
- для об'єктів житлового та нежитлового будівництва -  1 (один) кв. м;
- для гаражних боксів (машиномісць) -1  кв. м або один бокс (машиномісце).
8.2. Розмір вимог Довірителя на об'єкт інвестування визначається кількістю закріплених 

Управителем за Довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування. Управитель після 
внесення Довірителем коштів до Фонду закріплює за Довірителем відповідну кількість вимірних 
одиниць об'єкта інвестування з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об'єкта 
інвестування.

8.3. Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування Фонду виду А визначається 
Забудовником виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці об'єкта будівництва, 
коефіцієнтів поверху та комфортності цього об'єкта інвестування. На підставі цих даних 
Управитель розраховує вартість зобов'язань Довірителя щодо внесення коштів до Фонду. 
Забудовник приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження 
об'єкта будівництва.

8.4. За цими Правилами поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування - це 
встановлена Забудовником (для Фонду виду А) на момент проведення Довірителем розрахунків 
ціна права вимоги Довірителя на одну вимірну одиницю об'єкта інвестування.

8.5. Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва не може бути встановлена нижче, 
ніж попередня ціна для цього об'єкта будівництва.

8.6. У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування у Довірителя не 
виникає зобов'язань щодо внесення до Фонду додаткових коштів за закріплені ним раніше 
вимірні одиниці об'єкта інвестування.

9. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ УПРАВИТЕЛЯ
9.1. За перерахування коштів на фінансування будівництва Управитель отримує винагороду.
9.2. Управитель Фонду виду А отримує винагороду від Забудовника у розмірі, у строки та у 

порядку, погоджених при укладанні Договору Управителя з Забудовником про спорудження 
об'єкта будівництва. За погодженням Управителя та Забудовника при перерахуванні коштів на 
фінансування будівництва із Фонду Управитель може утримувати належну йому винагороду 
самостійно за рахунок коштів Фонду;

9.3. За здійснення управління коштами, переданими Управителю в управління Довіритель 
сплачує Управителю винагороду у розмірі, строки, та у порядку, визначену у договорі про 
участь у ФФБ, але не більш п’яти відсотків від суми коштів, переданих в управління. 
Управитель не може вимагати від Довірителя іншої винагороди, крім передбаченої Законом 
України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 
: пераціях з нерухомістю" та Договором про участь у Фонді.

9.4. Управитель Фонду до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію 
може надати Довірителю послуги щодо зміни об'єкта інвестування, уступки права вимоги за 
Л : говором про участь у Фонді третім особам, часткового повернення коштів з Фонду та 
р ;  : гмлення відмови від участі у Фонді.

9.5. За надання Управителем послуг, зазначених в пункті 8.4. Довіритель сплачує 
У ттвзителю винагороду:

за оформлення зміни об'єкта інвестування - у розмірі не більше 5% від вартості закріплених 
к  Л: вірителем вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта 
Трестування на день подачі відповідної заяви;

та оформлення уступки права вимоги Довірителя на користь третіх осіб - у розмірі не 
ш л е  3 % (три відсотки) від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в Об’єкті 
трестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви;

та часткове повернення Довірителю коштів - у розмірі не більше 3% (три відсотки) від 
■р-тт.т; закріплених за Довірителем вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною 
^■»т тн:: одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви;

за оформлення відмови від участі у ФФБ -  у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми коштів, 
В і  ■ : угаються Довірителю;

і1! один відсоток) від суми коштів, які повертаються Довірителю - при відмові від участі у 
7 ОБ з одночасним укладанням Довірителем договору про участь у іншому ФФБ.
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