
5.8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 
НА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ - КВАРТИРИ

5.8.1. Після здійснення Довірителем остаточних розрахунків з Управителем за даними 
І обміру БТІ на умовах цих Правил та Договору про участь у Фонді, отримання Забудовником

документів про право власності на об'єкт інвестування та отримання від Управителя Довідки 
про 100 % інвестування об'єкта інвестування Довірителем, Довіритель в обмін на Довідку 
отримує у Забудовника оглядовий ордер на квартиру та протягом 15 днів повинен підписати Акт 

І прийому-передачі об'єкта інвестування і передати його Забудовнику.
5.8.2. Забудовник зобов'язаний до підписання Акта прийому-передачі об'єкта інвестування 

І усунути за власні кошти недоліки, дефекти та недоробки в разі їх виявлення Довірителем.
5.8.3. Якщо для участі у Фонді Довіритель використав кошти, отримані від банку у кредит, 

І : сюов'язання за яким забезпечені іпотекою об'єкта інвестування та/або майнових прав на нього,
після закінчення будівництва та отримання Довірителем правовстановлюючих документів на 

І пей об'єкт інвестування, об'єкт інвестування продовжує бути предметом іпотеки відповідно до 
І  умов іпотечного договору. При цьому іпотечний договір є чинним і не потребує внесення змін 
І та доповнень до нього. Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою 
І  сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

5.8.4. За наявності обставин неусунення Забудовником недоліків та недоробок, виявлених 
Довірителем при огляді об'єкта інвестування, підписання Довірителем Акта прийому-передачі

І  об'єкта інвестування може бути подовжено на строк, що не перевищує 2-х місяців від 
І : аплановацої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію. В такому випадку Забудовник 

■  письмово попереджає Довірителя про подовження терміну підписання Акта прийому-передачі 
і квартири, що тягне за собою подовження оформлення права власності на квартиру.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОВІРИТЕЛЕМ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
У РАЗІ НЕСВОЄЧАСНОГО ВВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА В

ЕКСПЛУАТАЦІЮ,ТА ІН.
6.1. Довіритель має право на отримання страхового відшкодування у разі несвоєчасного 

І  «ведення об'єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених Договором 
■Будівництва, обов’язків, передбачених договором про участь у Фонді. Порядок отримання 
■жакого відшкодування визначається чинним законодавством України з питань страхування.

7. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ
7.1. Фінансування будівництва за рахунок коштів Фонду виду А Управитель здійснює в 

Вме:нах отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву.
7.2. Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від 

■Управителя коштів. В інтересах Довірителів Управитель здійснює контроль цільового 
■лппіристання Забудовником коштів, спрямованих Управителем на фінансування будівництва.

7.3. У разі зменшення Управителем обсягу підтвердженого замовлення на будівництво 
^■будовник зобов'язаний на вимогу Управителя повернути кошти на рахунок Фонду для 
І н :рахунку з Довірителями.

~А. Управитель, в інтересах Довірителів, може перевіряти фінансовий стан Забудовника, 
в* плати від нього надання фінансових та аудиторських звітів.

6.5. Управитель не може використовувати залучені в управління кошти, у тому числі кошти 
J L  у : пивного резерву, не за цільовим призначенням, визначеним у Договорі про участь у Фонді, 
кллленим  з Довірителем, та не може відповідати цими коштами за своїми боргами.

~.6. За кожним об’єктом будівництва Забудовник до відкриття фінансування зобов’язаний 
р п ш т и  Управителя ФФБ про всі свої зобов’язання (та про всі відомі йому зобов’язання 

І рілезласника) перед третіми особами за цим об’єктом будівництва.

8. ТИПИ ВИМІРНИХ ОДИНИЦЬ ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ
і 1. Вимірна одиниця об'єкта інвестування встановлюється цими Правилами Фонду 

«псування будівництва.
Запірна одиниця об'єкта будівництва:
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