
встановленого законодавством документа про право власності Довірителя на збудований Об’єкт 
інвестування, зобов'язаний зробити відмітку на примірниках Договору іпотеки, який належить 
Управителю та Банку.
10.11. Відносини Банку та Довірителя щодо порядку та умов надання Банком, використання і 
повернення Довірителями кредитів, а також відповідальність Довірителів за неналежне 
виконання договорів, укладених в забезпечення виконання своїх зобов’язань за Кредитними 
договорами, регулюється внутрішніми положеннями Банку.
10.12. При надані Банком кредиту Довірителю відповідно до Кредитного договору, вносяться 
зміни до Договору про участь у Фонді.
10.13. У Кредитному договорі Банк має право передбачити заходи щодо примусового виконання 
зобов'язань Довірителя - позичальника та щодо звернення стягнення на предмет іпотеки у 
випадку невиконання Довірителем умов Кредитного договору.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛЯ І ЗАБУДОВНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ
ПРИЙНЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

11.1. Управитель і Забудовник за невиконання прийнятих на себе зобов'язань за 
договорами про участь у Фонді та Договором будівництва несуть відповідальність згідно 
чинного законодавства України.

11.2. Управитель при здійсненні управління:
• несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності Управителя, 

визначених цими Правилами та визнаних Довірителями;
• несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед Довірителями у межах 

Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 
будівництві житла та операціях з нерухомістю" та договору про участь у Фонді;

• не несе відповідальності власним майном за виплату коштів Довірителю в разі його 
відмови від участі у Фонді, якщо Управитель дотримався встановлених цими Правилами 
процедур щодо забезпечення можливості отримання Довірителем коштів з Фонду на 
вимогу Довірителя.
11.3. Забудовник, як особа, яка згідно із законодавством має право на виконання 

функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з 
Управителем:

• несе відповідальність згідно чинного законодавства України та Договору будівництва за 
невиконання зобов'язань щодо організації спорудження об'єкта будівництва та 
своєчасного введення його в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на 
будівництво, підтвердженого Управителем;

• несе відповідальність згідно чинного законодавства України та Договору будівництва за 
нецільове використання коштів, отриманих від Управителя;

• несе відповідальність власним майном за невиконання зобов'язання щодо перерахування 
коштів на рахунок Фонду для проведення Управителем розрахунків із Довірителями.

12: ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ

12.1. Фонд припиняє своє функціонування за рішенням Управителя Фонду у разі досягнення 
мети, з якою був створений Фонд, після виконання зобов'язань перед усіма довірителями Фонду.
12.2. Після виконання Управителем зобов’язань перед усіма довірителями ФФБ вважається 
таким, що припинив своє функціонування.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Дані Правила набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами 
учасників Управителя.
13.2. У випадку прийняття Управителем рішення про ліквідацію:

• Управитель узгоджує із Забудовником іншу фінансову установу (нового Управителя) для 
передачі в управління Фондом;

• Управитель погоджує із Забудовником та Довірителями порядок передачі для управління
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