
Фонд фінансування будівництва (далі - ФФБ) -  кошти, передані Управителю ФФБ в 
управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах 
Правил фонду та договорів про участь в ФФБ. Поняття “Фонд” та “ФФБ” надалі у цих правилах 
використовуються як тотожні;

Управитель ФФБ (Управитель) -  фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах 
Л : вірителів ФФБ і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством та цими 
Правилами та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію.

Забудовник - особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій 
замовника будівництва для спорудження об’єктів будівництва та уклала договори з 
управителем.

Довіритель ФФБ (Довіритель) -  фізична або юридична особа, яка відповідно до Закону є 
установником управління майном та учасником ФФБ, визнає та дотримується даних Правил, і 
петедає грошові кошти Управителю ФФБ в довірчу власність на підставі Договору про участь у 
ФФБ;

Вимірна одиниця О б’єкту інвестування -  встановлена Правилами ФФБ одиниця виміру 
Об'єкту інвестування, яка визначається в метричних одиницях, а саме:

• для Об’єктів житлового та нежитлового будівництва -  1,00 кв.м.;
• для гаражних боксів (машиномісць) -  гаражний бокс (машиномісце);
Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта інвестування - встановлена на момент 

розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього Об’єкта інвестування;
Договір про участь у  ФФБ -  затверджений Постановою КМУ від 20.03.2013 р. №227 -  це 

договір між Довірителем та Управителем, за яким Довіритель ФФБ передає Управителю ФФБ у 
довірчу власність грошові кошти з метою отримання у власність відповідного Об’єкту 
інвестування та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

Об’єкт будівництва -  будівля, споруда, або комплекс споруд, будівництво якої 
організовує Забудовник та фінансування будівництва якої здійснює Управитель ФФБ за рахунок 
отриманих від Довірителів ФФБ в управління грошових коштів;

Правила ФФБ -  система норм, що затверджена та оприлюднена Управителем цього Фонду, 
якої мають дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва 
житла для досягнення мети управління майном;

Об’єкт інвестування -  квартира або приміщення соціально-побутового призначення 
і збудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, 
машиномісце тощо) в Об’єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим 
майном;

Позичальник - довіритель ФФБ, який отримав в банку кредит для участі в ФФБ;
Договір між Управителем ФФБ та Забудовником - Договір, який регулює 

взаємовідносини Управителя ФФБ із Забудовником щодо організації спорудження Об’єкта 
будівництва з використанням отриманих в управління Управителем ФФБ грошових коштів та 
подальшої передачі Забудовником Об’єктів інвестування Довірителям ФФБ;

Закріплення О б’єкту інвестування за Довірителем ФФБ -  встановлення правовідносин 
між Довірителем ФФБ та Управителем ФФБ на підставі Договору про участь у Фонді 
бінансування будівництва, за якими у Довірителя ФФБ виникає право вимоги на Об’єкт 
інвестування в майбутньому;

Відкріплення об'єкта інвестування від довірителя - припинення правовідносин, 
встановлених між управителем ФФБ та довірителем стосовно закріпленого за довірителем 
: г скла інвестування, в результаті чого довіритель втрачає право вимоги на цей об'єкт 
інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому цими Правилами 
та Деговором про участь в ФФБ.

Ф інансування будівництва - використання управителем отриманих в управління коштів 
на тт:ведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об'єктів будівництва, а умовами 
а г а :  ту між Забудовником та Управителем.

Перелік О б’єктів інвестування (попередній обсяг замовлення на будівництво) -  
та-; атат та конкретним об'єктом будівництва, підписаний забудовником та управителем ФФБ,
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