
з Управитель не може встановлювати обов'язкові для Довірителів ФФБ умови, з якими 
р т н н :  не мають можливості ознайомитися перед укладенням Договору про участь у ФФБ, за 
—в=т~у~ у  норм, встановлених законодавством;

г Інші обмеження, встановлені законом або договором управління майном.
- 1 5  Управитель, вчиняючи фактичні та/або юридичні дії, пов'язані з управлінням майном 

■0»:єдг-. з гбов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочин, про те, що він є 
И~ т : ггелем, а не власником майна.

-  1 : Управитель зобов'язується вжити усіх заходів з реалізації Довірителями, які виконали 
гегеп '.‘правителем свої зобов'язання щодо повного внесення коштів до Фонду, їх прав на 
: ~  :■каяня від Забудовника у власність закріплених за ними об'єктів інвестування.

- 1 “ Управитель зобов'язується забезпечити повернення Довірителям на їх вимогу коштів, 
жнта_---н ними в управління Управителю, на умовах цих Правил та Договору про участь у Фонді.

5. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗАБУДОВНИКА, 
УПРАВИТЕЛЯ ТА ДОВІРИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ

МЕХАНІЗМІВ

5 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН УПРАВИТЕЛЯ ТА ЗАБУДОВНИКА
5.1.1. Управитель укладає із Забудовником Договір, за яким замовляє Забудовнику 

зу  тупати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об'єкти 
інвестування Довірителям цього фонду на умовах, визначених Законом та Правилами фонду.

5.1.2. Управитель визначає банк, в якому має бути відкритий поточний рахунок 
і - г; зозника та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб'єктів 
підприємницької діяльності, які беруть участь у споруджені об'єкта будівництва. Ця умова має 
ннп внесена Забудовником у договори підряду та інші договори, пов'язані із спорудженням 
:2 -гкта будівництва.

5.1.3. Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за Договором щодо організації 
і з :зниження об'єкта будівництва та своєчасного введення його в експлуатацію незалежно від 
і'У ягу замовлення на будівництво, підтвердженого Управителем.

5 За кожним об'єктом будівництва Забудовник передає Управителю перелік об'єктів 
■оестування в об'єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та 
-П' -: п: права на ці об'єкти інвестування для подальшої передачі їх Довірителям на умовах, 

зстіп:вленихпунктом 5.2.12 параграфа 5.2 цього розділу.
5 1 5. Без письмової згоди Управителя Забудовник не має права відчужувати або 

: г  у. за  ги будь-яким способом об'єкти інвестування, майнові права на які передані 
7  7 7 332Нелю.

5 1 і. б' визначений в Договорі Управителя з Забудовником строк Забудовник зобов'язаний 
гегепзтп Управителю Технічну характеристику з основними даними щодо споживчих якостей 
■с-гзгза будівництва в цілому та об'єктів інвестування окремо. Поточна ціна вимірної одиниці 

гес-згта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування, коефіцієнти поверху та 
й г  •. п: 77ності визначаються у додатку до договору із Забудовником.

5 .7 “. За договором Управителя із Забудовником останній приймає на себе ризик щодо 
(тез статності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва та зобов'язаний своєчасно 
и е . і  й : го з експлуатацію незалежно від обсягу фінансування.

За кожним об'єктом будівництва Забудовник та Управитель укладають:
і 7 : : :  вір іпотеки майнових прав на нерухомість,
- 7 : : : зір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, з 

И и  і і 111 умовами та Договір доручення з відкладальними умовами, за яким Управителю
п : рушення Забудовником умов даних Правил, Договору між Забудовником та

_з тезем. доручається виконувати функції Забудовника, у тому числі шляхом 
^сюсудення них функцій іншим особам. При цьому Забудовник на час дії Договору 

: : :й надавати безвідкличну довіреність Управителю на право делегування третім
тт : зізаіз Заб у д о вн и ка  у разі порушення останнім умов Договору з Управителем. Умови 

: : з 7 : 7екн. уступки майнових прав на нерухомість та договору доручення з 
Д.ДЇ.ТЗ:ними уловами розробляє Управитель.
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