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ТИПОВІ ПРАВИЛА 
ФОНДУ ФІНАНСУВАННІ1 БУДІВНИЦТВА ВИДУ «А»

УПРАВИТЕЛЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Дніпробуд»»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Дані Правила є публічною пропозицією Управителя -  Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпробуд», 04071, м. Київ вул. Щекавицька, 30/39, 
офіс №21, код за ЄДРПОУ- 34817818 (далі -  Управитель ФФБ) для вступу до фонду 

І фінансування будівництва виду А “Дніпробуд” (далі - Фонд) особи, яка бажає стати 
установником управління майном цього Фонду (далі -  Довірителем Фонду), на підставі 
визнання цих Правил шляхом підписання Договору про участь у Фонді.

1.1 Ці правила розроблено відповідно до вимог Закону України „Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від
19.06.2003 р. № 978-ІУ, Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ, „Положення про Державний реєстр 
фінансових установ”, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 11.09.2003 р. за № 797/8118, „Положення про внесення інформації щодо фінансових 
компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та 
реєструючої системи фінансових компаній”, затвердженого розпорядженням Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 р. № 152 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 29.12.2003 р. за № 1252/8573, „Ліцензійних умов провадження 
діяльності із залученням коштів фізичних осіб -  установників управління майном для 
фінансування Об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю”, затверджених 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
24.06.2004 р. № 1225 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 р. за № 
927/9526 , Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла” № 692-УІ 
від 18.12.08 р. та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Ці Правила Фонду визначають процедуру його створення як фонд фінансування 
будівництва виду А, порядок організації взаємовідносин Управителя, Забудовника та 
Довірителів, порядок встановлення управління коштами, умови, особливості та обмеження 
здійснення управління залученими коштами, напрями та порядок їх використання, порядок 
участі у Фонді та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць об'єктів інвестування, 
порядок та умови закріплення Об'єкта інвестування за Довірителями, розмір винагороди 
Управителя, відповідальність Управителя і Забудовника за невиконання прийнятих на себе 
зобов'язань, порядок отримання Довірителями страхового відшкодування у разі несвоєчасного 
введення Об'єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором 
між Управителем і Забудовником та Договором між Управителем і Довірителем Фонду, або 
неналежного виконання таких робіт та інші умови функціонування Фонду.

і .3. В цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:


