
2. ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ФОНДУ
1 Сгнд створений Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
т  : г;-х відповідно до Рішення загальних зборів учасників (Протокол №22 від 03 березня 

І -  г ■ ::: Наказу директора №03 від 03 березня 2014 року, положень Законів України "Про
О с е л е  кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
■стухг-чістю" №978-ІУ, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
з: . : палення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла” № 692-УІ 
е :  : 1 2  13р.  (далі - Закон), нормативно-правових актів Держфінпослуг, Нацкомфінпослуг та

1 1 Управитель створив Фонд за власною ініціативою, уклав Генеральний Договір 
>22- 3 14 від 24 березня 2014 року із Забудовником про спорудження об'єкта будівництва з 
: : : : 1 іленням забезпечення виконання зобов'язань Забудовника за договором відповідно до

[ ї ^ міг Закону.
2 3. 2Іаний фонд фінансування будівництва відноситься до виду А. Поточну ціну вимірної 

одиниці Об'єкта будівництва, споживчі властивості Об’єктів інвестування, коефіцієнти поверху
і те : мфортності визначає Забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності

чених коштів на спорудження Об’єкта будівництва та зобов’язаний своєчасно ввести його в 
і експлуатацію відповідно до проектної документації та проектної декларації і виконати усі 

вес тхітші роботи для дотримання технічних характеристик об’єктів інвестування та об’єкта 
[ х- дівництва, визначених у проектній декларації, незалежно від обсягу фінансування.

2.4. Управитель відкрив у банку на своє ім'я поточний рахунок, який є рахунком Фонду, що 
Ф : азначається у договорі про участь у Фонді.

2.5. Фонд вважається створеним після затвердження Управителем Правил Фонду, укладання 
д : говору з Забудовником та відкриття рахунку Фонду.

2.6. Фонд не відповідає за зобов’язаннями Довірителів перед третіми особами.
2.7. Кошти довірителів ФФБ, отримані Управителем в управління, відокремлюються від 

іншого майна управителя, а також від коштів інших фондів.

3. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ФОНДІ ДОВІРИТЕЛІВ
3.1. Фізична або юридична особа, або спільний інвестор ФОН стає довірителем ФФБ за 

І умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ
д : говору про участь у ФФБ.

3.2. Управитель ФФБ відкриває рахунок довірителю у системі обліку прав вимоги 
дгвірителів відповідного ФФБ.

3.3. Договір про участь у Фонді укладається за умови надання довірителем відомостей, які 
ідентифікують його особу, а саме:

3.3.1. Фізичні особи надають:
а) громадяни України:

ксерокопію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2 та 11) за пред'явленням 
оригіналу паспорта;

• довідку та копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному 
реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

• відомості про адреси реєстрації та постійного місця проживання і контактний телефон; 
анкету довірителя;

б ) нерезиденти та особи без громадянства:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та їх ксерокопії;

• відомості про адресу постійного місця проживання за межами України або адресу 
проживання в Україні і номер контактного телефону;
анкету довірителя;

3.3.2. Юридичні особи надають:
а) резиденти:

копії установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію; 
банківські реквізити;
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