
— і щдтз-егджує право управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями об’єктів 
- є ; ~ д іллл. що містяться в цьому документі;.

П: утверджений обсяг замовлення -  документ встановленої форми, до якого вносяться 
гдн; ш:д:  закріплення за Довірителями Об’єктів інвестування;

Остаточно підтверджений обсяг замовлення -  документ встановленої форми, що містить 
перелік Об'єктів інвестування, закріплених за Довірителями, по яким здійснені остаточні 
розрахунки і які підлягають передачі у власність цим Довірителям.;

Перелік Довірителів - документ встановленої форми, в якому міститься інформація про 
: : :  5у Довірителя, розмір внесених нею до ФФБ коштів, та закріплений за нею Об’єкт 
інвестування;

Акт приймання-передачі Об’єкта інвестування - документ встановленої форми, 
; згодженої Забудовником з Управителем, який підтверджує отримання Довірителем Об’єкта 
інвестування. Акт приймання-передачі об'єкта інвестування, підписаний Сторонами, є 
підтвердженням належного виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору про участь у 
Фонді фінансування будівництва.

Проектна декларація - документ, який має містити:
- інформацію про забудовника: найменування, місцезнаходження та фактична адреса, 

реквізити ліцензії, інформація про керівників, досвід роботи, відомості про представників 
забудовника (у тому числі телефон), до яких, у разі необхідності, можуть звернутися довірителі 
ФФБ;

- інформацію про підрядну організацію: найменування, місцезнаходження та фактична 
- адреса, дані та реквізити ліцензій, необхідних для виконання всіх робіт, пов'язаних з

будівництвом, інформація про керівників, досвід роботи;
інформацію про управителя ФФБ: найменування, місцезнаходження та фактична 

адреса, дані та реквізити ліцензії, необхідної для управління коштами та іншим майном, 
інформація про керівників, досвід роботи;

- інформацію про об'єкт будівництва та об'єкти інвестування: стислий опис об'єкта 
будівництва (кількість під'їздів, кількість поверхів, для житлового будинку - наявність 
вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, наявність паркінгу тощо); стисла технічна 
характеристика об'єкта будівництва та об'єктів інвестування, стислий перелік обладнання, 
що буде встановлено на об'єктах інвестування; строки початку та закінчення будівництва;

Облік прав вимоги довірителів ФФБ - облік вимірних одиниць об'єктів інвестування, 
права вимоги на які (вимірні одиниці) належать довірителям.

Система обліку прав вимоги довірителів ФФБ - складений Управителем на відповідну 
дат\' перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці 
об'єктів інвестування.

Система ФОН-ФФБ - врегульовані законодавством та договорами дії Довірителів та 
і Управителя системи ФОН-ФФБ при організації будівництва. Довірителями системи ФОН- 

ФФБ є власники сертифікатів ФОН (установники управління ФОН), від імені яких виступає 
і управитель системи ФОН-ФФБ. Правовідносини ФОН-ФФБ виникають за умови, що ФОН та 

ФФБ мають одного управителя, і кошти ФОН мають спрямовуватися до ФФБ. На інших 
і довірителів ФФБ правовідносини системи ФОН-ФФБ не поширюються.

Спільний інвестор ФОН - цілісна спільність довірителів ФОН, від імені яких виступає 
управитель ФОН. Довірителі, які складають спільного інвестора ФОН, не мають права 
власності на наперед визначені частки активів ФОН і не можуть самостійно розпоряджатися 
ними активами.

Винагорода управителя ФФБ - грошові кошти, які довірителі ФФБ сплачують 
управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених управителем у зв'язку з 
управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про участь у 
ФФБ. а також для забезпечення його діяльності з управління майном, а також для забезпечення 
його діяльності з управління майном. Довірителі ФФБ сплачують управителю таку 
винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені договором про участь у ФФБ. Управитель 
Ноже отримувати винагороду або утримувати її самостійно в інших випадках, передбачених 
іаконом.
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