
1.4. До суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла належать - 
Довірителі, Забудовник, Управитель, Страхові компанії.

Управитель -  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 
...Тніпробуд” особа, яка у встановленому законодавством порядку набула статусу фінансової 
установи (Свідоцтво від "24 травня 2007 р. Серія ФК, N 138) та отримала Ліцензію на 
здійснення діяльності з залучення коштів установників управління майном для 
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю серія АЕ 
0*0 і ^9“20 від 06.12.2013 року. Термін дії ліцензії -  до 14.11.2018 року.

Забудовник -  юридична особа -  Товариство з обмеженою відповідальністю „Управління 
капітального будівництва”, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій 
замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала з Управителем договір 
д т : організацію спорудження об’єкта будівництва та введення його в експлуатацію № 24/03/14 
від 24 березня 2014 року.

Об'єкт будівництва -  багатоповерховий житловий будинок з торгово-офісними 
приміщеннями за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. 
н :зо-К иївська, будівництво якого організує Забудовник -, фінансування будівництва якого 
здійснює Управитель за рахунок отриманих від Довірителів в управління грошових коштів, 
відповідно до умов Договору про участь у Фонді.

Довірителі - це фізичні і юридичні особи та спільний інвестор ФОН, які визнали ці 
Правила, з якими Управителем укладено Договір про участь у Фонді.

Страхові компанії - страховики, з якими Забудовник та/або його підрядник укладають 
§  договори обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження 

об'єкта будівництва та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення 
внаслідок техногенних аварій та природних явищ - на користь Управителя як довірчого 
власника.

Відносини між суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів будуються на 
договірних засадах і припиняються після виконання усіх зобов'язань перед довірителями.

Суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла не мають права 
втручатися в дії Управителя щодо здійснення ним управління майном, окрім довірителів у разі 
виявлення ними фактів нецільового управління майном, переданим управителю за договором 
про участь в ФФБ, шляхом подання йому відповідного письмового звернення.

1.5. Метою створення цього ФФБ є отримання Довірителями ФФБ у власність житла. Для 
росягнеійя цієї мети Управитель за власного ініціативою створює ФФБ та здійснює управління 
: злученими від Довірителів коштами у межах своїх повноважень, визначених цими Правилами 
ФФБ і договорами про участь у ФФБ, та фінансує спорудження об’єкта будівництва і об’єктів

І інвестування в його складі на підставі відповідного договору з Забудовником. Після виконання 
Довірителями своїх зобов’язань Управитель передає Довірителям майнові права на об’єкти 

* інвестування для подальшого отримання Довірителями цих об'єктів у власність.
1.6. Фонд не є юридичною особою.
1.7. Фонд є об'єктом управління майном, який знаходиться в управлінні Управителя. 

Управитель здійснює управління цим майном відповідно до законодавства України, цих Правил 
тс Договору про участь у Фонді.

1.8. Після визнання Довірителями Правил Фонду та внесення до Фонду грошових коштів в 
пггядку, визначеному Договором про участь у Фонді, Управитель Фонду не має права вносити

І зміни та доповнення до цих Правил без письмової згоди всіх Довірителів. Для отримання згоди 
Д : вірителів Управитель письмово повідомляє (із повідомленням про вручення) всіх Довірителів 
ні їх адресу, вказану у договорі, про намір внести зміни та/або доповнення до Правил Фонду із 
гн::-:вченням змісту таких змін та/або доповнень. Якщо протягом 30 днів з дня отримання 
[Довірителем повідомлення Управителя не надійшла письмова відповідь Довірителя, його згода 
ркажається отриманою. Текст внесених змін та доповнень до Правил надсилається Довірителю 
В м я т о м  30 днів з моменту внесення даних змін на адресу Довірителя рекомендованим листом з 
г : г : : : вченням про вручення.

і : Фонд діє до моменту виконання усіх зобов'язань перед Довірителями.
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