підтвердженого обсягу замовлення).
5.2.7. Розмір вимог Довірителя на об'єкт інвестування визначається кількістю закріплених 
їм вимірних одиниць об'єкта інвестування.
5.2.8. Після кожного внесення Довірителем коштів до Фонду згідно з графіком 
-псування, визначеним у Свідоцтві про участь у Фонді, відповідно до умов, визначених
вором про участь у Фонді, Управитель видає Довірителю нове Свідоцтво про участь у 

лі - документ, що підтверджує участь Довірителя у Фонді та кількість закріплених за 
ригелем вимірних одиниць об'єкта інвестування.
5.2.9. У свідоцтві про участь у Фонді обов'язково мають бути зазначені: 
найменування та вид Фонду;
гані Довірителя: 
для юридичних осіб:
для резидентів - найменування особи, місцезнаходження та ідентифікаційний код в 
чому державному реєстрі підприємств та організацій України;
для нерезидентів - найменування особи, місцезнаходження та країна, де зареєстровано 

д ля фізичних осіб:
для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та 
лллікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших 

вкових платежів;
для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса 
■ного місця проживання за межами України;
: дальні відомості для всіх осіб: 
ллта видачі свідоцтва;
ідоіллений за довірителем об'єкт інвестування;
-планована дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію; 

г  м і  коштів, переданих Довірителем в управління Управителю;


