
2 і  22р:лтлом періоду будівництва Управитель, щомісячно, відповідно до умов Договору 
: забудовником, підтверджує Забудовнику обсяг замовлення на будівництво 

■ ввеня даних про об'єкти інвестування, майнові права на які передані Довірителям на 
■ пм овлених цими Правилами, та укладених з цими Довірителями Договорів про

Управитель здійснює контроль за дотриманням Забудовником виконання умов та 
за. укладеним Договором Управителя з Забудовником шляхом проведення нагляду, 

НЕНЯ відповідного акту контролю за будівництвом з метою своєчасного запобігання 
ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій чи бездіяльності 

шшя, що можуть призвести до:
е : зновних технічних характеристик об'єктів будівництва;

- п -  рлення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
- уростання вартості будівництва більш ніж на 20 відсотків;
- х  ллыпення строків будівництва більш ніж на 90 днів.

5 І У Управитель має право залучати до проведення нагляду відповідних технічних
■ »  -нтлів як шляхом укладання відповідного договору з такою особою, так і організації
ш г т е д  відповідною юридичною особою, з якою Управителем укладений договір.

5 У 2. 2' разі виявлення Управителем ризику порушень умов Договору Управителя з 
! к р  зз-зв ликом, Управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати 
з  : :з з:-::-:з Договору Управителя з Забудовником, повернення Забудовником усіх спрямованих 

: з-заз-ззування будівництва цього об'єкта коштів, перерахування на рахунок Фонду коштів, 
вг:б  хідеих для розрахунків з Довірителями, що виходять з Фонду у зв'язку із розірванням
У ■ 5-з ту Управителя з Забудовником, а також здійснювати інші заходи щодо виконання
:л-г ззззником своїх зобов'язань за Договором, визначені Законом та Договором Управителя із 
За: ;• т з вшіком.

5 1.13. Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя протягом строку, визначеного в
Д ■ в з ті Управителя з Забудовником, повернути грошові кошти на рахунок Фонду або
■ер тззтзз майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, Управителю, якщо інше не 
т : : :  ззг.злено Договором Управителя з Забудовником.

5 2  Л С)РЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН УПРАВИТЕЛЯ ТА ДОВІРИТЕЛІВ
5 2 1. Фізична або юридична особа стає Довірителем Фонду за умови укладання з 

Іипізптелем Договору про участь у Фонді та перерахування грошових коштів на рахунок 
7Т -і ззтезія. відкритий для Фонду.

"2 2  Договір про участь у Фонді обов'язково повинен містити:
' назву договору;

2 найменування, адресу та реквізити Управителя;
1 лгізвшце, ім'я і по батькові Довірителя-фізичної особи, та її адресу;
-  найменування, місцезнаходження Довірителя-юридичної особи; 

предмет договору;
ндд фонду фінансування будівництва;

розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, порядок передачі 
талем коштів в управління, строки внесення та умови взаєморозрахунків; 
лан: про закріплений за Довірителем об'єкт інвестування; 
строк дії договору;

ження права довірчої власності Управителя з управління майном, а саме: 
управитель не може доручити здійснення управління майном іншим особам та 

» юаний здійснювати управління майном особисто, 
управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим 
ншням. визначеним у договорі управління майном, 
еш  обмеження, встановлені законом або договором управління майном; 

і : глдок зміни і припинення дії договору;
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