
потвердження повноважень особи, що підписує договір (витяг з наказу про призначення 
нв посаду (довідка з місця роботи), протоколу зборів засновників про призначення 
: о із н я )  керівника;

=ід : м ості про засновників;
.. • . '  ;• довірителя;
: нерезиденти надають легалізовані в установленому законодавством порядку:

• копії у стан о вч и х  документів або копію легалізованого витягу торговельного, 
: дяківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення 
; хзсзноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

• підтвердження повноважень особи, що підписує договір (довіреність, витяг з наказу про 
призначення на посаду (довідка з місця роботи), витяг з протоколу зборів засновників, 
витяг з установчих документів тощо);

• банківські та поштові реквізити;
• відомості про засновників;
• анкету довірителя;

3.3.3. Якщо довіритель ФФБ - спільний інвестор ФОН, від імені та в інтересах якого 
д>: - правитель ФОН в системі ФОН-ФФБ, додатково мають бути надані належним чином 
засвідчені копії Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН, які підтверджують 
правомірність дій такого управителя ФОН. Якщо управитель ФОН та управитель ФФБ в 
системі ФОН-ФФБ є одна особа, то в договорі зазначається тільки найменування такого ФОН. 
У клацання такого договору від імені довірителів, які складають спільного інвестора ФОН, 
м : же бути доручено фізичній особі, яка діє від їх імені на підставі відповідної довіреності з 
пр азом передоручення

3.4. Фізичною особою, що на день укладення Договору про участь у ФФБ перебуває у 
шлюбі, додатково до вказаних документів подається особисто письмова, заява про згоду іншого 
п : лружжя на укладення Договору про участь у ФФБ.

3.5. Усі документи подаються українською мовою.
3.6. Особа може бути Довірителем в кількох різних Фондах та в кожному Фонді мати кілька 

рахунків у системі персоніфікованого обліку відповідного Фонду.

4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, УМОВИ, 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

4Л. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
4.1.1. Управління майном встановлюється на підставі Договору про участь у Фонді, за яким 

Д : віритель передає Управителю в управління грошові кошти з метою отримання у власність 
визначеного Договором про участь у Фонді об'єкта інвестування.

4.1.2. Договір про участь у Фонді може бути укладений лише за умови надання довірителем 
всіх документів, визначених у розділі 3.

4.1.3. Одночасно з укладенням Договору про участь у Фонді, Довіритель зобов'язаний 
відкрити у Банку на своє ім'я поточний рахунок. Поточний рахунок Довірителя відкривається у 
т : "г ж банку в якому відкрито поточний рахунок, який є рахунком Фонду.

-.1.4. Управитель на підставі довірчої власності здійснює управління коштами та для 
■осягнення мети управління, перераховує частину отриманих в довірчу власність грошових 
■ез-.гів. за винятком оперативного резерву, на фінансування будівництва. Решта коштів 
вали здається в управлінні Управителя відповідно до цих Правил.

4.1.5. В процесі здійснення управління майном Управитель створює Оперативний резерв.
-  1.6. Для даного Фонду оперативний резерв формується Управителем у розмірі 5 % (п’ять 

■ш: віків) від суми фактично внесених Довірителями коштів. Кошти оперативного резерву 
Ух з житель використовує для виконання таких операцій:

- виплата довірителем коштів з ФФБ;
- перерозподіл отриманих в управління коштів між об'єктами будівництва внаслідок 

Іпзхзнення довірителями операції зміни об'єкта інвестування.
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