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l.,}дI,Альt{l пOл()}кЕнtlя

1.1.t}н},.грitпttitlравt,lJlttt{i\l.(аНняtiliнансовихIlосЛуГ(нада-,ri-[iравила)ТоВк)(РФtDБ>>(,цл'ri-

'ttpaBrt.tc..tb) 
pcll-itlб.,i,.:tti 

_ 
_\ Bi;(lroBi/ltloc,ti 

,, on'n.'n,ur.ru, I-iивi:tьнtlt,о кOjеhс\ УкрzrТrlи,

l ilctttl,,1apc,,n,_,,l, *n,,.n.1, vnpuTr". 1i uгtро (liTrarri:oBi 
"u",}l,,1._,,.u, ""o,*uo]Ie 

регу_JIIоRа}ttlя

1-1иttttiв t!lirtаttсtlIзих lI()c"1r,1 ))..]Y.((lIpo t|lilrarrcoRo-Kpc,iигlti rtсхttttiзми il,ttрав,цiнilя rtайгtOм ttри

бl;tiвrrиrtrrli ;l(l.tt,t;,t la .,llcpalllrlx J llcp),xONlic,lttl>> la ЗУ KIlptl заtIOбiI,аr,t;;,l i,a пр()Ги,(il()

леI.алiзаllii (вiдмиваtltlю) l1oxo/]lB, одержаних зJIочиIlним tпляхоN'. фiнансуваI]ню тероризN,I"v 
,rа

фiтtансу,ваr{ня рсзIlовсIо/lження.зброт 
масового зниtценiIя)) 

,га норN'ативно-правоIJих aKTlL}, Ulо

,, ffi:#;,l."'J;I:Ji: i,:fi'"*i-i:ýilъxТ"{{*1**i fii]ii::i]i"n]","ol,]u : x_-,i,i:,],," "
'з,iliйсttеtltlявtt1,.г1.1ittittьОIОкоIl.грОЛк)ЗаНаДа}{НяN,IфiнаrrсовихПосjIуГсi]от\Il\:Л1€Itlа\'l.
t]изtlач?Iк),l,ь ct,yttillb вiлltсlвijtыtьrrос,гi посадових осiб, дЬ посалови-\, обов'язкiв якItх налсжtIть

бс,ltttlссрс;lttяробll'titЗк':1lеit'lаМИ.Ук.;IаДаНнЯТа.ВI{коljанtIяJlоI'оt]орlts.
l.з. Iti llРаВИ.rlа с Llи}tни]\t1,1 ,,роr",,о,'riiТ,Ьi"з".."-:l,],.:.,.uuп"и, Зпцitl1,1 та доItовненltя _]о,цих правиJl

В}lОся.Гl,ся lllJlяхоj\,l I-}икJltrJI,еl1Ilя ix у новiй релакuiт або за,гвердже}lня]!1 додаткiв \ вlдIlовl,ltlосl1

, * i,|,Ё:;-;:I",J,iiil::Til:ji.lT-X]?;,o ви/lом .цiяllьtlос,гi якоt.. с tIадання;:,J;i#авлitttlя

маЙном:r:IяфirlаtlсуВаIIНя.об'ск.гiвбулiвничтвата/абозД.iйснснrтяоперашiliЗнеГ\\оМlсТ}о'
1.5. Уlrрави,геjlь мас llpaBo здiйснювати дiяльнiсть з надання фiнаrrсових послуг, зазначену в йогil

\,с Ii-lllоt]чих ji()K),Mc}l l ax, lJ llорялку, u"u1::jreнoMy закоltоllавством, пiсrя набуття Iiи]\1

сliil)с\(littаItсtltзilТlсtаtttlви,о,,..р,,п,о,,ttя:tittсttзiit}чс,l.tlltОt].IlсНс)МуПоря.lк).

2.Ослlоt}нlВИДИТАIrРИНlIиПИНАДАнняФlНАнСоВИхП()(.]}'Г

2.1. уrlравитеJIь може наlIавати r,aKi ВИДИ фiНаНСОВИХ ПОСЛУ[: 
ltiйснення oi]c

_ л.ttравлiнп, *uи,ru, л;,я (linu*,cy;;;, Ъб,.*riо булiвниirтва таlабо з/liйснення оi]сраlllи з

ttcprxt-lMic,Iк). а cilN{e: 
,,,nn,, Vllпi]п,и,l.е]ttt) t

- ),lIpaBjllllttя к(]lll,гаlчlи" IlсреiIаllими Уltраl]иl,еJIltr в уIlравлlнт{,l:

- зьtittа об't,t<т,zt ittвес,гl,вttтltlя:

- vcTyTlKa (вi;iс,1,1,п,llснitя) права вимоги на користь,третiх осiб;

,illýi:,:J'',]fi:,,'':_**,,u,,,.,,, вirп.11;]],:,,:: 
,r:,лlт,ý .t]J:],lз,uо;|р, 

'., .],,::"*oni"'
,'ttplttl;litltlя MaГ.ttttlirt rrри бу;tiвrtи.t[гвi }ки,г,llа r,a оttераtliях:] tlерухомiс,гtrr>, ЗУ Kilp" : :1,1}IсоRl IIocj{),II

la .lcp)ltill]l,. p.,n.,,n',;t,,;; Irn*in (littаttссlвих IlOcJlyl,). ЗУ кГiро запоСliганrIя та пг,, -;1_1110 JIеI,аJlзацl

(tзi,.trtt.t tзаtttl|()) ..t()x(),,lilt. t..,.1cp;ttillll.tx 
,]jl()LlиlII{иNt lil-Пяхом. фiltаIlсуВiiНН}О 

'rерорI{З\!" l (lirraltcYRalItl'

p()'}tIt)t]cl(),')l(cllIiя 
,lClpoT пласtlua.,,.u. r,r"utсtlIIя). [\ивi:lьr'ого, ГосltоДарчоI О ,га Kpltll,", ,ьIIого K.ileKcll

У краiни цlJlяхL]м с гворення (lонлiв,, ,,i;;зi;нтl;lш;ff:,тs;iж,Нll;Ж'J:.,u,JI',"о,ння 
якоl,о с о'римання "- ]нtlВниками ФФl

Ъilil-JТШЖii'з нерухомiСТЮ, МеТОЮ СТВОРеННЯ ЯКОГО С ОТРИ}lаННЯ -Чr\ОJ}' ВЛаСНИКаN{

сер,гифiка,гiв ФОIl, ,_lснення .___,t,гltфiкаrtiт особ

2.З.УrrравИ'l.еjlЬ,,д,l13('lзt,,ltltltзtjtнidliltаrlсовiII()сjIчГиЛИшеПlсЛяЗДlL
K:tit.tt tiB I.tl I]il(и,1,1 ,l .]ilх():uв Bi;trIoBi.trrt) .,l.' ,]alKottOllltlBc'ГRal, ЯКе PeI \ '-ir' --"-^:lr'lСt'IIJИ )' Сфеl
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запобiгання та протидii легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму та фiнансування розповсюдження зброТ масового знищення.

2.4. Керiвник, чJIени органу управлiння, службовчi Управителя беруть на себе та пiдписуtо,гь
зобов'язання tllодо виконаtlня вимог cTaTTi l0 Закону УкраТни <[Ipo фiнаrrсовi послуги та
державне регулювання ринкiв фirrансових IIocJIyI,). а саме:

- керiвник або службовеl_tь не можуть брати участь у пiдготовrri та прийняттi рittlен}{я lllo,11o

прийняття Управителем буль-якого зобов'язання на ix користь;
- керiвник, службовець Управителя не можуть брати участь у пiдготовцi та прийняттi рiшення

на користь установи або пiдприсмства, в якому вони, Тх близькi родичi або пiдпри€мство.
яким вони володiють, мають дiловий iн,герес;

- особа, яка € членом органу управлiння або службовшем Управителя може уклаlIати /lоговори з

Управителем щодо надання такiй особi вiдповiдних фiнансових послуг на умовах. IIIo не
вiдрiзняються вiд звичайних;

- особа, яка с членом органу управлiння Управителя. не може укладати договори шiодо надання
Управителю гlрофесiйних послуг (робiт). якщо загальнi збори власникiв не на/Iал,vть
попередньоТ згоди на укладення такого договору.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРIВ З КЛI€НТАМИ

3.1. .Щоговiр уклаласться шляхом пропозицiТ однiеТ сторони укласти логовiр (оферти) i прийняття
t tрtlrlози tlii (aKtteI rTy ),,lруI,ою сторOною.

З.2. /loгoBip с 1,к..lадеIlим. якtllо сг()р()llи tз ttiutc;ttttiй t|ltlprri .i()crl Llll tI().,lil

договору та пi21Ilисапи цей договiр.
3.3. Пiсля укладаIlня договору фiзична або юридична особа ста€

фiнансування будiвництва або власником сертифiкатiв ФОН.
3.4. loгoBip про участь у ФФБ вилу А таlабо ФФБ вилу Б ,га .llогtlвiр KylliB;ri серти(liка,гiв Ф()ll

пови[Iе}I вiдповiлати вимогам Глави 70. cTaтTi l029-1045 I{ttBi.:tt,lIoг,o коj{скс!,УкраТrrи, с,гltt-li
14 Закону УкраТни кIIро r}littaltctlBtl-Kpe.,tиTtli плехttttiзl,tи ivtt1,1аtз:tiltttя ltaiitttlr,t rlри бl.'tiBtttttttBi
житла та операцiях з нерухомiстю>, cTaTTi б Закоrlу УкраIrrи <IIро фiнансовi IIос.;I)|,и I,a

дерх(авне регулювання ринкiв фiнансових посJlуI,)), ЗУ <<IIро заllобil,аlltlя l,а llptll lt,,titrl

легалiзацii (вiдмиваннrо) доходiв, одержаних злочинним IIIJIяхом, фiнансуванtltо тероризN,I\ Ia

фiнансування розповсюдження зброi масового знище[tItя )),га мати тaKi реквiзити :

3,5. l ) назву документа;
2)назву'. адресу та реквiзити сl,б'с:кта господарюванIlя:
3)пре.rмет договору;
З )вiдоrrостi про к.гliс,нта. який отримус (liHaHcoBv пос.,Iуг\1: ltрiзlзиtItс. iм'я. Ilo ба l l,Ktllli.
адреса IIроживання - для фiзичноТ особи. наймеttуваIIIIя Ttt мiсtIсзtlахо,ц)tеIltlя .,1.1tя кrрl.t.,tи.tlrtli

особlt :

.l)Blr: ФФБ;
-ý ) rtaГtrteHy,Ba}IHя фiнансовоI операrriТ;
б)розrIiр фiнансового активу, зазначений у грошовому виразi, стрOки його внесеIIня ,га yмови
вза€\tорозрахункiв;
7) псlрядок передачi ловiрите:rем коштiв в управлittня Уttравиr,е.rIю ФФIj:
8)t-rбlrе;кен}jя щодо окремих лiй УllравитеjIя з yllpaB;titttlя шtitйlltrм:
9)вiдоrrостi про об'скт булiвничтва iз зазначс,llням його мiсця розташування r,а,tехttiчних
xapaKTep[lcTI.rK:
l0) зап--rанована J,aTa (мiсяuь i piK) введеrlня об'скта булiвниr{тва в експлуатацiю;
1 l )Bi:orrocTi про закрiплений за довiрителем об'ект iнвестування iз зазначенням його
Textl iч Hllx \арактеристик:
l21сгрокlr та rtехаttiз\l Ilс}вернеttttя.,lовiриl,сJlIо коIII,гiв tla йсrго вимtl1,1,. розмiр l1.1ta,t,c;ttilз. lt Ki

повllнен cII_1i-l-tllTlI tIpli ltbo\t\ _1tlвiрите.ltl,]
1 3 ) с гр,lt,''ц _tiТ _ttlговорr :

_)

t rcix ictt.'tllll\ _\\I(lIJ

flовiри,ге:Iем tboH;tr



1.1 ) Bi;trlorзi.,laljILtIic,r,L c,trlpitt ,ta lIевикоllzlIIlIя чN{()в ,r10I,oBopy;
15) lIоря.l(irl( lIa.iIaIlIiя irr(loprr.rartiT ;ltlвiриr,с",Ittl llpil xi,,1 t]ико}Iаtltiя yMot] логовору. lIepc,,liK
iнформаlriТ. яка нада(,ться дtовiри,IеJIIо у письмовiй формi;
16) lri;l,гверлжеrlllя, шlо irrсЬормацiя, зазначеl{а в частинi другiй cTaTTi 12 цього Закону, uailaнa
клiенту:
l7)поря;tсlк взасмолiТ ловiрите.llя та Управителя ФФБ у в}Iпадку дострокового вве/{еtlл|я 4.

ilб't Kla бl,i{iвttиtll ва r] cKcIlJI)a,t,atlittli
l8) lrrlря.,ltlк llIlсссtIIlя lпlitt .{() ,l()l ов()р)" Itpo ),част,L у ФФti.
l 9) pt1,1lri1l,rа t|lopпlv IJtlIlal ()ро;{и Уttрави,tсля ФФБ:
20) ilrrшi ),]чlоL]и Jа ,]ioдоlo cl,tlpiIt, 1.
2l) rri;lписи c,ropiH,
'l'акож до договорч IIро учас,гь у ФФБ додаються:

- IIравила ФФБ:
- rpatPi,trtc ,зtlбра;trсllIlя c\c1\I ll бt,litзc,tbltttI() IIJlaIl) сlб'ск,t,it iIIBcc,tl,BattIIя з llа]ва\Iи l,a плоIllаNIIJ

tзcix iitlt о tt1llt rt ittlctlt, i ,lt_l,]tIat,lcltttяM 
рtl,змiltlе}IIiя trб'ск,l,а iлlвесту-вання на пtlверсi:

- с,I,исJlиЙ ttepc.lliK б1,,,tiве.ltt,ttих робi,г. якi Забуrrовrtик зобсlв'язу€ться провестll на .l.:
tlб' t,K,t,i itt tзсс,t,\,ваlt rtя :

tIерелiк обладнання. яке буле встановлене }{а об'сктi iHBecTr вання
Ilcpc, tatIcK) . tовiри rc_rcBi:

стислий перелiк робi,r. якi Забуловник зобов'язусться провестIi на об'
llрибулинковiй r ериторiТ:

- перелiк обладнання. яке буле встановлене на об'ектi булiвниuтва з наст\-пною його передачею 4.1
екс II_ц},аl уI()чим tlрган i зацiям чи об'слнанню спiввласникiв б1,:lr н ц,.

З.6. /{OГoBip lrpo )'tlac'I'b l ФФБ,tако11( мас,мiс,ги,ги по.1оженllя ш(_\_lо:

a)tleoбxi,тtttocтi укла;lаtlI{я .тlо.Ilа,гкового логовору (чнесення зrtiн_ новоТ ре:акuiТ) з довiрителем
} разi зрtitIи умов доl,овору Управи,геля iз Забуловнико}t:

] наступноtо йсlг,сl

скгi булiвниtIтва l,a

змiни свогоб)llсобхiлllостi письмового повiдомлення cTopiH .]оговор\ що_],о

lt ic llезl tахолжеIl}lя,гаlабо м iсtIя проживання фiзичноТ особlt :

в)rlеобхiлtlсrстi Itисl,м()воI,() псrвiломлення лittензiатоrt - }'правltте_rеlr ФФБ ко/кного довiрителя i

ФФБ rrptl lJltcccltllя lпliIt til ,l()ll()}]llclIb ,,lcl llpaBll.-l ФФБ: 4._ý.

l )ttcoСlxi.ltItlcti ;ttlKt';rlcIlla.,lbIl()Itt Iti.,ll,Bcp,,1;1icIlIlя в}lкоt{аtItlя зlTfrlrз'gзпць сторона}Iи лоt,оворуl
д)rlсобхi:trtос,гi ltисьtчIоtJ()lо lItlвiлопt.ltення лir{ензiатоrt - }'пpaBltTe_rerr ФФБ кожного довiрителя 4.б.
ФФБ про ввелення об'ск,га булiвництва в експлуатацiю:
е) умов дострокового розiрвання договору з iнiчiативи }'правIlте.lя або.rовiрителя та

порялку здiйснення розрахункiв у такому випадк\,:
c,)Bi2lttclBlleнt{я лоI,овору l,а/або свi7цоц,гва про учас,гь 1 ФФБ 1 разi Тх втрати .lовiрителем;

j,7. /iol ilвiр KvlriB.lli сер,гифiка,r,iв ФО[{ мае мiстити положення lцо_]L):

а)визнаtlня дtlвiри,ге.llем Ilравил ФОll,га проспект},еrriсiТ сертllфiкатiв ФОН; ознайом"ltення з

itttзcc гиtliйti()tо /цек_царittliсttl: -1.8.

б)rlсобхiлltос,t,i tlисьп,tоts()I,о llовiлtlмлеttttя .ltiцензiатопл - YпpaBltTe_rerr ФОН кожного власник,
сср,l,иt|iка,гiв ФОН IIро вIlссеtl}|я змiн та lloIIoBHeHb .]о Прави.r ФОt-I та iнвестицiйно
.,tеклараrliТl
в) викупу сертифiка,гiв ФОН у в.llасникiв пiсrIя закiнчення строк\,обiг1, сер,гифiкатiв ФОt]:
I )lItlря;lку .Ilocт),I]), лсtвiри,r,е.ltя .чо iнформацiТ про управrliння rtaйHort ФОН та },]vIoB наданllj
irrt|ltl1llrlrrlii lIl().t() IJill)l()cti .lltclи\ аIirивiв Ф()I1,1а lliни сер,гифiкагiв ФОН. розполiлу.ttрибу,гк,
Ф()I{. lIоря1,1ку ,ta c,tpoKiB викуIIу сер,гифiка,гiв ФОН Управите;lеrl на вимогу вrlасttикit
ссрrифiкаriв Ф()Il. рtl,зrriр виIlаl,оро.llи УlIрави,rе;rя ФОIl за на.liання пос,l\,г з 1,правлiгtня ФОl
,t,a iнших умов фуrrкцiонування ФОIi.
л)вiдповiдzt_;tыtостi .ltittеttзiа,га перед довiрителями в разi зниження BapTocTi чистих акт,ивi
ФОН у розрахунку на один сертифiкат;
е) строк дiТ договору;

4.7.

4.9.

4.10.

р
у
yl
з:
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J, ВЗА€МОДIЯ CTOPIH ПРИ УКЛАДАННr ДОГОВОРУ ПРО УЧАСТЬ У ФФБ4' l' IIри YK{:1e-HHi {оговорУ 
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участь у Фондi ловiри.ге:tьlнВссГУВанн-Я З ПереJliпу пЁ,,uпрi",,Ё""-'* ,i,",IiXnj,,;l::'::,::1i| :р"о1.. конкретний об,r Kt

;'iЖ; Н;l;,rаъ У;1,]#:Ёl:iТ Т,Нili:Т:} Щ: Jffi : I l,::л :: |,, 
i н u е с..!, u а,l t I я. J l () (, \

+ z ilp" u,raai 
- 'rrЧr'rl lLJIl) i'Ia(' ЗаКРlrrИТИ За ДОвiриг",,,ar, ,,,,

"iЛПоuiопf ffi"u fi"JffiX'H:"-.::J;Г:'1:..,Ib ,]tlбtlв,язаrlий 
закрi пиги .]а,,Itlвiри 

lc,,tcr,tолиtrиЦi цЬоГо об'скта i""..r"-r"i;T":_:_::KTa lнВес'гУВання ,,u ,,o.u.r",r;';,;.1.облiку"т:^,,::*"'."о",,о#.",i,i"ЪЁ#i",Ёii*tfi 
r*;НJ,^,T,ч:xi:ii;};+y?одиниl{ь с

у,,рu""r",'rrШ;:"СТУВаIlНЯ ВИНИКаС r ооri|"r.ля з момеr,rу п.р"ruчi KottrTiB , ,"ilI]Н;4,З, Роз,r,liр ВИМОI' ;'lовitr,lи l'с-:tя lla tlб'(,к,l illtlcc,t',Batllru 
",,,,.,,,,,. .,ДОВiРИТеЛеМ. вимiрних nr,"n"r,u об,.кта ,,r,,aa""'' 
lJИ jIlilllii( ll,ся

вимоги на вiдповi;;;l##:'Ы:;#J#;;]r".,lrlя /{oBip,,,,-.,,l] ';l:;i:',,;::J:}ll.,1i, 
ll),,,,1]мас виклю;-й;'";Ч;;* вимiрних одиниць закрil1-1lено,о - ,,", об'ск'а irlвес.гуваttttя.вимiрних 

фli^i:TffH::::n::,u 
,оо]-'пuл|:,"-*" оо-*ру про участь у ФФБ реUjIиОб'.К]Га iltвестування за iнши;iЪlffiI;ffi;;#J;:.:,* Й" u"rip""* й"-пi,,,) IlLoI-c)4.4. lIри закрiп:Й 

з ;"1. ;,,йвання за довiриr,еJIем:- лсlвiрите:tь бере на себе зобов.l- Угтравитель ;;;;;',,;)UtJJзаtIня IIIOiIO по.,lliUIьпIоI,о вlIсссIllIя Ktltllr.iB.,to ФФIj:Ynpuu"..,"r,". 
ВИЛУЧаС ЦеЙ Об'еКТ 

' П'Р'П;Пi'lлО_скrlu ;;;;;,;;;;tlIIя. 
. II{() с у llptltttl зlttlii.зобо в, я зус-.; J;:i.Til:;';ЪY"*" "'o..l runii nr. n uя I I ьо го об,сктi

ФФБ. 
";r,;;;;;" IХЖl#"YНаННЯ Ловiриr,елем свсliх зобов,язаl,о 1 'u 

lНIIlИМ ЛОВiРи'ге,,tс,лл T,tt

зобов,я:зан 
^|"'" 

llОВiРИТеЛя до n.p.niny л,rоiри.."riu. яким зr11,::::]1Ором 
IIро },час,I.1, \

уlтрави,гел.,J ":Ч"'u.И У ВЛаСНiСТЬ ЗакрiпrЬпi .u-u"ми об,ск.и iпr..бУОП'П"П У nnr,n,u,,r,y

, _ 
аб,l u,n",u"ol,J;Xr"ffi;:,"TlrX_|i'"eJlo до .uпрi,,r.ппя ()лноI.о uu,.,l'u1''ОtЯ, 

За 
"'rО.р"rо,,*,"

":;Ш;*l*;,,Tjii*#f1ffi r;'';'";:,J;',T,':"lf,;"'*lfu:;:;:,:yr:.Ж j"";
'{ 6 l IО lЮЧltа ttilta вип,liрlrоt .,,;;;;;;':^'i,':,i",i;:Ji:flj]H ;;:H1;;l}; булiвrтиrtт;; 

-""'

;:;J":Ъl'j|1 "Y*"o"oi' ОД"'r",{i,об'ск'а arr;i;;;.Ba. Koc_(lirtic,ltriB 
l]Il\t1.11r111 t I]clall()lJ lclllL\

. л зобов,язань 
^3",ilr"r'"*ii#J;"U" 

nio.ru"i'"ur*_ g1""* vuouu"rjlnlreРx)' 
,га кtlлtr|tlрlгtltlсti

4.7. У p*i ;i;;; ;#J; ":':"л-,", jО.ВНеСеННЯ КОШтiв до ФФБ. - "У*-" r СЛЬ РОЗРаХОВУС Варт,iс,гь

вI,1IIика(, .оо,rЧ'пп" 
пttТо'lrtоI uiни вимiрпот й"пr"цi об'6:цlд illBccr

ОllИIlиI.1 пО'.пХ,о"l',?i,'"u,.i];/Jl,,o,J]"еНIlЯ ДО ФОБ ЛОДа'Кових кtlttl,titз ,, ;'лTiiii:'i;j",i,ifl;ilJi;4.8. YlrpaBиTe_ilb забезгlечуе ;;;;,r" об.lriку га pecc'Dal ..ВIIМ()Г ЧиНного законопяR".;.; 
"-;._. 

]. '" U'_::'PaIlll )'к,]Ii1.1{сIlИх jl()I,()
забезпечуlоr" 'О ЗаКOНОДавства Украi,ни. ' Ы,,i;;;;'];"T:l1,] ;i:]j,:]'"o'" ), г-li.цtttlBi.(ttclc t i .,(il

о n о"...о;#,jj.:::ilJifiх,,ннiю договор," 
" 
*"-iilЦ;d;';:ffiы;:"; i;;;;*".,,,,

ВИКОIIаНИХ ЛОГОВО-рiв ].u -.о,|* 1].Т,Ё:]l,""НI# 111"""'"";;;";.,o,ry об;riку уклалсttих iltовиllнi мiс'гиr'и iнформаrli;;. ;,;;;i,i')ilij"i'# Га tsик()IIit"п* ,,u,()lJ()pilJ, tli,{tlMtlcti хких(;ittatlc:oBt-l ,;;,;;;;;.:#"";'l;о;"]9Хi;lНУ ,r{jlЯ ВеДеJ{ltя б.ч-хl,аtlt."р.опп, п tlб_,riк), t+iillttltзi.,IllихlВИКОtlаН}IЯ 
""rH:,T;ii'fr,,.:Jr|Hi,;;Xlr*iu"""^'o II();{аIlIIя y,,pou"r",,.n, ,зtзittlс;сti 

Ilii* 
'Оl,1;,r#rlJjffi.ri!ila*iit*"""Я В еЛеК'ронIlомч виг.llя,,Ji з обов,язкоRоIо \fо,,i.lrtвiс,гltl

iJ 
ýixжlx ffi 

., тя** *} 
;i,iшil J,, 

jl,J жjЁ:* 
Щ ;. ы *r . } 

j* 
х *l i,:;:; l,засобами Ilрограмного забезпеч"чr],"]""оп 

/Iаних, за(liксованих niJi" здiйснення ollepaittiй

_5
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l\ocrlrr JO IlpoI,paNlIIOI,() забсзltе.tсtl}lя -lJiiit\ i,_1._,,,:,_э,. _,:{,-.:',:,_ , _-;'],:ii ia

llозвоjlясгься Jlиll]е t]и:]r{аченоNlу на це персон,аl\,

4.11. облiк.ttсlвiрителiВ'га }IаJIежнИх T\t ПрзВ Вil\ltlГii } Гl:aB;Le_]b э<-- " :;;:-:' '' -'i'' ПраI]

вI{N{оги довiрител iB tзi.цгlовiд}lого ФФБ,
4.12. YtlprtBll,t.e,rtt, t}l.1()ctIIb змiни .],О CtlCTc'\l11 trli_l!цi пр;В Bl{\ltr]i' '--:':;1---- i СпФЬ прИ

(I(l)()[)\1_1cIilti ttrtrt lltKlt\ \)llcl)al(iii,
- rlриЙlIя I,гя N4айIlоВих Ilpilr] tla об'(,к,ги iнвестr,вагltlя Bi:I Забr ]oBHllKa:

- вiilкриl-гя paxytIKy /Iовiри,геJIю:
- закрilIJIеtjtlя за довiри,геJlем об'скта iнвесr},вання:

- закрiIIЛеIIIIя за лtlвiри,ге.пе5,1 1зi,l1пОВiДI{оТ кiлькостi вимiрнllх о.,l}IIlIIцЬ об',ктэ :i.э;;-" ajii jtя:

- оформлення ol]eparii1 зrirл" об'скта iнвестування, уступки права ви\IогIl -iLrБiгi{lс--я г;; Bttrtiptli

одиtlиtli об'скт,а iilвсс,гуваltня,грстiп,t особам;

- оформJlеII}lя вiдмови ловiритеJlя вiд прав вимоги на частину закрiп-lенIi\ ?а H}l\l Bllrlipilи>l

оди}Iиllь об'скта itlвес,тчваrтня або на Bci закрiпленi за ниМ виrtiрrti t]_]IIHIitli об'с,к,га

i tt tзcc,t,1, Batl l t.ч :

- вiлкрirlленllЯ вiл ;tсlвiри't,е.tlя об'скта itlвес,гl,вання;

- ,,aрaдa,lа дKltзipllT,g.,l11r llalittt)Bиx прав tlal закрiплеtlий за tlим об'r:к,г iнвестr,ваtlня:

- закриl"гя фirrаrrсуваl{lIя об'с:кт,а булiвничт,ва.

4.13. Пiдставою llля внесення змiн до

локчменти. визнаLIенi правилами ФФБ.
системи облiку tlpaB ВИIчIоги довiрителiв ФФБ с

4.15. у свiдоцтвi про участь у ФФБ обов'язково мають бути зазначеНi TaKi ДаНi:

_ l]и.il ФФБ;
- ,цаrri довiрит,еля:
- /lJЯ ЮРИ2'{ИЧItИХ ОСiб:

- ;ljlЯ рсз",,t.,tr iu - tlаймсttУtsаIlня. мiсцезнахОлжеltt{я ,га iлеr1,1ифiкацiЙнrli;i коД в ('динr-lп,lr

.ItcpжilBl l() Nl у рес стр i ц i,,1I t ри сп,t ст,в та орган i зацiй У краiни ;

- .,1jlя llсрс,}и.,tеIiгiв - ttаtйп,tсlt}lваIIliя. мiсtlезнахо/lя(еLlня,га KpaTI{a. де зарее]стровано особ},:

- л.;lя фiзичrrих осiб:
- it:lЯ I,ромаляН УкраТни - ltрiзвиttlе. iм'я"

i,,tен,гиdliкаltiйний HOMIcp у /{ержавнсlму
trбов'язкових гlла I crKi в:

по батьковi, алреса tlостiйного мiсця проживання ,г

peccTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв та lнши)

- i[,lя irtо,зсмtliв. осiб бс:з Iрома/lяt{с,гва - ttрiзвиrце, iм'я. по батьковi (за наявнсrстi). алрсt:

tttlc t iйHtlt tl мiсtlя Ilр())Iiи}]itllllя За lчlе)ltами УкраТllи:

,i.1-1. lliс_rя I]llcccItltя .цtllзiри te:tcпt кtlttt,titз ,'ltl

llp() )tli-Icrb r tDФ[j .([)li)\lcItl. lll() lri.itBcp.t;It5t
ФФБ Уlrраtsи,I,еJIь видас,цсlвiрит,елк,l свi"lоtlгвс

) Llilc l ь,цсlвiри t i.::tя у ФФIj.

ФФБl

в iн,гереса
ловiри,гс:;lяt

,,lal,a виlllаtt i свi,цtrtt,гва:

закрi It;lсни й :заl Jto вiри,l,сjlсN,l tlб'ск,г i tl вес,I,ування l

]tlluIallotsaIlii:lloгз вtsсjlеlIня об'с:кt,а булiвниu,гва ts eKcIljIya,гatlittt (мiсячь i piK):

сума KOllIl,iB. псре;tаних Jlовiритсjlем в управлiння Управи,гелк) для зарахчвання J,o

кiлькiсто закрiп.ltених за довiрителем вимiрних одиниць об'скта iнвестування:

графiк подаIыпого вtIесеIIня 21сlвiрителем коштiв до ФФБ:

""r", 
з .Щоговорч гIро зобов'язангrя Забуловника перед Управите:iем, який дiс

.,trlвiри,ге:tiR. Illo,,lo сIIор\/,l)liсtrlIя tlб'ск,t,iв бу.ltiвниl1,Iва т,а гrере,tачi v B;lacHicTb

tlб't,к,t iB itttзсс tt,ваtItrtя.

4.16. У разi 
,змitlи Сlу,,lь-яких.цаних" IIIO зазнаtlенi у свiдоuтвi про \,час,гь у ФФБ. cBiдotl,TBl

про учд9т6 у ФФБ пiдлягас замiнi.
4.17. 

- 
У разi вillмови ловiрите.ltя вiд участi у ФФБ Управитель виплач!,€ довiрите:rtо KolIITlI llt

умовах iv uгlро фiнансоъо-крелитнi механiзми i управлiння майноrr при б1-,liвництвi жt,t,г,т

,u u,,.1-,u,,ir, :, ,,.pуxtlbtict,Itlll. I1раI]иJI ФФI; i /Iоговору IIро },часть 1 ФФБ Iа ви-]\,ча(, l



довiрителЯ свiдоцтвО про участь у ФФБ i укладений з довiритеJIем логовiр про ycTytlцyмайнових прав (за наявностi).
4,18, !ОВiРИТеЛi ВНОСЯТЬ КОшти згiдно з!оговором про участь у ФФБ в нацiональнiй ваптотiУкраiни у готiвковiй чи безготiвковiй формi nu рЬ*у"о* Управителя. вiдкрити й дляФФБ.4,|9, !овiритель мае право вносити до ФФБ як власнi nn,rir"" так i коttlти" отриманi в крелит

Для будiвництва житла. Умови, порядок надання i використuпп" пр"оиту та порялок йогоtIовернення визначаються вiдповiдним кредитним договором,4.20. Управлiння майном, яке здiйсно.i"." за договором про участь у ФФБ, припинясться уразi:- повного виконання Управителем ФФБ зобов'язань перед довiрителем:- вiдмови довiрителя вiд участi у ФФБ:- cMepTi цовiрителя - фiзичноi особи або лiквiдаЦiТ ловiри.геля - IоридичноТ особи;- вiдкрiплення Управителем вiд довiрите.ltя закрiпленоIо за lIим об'€:к.га iнвесr.ування JaневиконаНня довiриТелем cBoix зобов'язань за договором про участь у ФФБ;- в iнших випадках, передбачених Правилами ФФБ.
сума коштiв, що пiдлягае поверненню довiрителю У цих випадках. визначасться згiлночинного законодавства.

4.2l. /{овiри.гелям, якi повнiс.гкl проiнвестувzulи
управитель передас майновi права lla цi об'ск.ги
майнових прав.

закрlпJlенl за ними об'скти iнвесr.ування.
iнвестування за договором про усlуIIку

4.22. !оговiр з клiентом уклада€ться за умови надаIIIIя особою докумеllтiв" якi .,lаI(),гl,можливiсть iдентифiкацii, верифiкаuiт та вивчення клiснта, а саме:
4,22.1. Для фiзичноi особи (резидента) - прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), латународженНя, номеР (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина Украiни (або iнrrrого

документа, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до законодавства Укратни для укладанняправочинiв), Лату видачi та орган. що Його Видав. вiдомостi про мiъце про*"ъuп*iя абомiсце tIеребування, реестрацiйний номер об.rliкtlвtli каlр[ки ,,.,,u,r,,"nu tlojlarKiB. tttlмtcp (t.a
за наявноСтi - серiю) паспорта громалянИrrа Украi'ни. в якомч прос,I,авJIеIIо Bi.цMiTKr. ltpoвiдмову вiд прийняття реестрацiйного номера об.lIiковоТ nuprn" ,;r;;;r;;; ,,"u",-i". ,,"
номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття рессфаuiйного номера облiковоIкартки платника податкiв в електронному безконтактному HociT, унiкаrrьний номер
запису в €диному державному лемографiчному peecTpi (за наявностi). Якшrо за звичаяминацiональнот меншини' до якот належить особа. 

-прiзвиluе 
або по батьковi гlе сскJIадовими iMeHi, зазначаIоться лише складовi iMelri.

4.22.2, flля фiзиЧноi особи- пiдприсмЦя - прiзвИЩе, iм.я .га (за tlаявtlос.гi) llo баr.ьксlвi. ;ta.t)народженНя, номеР ( та за наявностi - серiю) паспорта громадянина Украiни (або iнtlIого
документа, що посВiдчуе особУ та вiдповiдно дО законодаВства Украiни може б1,,1.цвикористаний на територiТ УкраiЪи для укладання правочинiв). лату видачi та орган. tt1oйого видав, вiдомостi про Tvricue проживання або мiсце перебування. ре€страuiйний номер
облiковот картки платника податкiв, номер (та за наявностi - серiя) IIаспорта громалянина
УкраIни, в якоNIу проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняrr" р...rрацiйного номера
облiковот картки платника податкiв, чи номер пасIIорта iз записом про вiдмtlву Bi;tприЙняття реестрацiЙного номера облiковоi картки платrlика полаткiв u .".nrpn,u,,,rrу
безконтакТному HociT, ЛатУ та номеР заIIисУ о ill",rnrY,.a.p*ou,,'.,My,pecCrPi lop1.1lllиtlIl14x
осiб, фiзиЧних осiб- пiдприемЦiв та гроМадськиХ формуваirЬ про lIроведеt{ня державtltlТ
реестрацii: реквiзити банку- в якому вiдкрито pu*y"on, i ноплер [tоточного рахунка (за
наявностi), }_нiкальний номер запису в Сдйному державному демографiчному ресс.грi (за
наявностi), Якщо за звичаями нацiональноТ меншини, до якоТ належить особа, ltрiзвище
або по батьковi не € склаДовими iMeHi, зазначаюТься JIиtпе склаловi iMeHi.

4,22,З, Для юридичl-tоТ оссrби (резидеllr'а) повtrе llаймеltl,ваttttя. rlicIlc,}tIax();l'KctIlIя: .lаг\ Iil
номер запису в Сдиному державному peccTpi юРидичllих осiб. фiзичних осiб-
ПiДПРИСмЦiв та громадських формуваrlь про провсilеII}lя itepжaBlloT ресс,граrtiТ. Bi.,lilrtoc li
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довiрителя свiдоцтво про участь у ФФБ i укладений з ловiрителем логовiр прО УстуIIку
майнових прав (за наявностi).

4.18. ,Щовiрителi вносять кошти згiдно з.Щоговором про участь у ФФБ в наlliоналыtiй ваптотi

Украiни у готiвковiй чи безготiвковiй формi на рахунок Управителя, вiдкритий для ФФБ.
4.19. Щовiритель мас право вносити до ФФБ як власнi коIIIти. так i KottlTи. отриманi в крелит

для будiвНицтва житла. Умови, порядоК наданнЯ i викорисТання креДиту та порялок йоl,о

tIовернення визначаються вiдповiдним кредитним договором.
4.20. УправлiнНя майном, яке здiйснюеться за договором про участь у ФФБ, припинясться у

разi:
- ПоВноГо Виконання УправиТеЛем ФФБ зобов'язань перед ltовiрителем:
- вiдмови довiрителя вiд участi у ФФБl
- cMepTi ловiритеЛя * фiзичНоТ особи або лiквiлаrriТ ловiри,геjlя , IориличtlоТ особи;
- вiдкрiплення Управителем вiд довiрителя закрiltлсноI,о за lIим об'с,к,га iнвес,гуваtltlя ,}а

невиконання довiрителем своiх зобов'язань за договором про участь у ФФБ;
- в iнших випадках, передбачених Правилами ФФБ.

Сума коштiв, що пiдлягае поверненнЮ довiрителю У цих виIIадках. визнача€ться згiлно
чинного законодавства.

4.z1. !овiрителям, якi повнiстю проiнвестувЕrли закрiп.rlенi за ними об'скти illвесr,ування.

управитель передас майновi права на цi об'скти iнвестування за договором про устуIIк),
майнових прав.

4.22. .Щоговiр з клiснтом укладасться за умови I]алаIIня особою локумеllтiв. якi .'lal()l'l,

можливiсть iдентифiкацiТ, верифiкачiТ та вивчення клiснта, а саме:

4,22.|. Для фiзичноi особи (резидента) - прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), датУ
народженНя, номеР (та за наявностi - серiю) паспорта гроN,lадянина УкраТни (або iHttlcll,t,l

документа, що посвiдчуе особу та вiдповiдно до законодавства Украiни для укладаIIIIя
правочинiв), дату видачi та орган, що його видав. вiдомостi про Mictte проживаtlttя абtl

мiсце rlеребуван}Iя, ресстрацiйний }{омер об-rliксlвоТ каlр,I,ки I1.1lа,гllикil Itt,1,11aTKiB. ttoltcp (га

за наявностi - cepiro) паспорта громаляниrrа УкраТни. R якоl\4ч просlавJlеItо Bi.lшtiT,Kv llpo
вiдмовУ вiд прийняття ресстраuiйного номера об.lriковоi кар,гки IlJlal,IlиKa tlолаr,кiв. чи

номеР паспорта iз записоМ про вiлмОву вiД прийняття ресстрачiйного номера облiковоТ

картки 11латника податкiв в електронному безконтактному HociT, унiкальниЙ номер

запису в €диному державному демографiчному peccTpi (за наявностi). Якurо за звичаями
. нацiона,rьнот меншини, до якот належить особа. прiзвиtItе або по батьковi не с

скJIадовими iMeHi, зазначаIоться Jlиш]е складовi iMerli.

4.22,2, flля фiзичноТ особи_ пiлприсмuя - прiзвиlце, iм'я,га (за ttаявllос,гi) Ilo бaтbKoBi.;ta'r1'
: НародженнЯ, номеР ( та за наявностi - серiю) паспорта громадянина УкраТни (або iнtttсlгсl

документа, що посвiдчус особу та вiдповiдно до законодавства УкраТttи може бу,ги

використаний на територiТ УкраТни для укладання правочинiв). дату видачi та орган. tI1o

його видав, вiдомостi про мriсче проживання або мiсце перебування. ресстраuiйний номер

облiковоi картки платника податкiв, номер (та за наявнос,гi - серiя) паспорта громадянина

Украiни, В ЯКОIчtу проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття ресстрацiйного номера

облiковот картки платника податкiв. чи lloMep пасIIорта iз загlисом про вiлмовv Bijt

прийнятгя ресстраuiйIIого номера об:liковоТ картки платIlика полаткiв в eJreKTpoIIII()\{\,

l безконтактному HociT, лаl,у та номер заIIису в Сдиlttlм}','lеР)Ii:аВltому,рессrрi к)ри,,tиtl}lи\

ш Осiб, фiзичrlих осiб- пiдприсмЦiв та гроМадськиХ формуванЬ про llроведеtttlя лерlкавttоТ

peecTpauiT: реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i ноплер поточного рахунка (за

t наявностi), унiкальний номер запису в Сдиному державному демографiчному ресс,грi (за

наявностi). Якrцо за звичаями нацiональноi меншини, до якоi налех<ить особа, прiзвище

ш або по батьковi не € скJIадовими iMeHi, зазначаIоться JIиtше ск;lадовi iMeHi,

п 4.22.3. !ля юридИчноТ особи (резидеrrr,а) , ttoBtle tlайvсttl,вilttttя. rtictlc,}lIax().,l7lictIIlя. .,la lv l,il

номер запису в Сдиному державному peccTpi юридичI{их осiб, фiзичних осiб-
пiдприсмuiв та громадських формувань про проl]сilеlI}lя JIep;KaBttoT ресс'граuiТ. Bi.'ltrrtoc'Ii

7



про t]икоIIавчий оргаIl (оргаIIи,чправJiння):.i;rентифiкаЦiйНi ДаНi ОСiб. Я{, \l:,- r -:':^

розrlоряilжа.I.ися рахуIlк.ами гаlабо r,tайtноrr:.i:ентифiкацiilнlrй KoJ, згiJ,н.' ; C:;i,-;",i

.lCP/lial]Iltt1\l pc(clp()\l lll.illpи(NlctB ta орtаttiзаrtiй УкраТни: реквiзитlt банк1 , э яi: ',:,

вi.,(криr,tl paxvlI(]K- i lttlrtcp IIol,(,)LlIlOI,(,) рах} IlKa,

4.22.1, I Iерсзи/lсtt,t и :

дu" фi,r".r"оi особи - lrрiзвише, iм'я та по батьковi (за наявностi), ДаТ}' НаРО-]/Ъ,еН::;-, , ' -:

(-га за наявностi - серiю) паспорта (або iншого докуNIента. Iцо посвiдчl'с осоС.'1 :э

вiдllовiлtlсl Jlo .]аконолавства УкраТни мох(е бути викорис,ганий на TeprlTopiT \-к:,,,-, ,_- '

\ li. lil.tcllltrI lIl]ill.t()lIIIttitt). ,tlttr ви,l;.t,Ii 111 1lpI,ilIl. IIlo йоltl BlI,[at]. I'РО\lа.lяIIСlR(]. Bi.':, ',' --

MicllC ,,р,,r,,"*о*,'tя абtl ivticlle ,I,имчасоl]Оr о перебуван}Iя l] YKlraTHi. rHiKanbttlIii ,;,,-',l.-:

,]аllис) в (,.,tиttом,ч i;lср)кавI,IоN{у:rемогра(liчному peccтpi (За НаЯВНОСТi ), ЯКtП..' l;,-,--,l, ;

нацiоtlаtыlот менtttиtlи. ло якоi tlzutежи,гь особа, прiзвиruе або по ба-гьковi не ,

ск-ладовими iMcrri. зазначаIOться Jlиlше складовi iMeHi;

ДЛя К)рИДичноТ особи - ПоВIlе найменУвання, мiсt{еЗнахоДження' реквiзltТIt tlf,'i'_' ' ' -' 
"

lзi.tкрtttrl pax)lt()K. lt()l\1cP баttкitзськtlI,о paxylrKa, вiдомос'гi IIро виконавчtlй LrгI:r ] :-

,чltрав;liнtlя)l iлент,и(liкаrtiйнi ланi осiб, якi мають право РОЗПОРЯДЖаТtIСЯ P&\\i:;'^l"

tа/або майнtlмt. I lilt час верифiкачii суб'скту первинного tРiнанСОВОГО rtoHiTl-rPil:, -,

lIil.,lас.гься також коltiя легалiзоваtlого витягу з торгового_ банкiвського чIl с\,]trэi, ,

pc(clpy абtl ttotapi&]lbllo засвiлчсне ресст,рачiйне llосвiдченНЯ \'ПОВНОВ&'ДСНt]Гrа,],l]:':',

itttlзсмttот.:lсржitви Ilpo pe(,cl,patlitt,l вiлповi;ttlоТ lopИjllltlItOT особll,

J ]l.\licttcrl \ K.Iil.,lillIllя ..ttrtt)lr(lP} t мiсцс,tItах().t)I(сIlllя l()pl1.]tltlll(\l'rctзII,,Btt 'i';,, 
,,,, :

KoпlItaHiT. або розr,ашуваI{ня ii вiлокремJIеного пiдрозлiлУ,

4.24.Збоку фiнансовоТ установи договiр пiдписусться ii KepiBHllKo\,- збt, ::--:;l;::, _ _-'"l ; '

,]аре.с1р11l]агlиri в (.циtItlмy дерiкавIIому peccTpi пiJпрltсrtС13 13 1rРГJН:зэ-:;l l,'i:, "" --

,зас вiлчус,t,ься IIсча l,Koltl.
.1.J5'/\tlr()l-}()l)tlttitl.tiiiсttсttltlt,'lilt.tl,lttlсtiзttа.lаttttяt|littаttс.)гtll\II.iс':i:l,1--]'':-:t..:-
к()il(Ilиi\,l tsl..ll:l()\,1 ,]llяjlbll()cllllp()l,яl()Nl Ilc N,,!cllLIIC It'Яtlt PtlKiB ttic-iЯ;tPi::iiliti-'ii::;i --,- :'l' : --:
.l K.;ti.H'tlM абсl завершlення разовоТ фiнансовоТ операrriТ без встанов_lення :..-с,э;", ],---"-,-i",

клiентом.
Зберiгати док)/менти (у томУ числi електроннi). Тх копiТ. запIlсIl- :aHi. iнфорrtаuiк' LItr-,]

захолiв. в)Itитих з ме.гою вI4конання вимог у сферi запобiгання та протIl:iТ --lегаriзаuil

(Bi.,trltltзattttя) т ptltltcl"t. (),I,plJ\{tllltJx зjIочиIIнIп|1,11--,.,*п', а ca\]l'_

- ,,l()к\,]\,lеlll.и. lIl() N,tiс,t,я,гt, вi.,lомос,гi tlprl кlliс:tl,га. вкjlючак)чи Jl--IoB\,- зокре\tа BH\Tpll1lHi,

li()рссll()II;(сtttlirtl..Itlсlvt]itllllя.,lвirи.,]ittlи,ги. рез}.iIьтат},t б1,.fь-якого анаliзr гti:t час з_li;l",:-, ,

ttarIerKtloT перевiрки клiснта-- не менше п'яти poKiB пiсля припинення J,iroBplx BiJ,H"cl:"

к.lliс:tл,гtlм. або заверUlеttня разовоТ фiнансовоТ операчii без встановлення дiловltх Bi_],;',.,,

клiс,tl,гом:
- lrlокуМен,ги цlоllО пр()ве/lеноТ crllepattiT (операuiй) не менше п'яти poKiB пlс-lя заверше::,- i

операцiТl
- tltltli,tt)NljlcIlIlя llр()lяI o\l IIс N.,lclllllc tr'я,ги pc,lKiB lliс"rlя здiйснеtl}]я вlдtlовlдноl операu::

(tlrrcpattiй ):

- iHшli лOкумеtt,гИ. у.гомУ числi .lti.ltoBe лис,гуванНя. - не менше п'яти poKiB пiс,rя прltпilНr',:::;

лi.ltсlвих вilltlоси гl з к.ltiс,гt t tlIvl ,

-1.](l. Су,б't.кt. IlовиIIеII збсрit,шги irrфоршлаrtiю tlpo операчiТ(уголи) клiсtlтатаки}l чино\L шt'.l- \ :-

Llотреби мож.IIиво було вiдтворити дета"ri операчiт iуголи), данi про контрагента, в To\t\ ч;:',-,

.у,*у о,,.роцiТ (угоди), i выtrсl,гу платежу за наявностi iнформацiТ, тощо.

у разi na"BnbcTi дола.гкiв ло ло.оuорiв вони також зберiгаються разом з вiдповi.fнltrtll

.il()l,()B()paM и.

6. I
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5. порядок при€днАння до Фон
5,1, ПроспекТ eMiciT сертифiкаТiв ФоН с публiчною або приватною пропозиttiскl (офертокl)

, ;rJЁ:ХЖ"УПРаВЛiННЯ 
МайtlОМ 

'u u".пuч.ними обмежеllllями rlpaBa ;lсlвiрчоi. B.ltaclltlcT.i

''"rf;x:' ЯКа ВИЗНаЛа УМОВИ,IТ:у ФОН та проспекту eMiciT сертифiкатiв Фо[l. стас,l фон, .;h;;-ff;ТТР'Ж;.#"i,JJiff"ня договору про придбання сергифiкагiв

рахунок цiсi особи у uirr"- паперах, uiопр"rпнi"rй,iilахування 
сертифiкатiв Фон на

''' ,u ffi;#::;irЬ::ЖЁr*i*"*';j;;;"нту зарахування на рахунок фонду кошlтiв
5.4. Власник ..р.rфiпuriв ФоН доручае управитеЛю здiйснювати упраВлiння ФоН lla йоl.tl] РОЗСУД В iHTePecax Власникi"_".рr"6i*uпuЪон ,uur*on,, .;;;;;;;""ня коl.tt.гiв ФоII rra цi;li.

ffiffi:lr"" 
"XllT.fr *""ffl ;ънххiуgd;;Й;, 

i ";"3i u, u. n 
" 

- " .й, 
" 

о i KaTi в
5.5. Управлiння коштами власникiв".фrr6iпuriв ФоН припиня€ться у разi:- повноГо виконанНя управителем ФоН,обо"i".urь переД власникоМ сертифiкатiв ФОН;- c'epTi фiзичноi особи або лiквiдацiТ,oрrоr"поi:о.оо, - власника сертифiкатiв ФОН;- в iнших випадках, передбачених Правипur, оон.

6' ПоРяДок ЗБЕРIГАННя /IоГоВорIв тл IIIIlJих локумЕIIт.Iв, Ilов,язлIlих знАдАнням ФIнАнсових пос.цуt- 
-'

6,1, !остуП до комп'ютерного обладнання, де мiститься iнформацiя облiку та реестрацiТлоговорiв про надання фiнансових послуг у електронному виглядi, дозволяеться тiльки
ffii"ХТffНИПt 

ПРаЦiВНИКаМ, ЗГiДНО iЗ ЗаТВ.рдже}lими поса/Iовими iнструкrliями таких
6.2. ApxiB, ле зберiгаютьсЯ договорИ та iншi докумен,tи, гttlв'язанi з надаIlням фiнаtIсовихпослуг, обладнусться протипожежною."."-iruцiu.'rаЪ*-ороппою 

сигнzutiзацiск-t, iззабезпечеНням немоЖливостi втратИ uOo поriОдженнЯ з буль-якИх причиIl itогtlвtlрiв .гаiнших локументiв, пов'язаних з наданням фiнансових послуг.6.3. З метою забезпечення вiдновлення системи договорiв про надання фiнансtlвих послуl.уелектронному виглялi i iнформацiт у журна,чi ,га карток об.тiку виконаI{лlя ,lltll.tltзclpilз веЛеКТРОННОМУ ВиГлядi, Управитель на кiнець orrunn'"o.o ;;;;." дня кожного мiсяцяробить контрольну копiю (ЛУблiкат) 
"""r.r"- ооговорiв ,rро пuоu"ня фiнансових посJIуI. },

ffii-xfiiT'"o-;'"^' 
на Mal,Hi,HoMy HociT ,ц.чя IlOjlarlbIII()l,() збсрir,аllrrя rticr' Ktltlij.

6,4, !оговори на здiйснення дiя,llьностi з IIаданIIя фitlаtlсtlвих lI.cJIyI зберil.аlогt,ся ()крс\{()за кожним видом дiяльностi протягом п'яти poKiB пiсля 
""nonun"" взаемних зобов'язаttьcToPiH ДоГоВорУ або вiДмов" 

"iд до'о"й' ;; liooo.o cTopiH, KpiM випадкiв, передбаченихзаконодавством, Про виконання взаемних зобов'язань .rорБ riоо.о"ором склада€ться актВИКОНаНИХ РОбiТ (аКТ ПРИйОМУ-ПеРеДачi), який пiдписусть;;";i#;rоронами договорч.
7, порядок до_сl_упу до докумЕнтIв тА Iншоi lноормАцli, Ilов,яздtlоi tНАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ, Ti ёЙСТЕМА здхиСiу lнФормдцri

7,1, {оступ до документiв та службовоi iнформаuiТ, пов'язаноi з наданням фiнансовихпослуг мають керiвник суб'екта, вiдповiдальний прачiвник .-6irur.ового монiторингу.iншi працiвники суб'екта, якi мають достуI] до документiв,
ТаКОЖ ДОСТУП ДО ШiСТ iНфОРМацii",u,o ;;.;,",прокуратчри. слу,жби безпеки украiни.внутрiшнiХ справ' Нацiонапьна комiсiЯ з ltiнних"' nffii, ".u 

фон:овогО ринк\,.



АНТИМОНОtlо,llыlий KoMiтeT Украiни та iншi державнi органи вiдповiдно до законодавства.
на ТХ Ilисьмов}' вимогУ при злiйсttеннi гrимИ передбаченLlх законодавством дiй rцодизнt
контролю за ринком фiнансових послуг. кас

7.2. Bci праuiвники. якi MaloTb доступ до докумелtтiв. rцо оr,риманi в результа,гi реалiзаtti'
Захt).1tiв t|iHarlcclBol,tl мtlнi,гtlрингv. та електронних баз даI{их зобов'язанi не розголошlчваrрiнал
та lle передаватИ iнtilорпrацiю. яка стаJIа iм вiдома в ходi виконаннЯ своiх службовихфо1
tlбtlв'язкiв l рс,гiм tlсrlбап,l. зак

7. j. ФiItztllcoBt-t }/c,t aItOl]a ,зобов'язаНа 
розкрlIt]аl-и tc.lticHTilM визначену законодавство\

iHdttlpMartil{) tIрtr vм()вИ ,I,it поря.ц()к ij.цiя-цt,trостi. tIlo рсlзплitцусться у Micrli на.цаllttя I]tlс-п\l
к,rliсtt,гам т,а/або Ila BJIalcIIoMy веб-сай,гi фiнансовоi установи. "I'aKa iнформапiя поtsиIlна
зокрема. включати: 8.

- tlr:pe.lIiK посJIуг, lцо llадак).гься (liнансовоЮ устанOвою, порядок та умови Тх надання;
- lзартiс,гь. Ilitlч/,гари(lи. розмiр пJIат,и (lIрсlIIен.ги) rцоло (liнансових послуг за-,lехtно вiд ви.-l]

t|li t tat tctlBoi' t ltlc, lt,l,и.
irrtPtlllrtatlitt, lll)() \Ic\llItirrllt tltxttcl\ IipilB сtttl;ttиtзii.tiв t|littattctlt]ttx IIсlc,,Iyl .

Ila виvtоl,t, K.ltic:tt,t,a (littatlcoBa yc,Ia}tOBzl зtrбов'язана в rIоряllку. t}изItаченом}. закоtlод?ttsс,гtJо\l
надат}i,гаку iнформацiю:

- Bi;lclMtlcT,i llpo t|2iHarrcoBi пока:]tIикИ дiяльностi фiнансовоТ устаlлови та ij економiчлtий стан. як
ltiд.пягають обов'язковому опрIrJIюдненню;

- псрс,,tilt ltcpiBltl,tt<iB (lirratlcoBtlT чстаltови та ii вiлокрем;lеttих пi,црозлiлiв:
- tti"tbtiiclb aKrtiii (litti.tltctlBtli'lctitlttlBl.t ta рсlзмiр LIac.l сlK, якi зltахоля,гься у I]JIасI{ос,гi ч.ltенiв i

I:tиK()Itat]tl()lO ()pI illI\,. al ,I,aKO)lt llepc.lliK осiб. частки яких у c,l,aTyтrioMy капiталi фiнансовtr
}с,Iаll()tsи абtl Ha:teiKtIa iM Ki.llbKicTb акцiй (liHaHcoBoT установи перевиlц}/ють 5 вiдсоr.кiв;

- ittttiy' illформацilо, гIраво на отримаItня якоТ визначено законом.
7.4, lIcpc;l укjlа/lаIIIIЯм .lloI,0BOpy rlpO на/tання фiнаrtсових послчг фiнансова установа ,ll

illшlий суб'скr' госIIоларювання, шIо надаС фiнансовi послуги. зобов'язанi псlвiломитl
к,пiс:lt,га у письN{оt]iй або еJlектроннiй формi. у томУ числi lшляхоМ налання клiсн.гу Дост\пr
,,1о ,l,aкo[ ilrформаuii на власlrому веб-Сайтi (iiHarlcoBoT установи, яка надаС фiнансtlв
lloc.jI\Ill (c,t.l2 зУ <<IIptl t|liltaHcrlBi tlосjlVги,га jlержаtsIlе рег1',-цк)вання риrlкiв фittансовlt,
lttlc.;tуl,>>).

Iн(lормаrliя. ll{(,) Ha,rlat,t l,ся K.ltic,tlтy,. II()l]иtlна забе,зпе.tувати правИJIь[{е розУмiння с) т
t|littatlctlBtlI tttlc.ltY't'И бСЗ ltаll'язуваIlllя i1 гtриrlбаtttlя. ФiHatlcclt_la ус,га}iова rtiл.lп. надаtlt{:
iH(lopMartiT клiсtt,t v зобов'я:заtlа дотримуватися вимог закоFIодавства про захист праl
сгlох<ивачiв. Орган, який здiйСнюс дерЖавне регуЛюваннЯ вiдповiдного ринку фiнаrlсовlt:
послуг, мас право визначити мitliмальний обсяг iнформацii, яка повинFIа надаватися клiснг
lll()Jl() К())К1,1ОГtl ВИlIУ (tiГtаltсilвих послуг. якпlо такий мiнiмальний обсяг iнформаrtii н,
вс,гаrIов-пеIl иli заксrном.

4)ittttltctlBa _Vc,I,all()l-}a lI()l]иlIlla р(),]криtsа,ги iнформацiк-l згi;ltlсl с,г.l2-1 ЗУ <tIро фiнансов
II ()с,IlуI,и,I,а .rlepжal]Ile peI,yJI I{)вання ринкi в фiнансових послуг>).
7.5.flовiрителi не N,{ають права на отримання iнформацii щодо iнших !овiрителiв.
7.6.1Iоширення iн(lормацiТ здiйснIо€lться з урахуванням Закоllу Украiни "Про iнформацiкt''.
7.7.Гlраrtiвtlики фiнансовоi компанiТ мають право доступу до документiв та iншоl'iнформаrri:

lttltз'я,iiltlоТ З Itii;llitllt,lЯN4 (litlаtIсовИх I]осJlуГ JIиIпе в межах, визначен14х у посаДових iнструкrtiя:
|I]1allil]llиliit]. ахов(

7.1l.Захис,l irrt|ltl1-1MaIiiT ;.1liйcttttlcr r,ся tllJlяхоМ t]становленFIя обмехtеtlого дос.гупу до ttei
lIаrrсроrзi ltociT irrформаuiТ збсрit,акl,гься в окреМому сейфi /locl,ytl ло якоI,о NIають JlиIllе сlсоби. як
lIря\lо за:tiяlli в trа,цаннi фiнаllссlвtlТ tIос.llуги. Особи, якi маю,гь доступ ло iнфорпrацiТ. повиннi бlтосадс
IIИсl,Моl]О пi.ц рОЗПИс lloltePeлrltetti IIро обов'язок i] нерозгоjIоп]енI]я,га вiдповiдацьнiс.гь за iatrior
р()зl Ojtошсtltlя. рсгуJlярно Ilроtsоли,[и ltеревiрки дотримання заходiв, Що забезttечукlт)ресн
коrrф iленцiй rr iсть дi.ltоволства.

Iнформаrliя в електронному виглядi захищаеться шляхом обмеженого доступу чере
ltc I illl()lt. rсttttя ltalltl.tiB.

lI



,а 7,9,Органи державноТ влади та Регулятор. Тх посалсrвi особи. в межах Тх 11ol]Il()t]a)l{CIIl,_
,q' l,/,vРlОПП ЛgР/КаЕПUl ЫlidЛИ 'l'a rеГУЛЯТОР. lx IIосаловl особи. в межах Тх Ilol]tl()Ba)l{CIIl,_
,д({значенИх законодавством, на пiдстаВi письмовОго запиту, маютЬ право на отримання iнформацil,

ка склада€ комерuiйну таемницю, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавсr,ва УкраIни.t(i 7,|0, .ЩокументИ в паперовомУ виглядi повиннi зберiгатися у службовому примiщеннi
tTliHaHcoBoi установи, у сейфi або металевiй шафi. За порушення, що призвели до розголошення
иХфОРМаЧiТ, втрати або незаконного знищення локументiв, виннi особи несуть вiдповiдЙьнiс.гь зl-i,,ltttl

законодавством.
оN

I},
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8. порядок провЕдЕння внутрIшньоI,о кон,I,роJIю щодо ло-I римднtlя
ЗАКОНОДАВСТВА ТА BHYTPIшHIX РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТIВ ПРИrЛ: ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЙ З НАДАННЯ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

8.1 . УправитеЛь запроваДжус систеМу внутрirrlнього коIIтролю, tцо вiлповiдас харак.гер\, та

'}t ВИДУ ЙОГО ДiЯЛЬНОСТi. МеТОЮ ЯКоТ с: гlеревiрка l,ого" lllo (litlaltctlBi oltcpaltiT..IiЙc,,,.rn.,.r,,c,
лише У вiдповiдностi ло чинного законодавства. статуту 'I'овариства. 

LIих llрави.ll т-аtK наявних внутрiшнiх регламентуючих документiв.
8,2. Внутрiшньому контролю, зокрема, пiдлягають:- наданi Управителем фiнансовi послуги;
- oпepaltiT. вчинеНi на виконаIIня уклалеltих логовtlрiв:
- ефективнiсть tIal,taнtlя фiнаlrсових IIocJI).I-:
- piBeHb комп'ютеризаttiТ та iнформаItiйно-аltа_lti.гичtttlгtl забсзtlс.lсtlltя .,Iiя,,lьнtrс,гi
- в}lутрiшlня та зtlвltitttttя звiт,lIiст,ь'I'сlварис,гва. a.,leKBal-rlicT.l, tзi.lсlбраясс.llllя
лiяльностi Товариства;
- ОРГаНiЗаЦiЯ Та ВеДеННЯ бУХГаЛТерського та управлillського об;liку, а також iх вi,lгlоtзiдltiсrь
MeTi та завданням дiяльностi Товариства у вiдповiдностi , 

"""о.urй чинного законодавства:- ефективнiсть управлiння трудовими та матерiа,тьними ресурсами Товариства.
8.3. основним завданням внутрiшнього контролю Товариства с:- дотримання правил, планiв, процедур, законiв УкраТни;- збереження активiв;
- забезпечення достовiрностi та цiлiсностi iнформаuiТ;
8,4. Внутрiшнiй контролЬ Товариства здiйснюсться уI]овноваженимИ працiвниками та
вiдповiдальними особами Товариства i включа€ виконання настуIlних заходiв:- реестрацiя вхiдноi iнформацii щодо контрагентiв;- суворе дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених Для укладання
договорiв;
- перевiрка повноти ресстрацiТ вхiдноТ iнформачiТ;- оцiнка ризикiв та причин iх виttикнення:
- супроводження та контроль за виконаIlням лOl.oBtlpitl:- перевiрка внутрiшньоТ та зовнiшньоi бухгалтерськоТ i фiнансовоТ звiтностi Товариства:- оцiнка здатностi працiвникiв Товариства виконувати своi обов'язки;

. органiзацiя навчання та ceMiHapiB працiвникiв Товариства з метою поJIlItшенtIя lx
lхового рlвня.

8.5.Порядок проведення внутрiшнього ауди.гу Товариства:
вищим органом управлiння фiнаноовот установи (загальrlими зборами) визначасться окрема
ва особа для проведення внутрiшнього аудиту (контролtо).заr,верлжено розпоря,rlже}llIям

ня 20l 4р. Nс |772.(чинний)
8.6.С;rужба внутрiпlI]ьогО аудитУ дiс tta lli,цс.гавi lI()jI())I(cIlllя. Зit.ГВСР;ltжеlI()I-о Зat.a-rtbtt.ttrtl.t
зборами фiнансовоi компанiТ.га пiлпорядковусться Тм.
8.7. Слух<ба вну,грirпнього аудиту (контролю) перелбачас:

lI

Товарис,гва:

ре,]\1.IIь,г.1,I" в





l) наданIlЯ Загzutьн1,lм зборам незtUlежIJих, об'€ктивrIих суджень, BI,IсHoBKiB i оцiнок щодо: 4)
- лос,гаI,ностi та ефек,гивнос,гi систем управлiння фiнансовоi устаltови, пожи
- вi;tповiлнос,гi дiяльнос,ri фiнансовот установи вимогам законодавства Укратни; 5
- вi;lповi.ltнос,гi lзлiйснtt,lваllоТ (liнанСовоЮ vcTaнoBoIo дiяльностi вимогаN,{ BHlrTpiшiHix документi

t|lt ttattctlBili,n с t а tttltзl.t :

- cr|lcKtиBtrtrc,ti lIptlltccilr .,lc.,lcl \ ltillIt|я lI()t]ll()lзil7IicIll) rti;,lt clpr кl\рllI{\lи lli.lр<rздi_паьtи (liнаllс6зсIравИ
\сIан()!tи |1-1 р()зII(). li.lr tlбtlв'я,lкiв rliж IIи\ltl:

- ефективностi використаtIilя IIаявних у. фiнансовоi r.станови pecypciB:
- ефеК'ГИВНОСr"i ВИКОРИСТаtlНЯ Та rriHirriзartii ризикiв вiд виксlри.iur,по irrфорrчIацiйних cI.rcr.e]\I овар]

техгlологiй;
- дос,гат]rостi i ефект,l,tвнОс,гi захо.liВ. спря}Iованих на змеr{шеннЯ ризlrкiВ та усуненНя недо;liкiЁiнанс

t]ияв,llсtlих .I(ер)tаtвliиNl14 ()pl,alIil\tlt. зtlвнitrlнirtи аl,диторами або вгrутрiшнiм аудитором; рофе2) сприяIlнЯ лllректор}, фiнансовоТ чстанови в полiпшеннi якостi 
""Ъr.r" управлiнн

t|littatlcrltlolt) Yc,I,aIl()B()l(). форм
l}Hy,r,pirrlHiй аул1.1гор (littaHcoBoi rсганови викону€ r,aKi функцiТ: иявлС
l ) lJat,Jlяil за IIоточll(lкl .-liя_,lьtliс гю фiнансовоТ установи:
2) к()Il,гр(),l]Ь зtt .,lOTp}l\lallIlя\l закоlIiв. норN,атив}tо-tlравовИх aKTiB органiв. якi здiйснюцllОРИСt

державне рег},Jюваllня ринкiв фiнансових послуг, та рiшеtль органiв управлiння фiнансоворавос
уста}Iови; iдпов

]) tlcpcBipKr рс,lr,ль,гаt,гill псl,го.lllоj'(liнаltсовtlТ itiяльtlостi фiгIаrrсовоТ установи.
lt tt. ('lriltбa Btlr.'l1-1iIIItl},()I,() а),.rtи,l,),звir,чr,rIере/l Зага.ltl,нимlи збораьrи (liHallcoBoi ),cr.attoBll }{ИМОГ€

1li.ttltc ().tIl()I rr llil t) ttlt 1lj;; i'l',tiu.,rt,,,iCIl, tI()l}lIllIIil lli.l,,lal]il,1,t{ I]IJBaя(cIty ouiHKy r ypu*younr,r,
rciX Bi.ltttlBi.,tttl.tX tlбctitBl.ttt,I i.l lle ttсрсбчва.t.и Ili;t BILI!lt]O1\,t сlссlбисr.их iHiepeciB зtlr
iHTepeciB irlIших осiб. /{iяльнiсть служби внутрiшнього аулLrту повинна охоплюватLl вс
наIIрямки роботи (liHaHcoBoT установи. llоложенl{я IIро Службу внутрiштrього аудI,1т,
фiнансовоi усr,анови с внутрiшнiм нормативниМ докуN{еr{том. tsизначас та реглаN{еIiТ\,поря.]оК створеIIIIЯ r,а органiЗачiю робОти Службу вrlу,трirшнього аулL{ту у ТОВ кФК
I)ccttcr, l БY;tilltlccl')) Ia Jа|,tsсрд)iус,lься ЗаI,шtьними збора;,tи r,часникiв .,оuuр"Ъruu.

9. вIдповIдАльtlIс,гь посАдових осIБ, до посддових оБов,язкIв
ЯКИХ IiАЛЕЖАТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛI€НТАМИ, УКЛДДДНrIЯ ТДtsиконАнtIя договорlts.

9.1.Службовi (ltосаловi) особи. до посадових обов'язкiв яких належать безпосередня робо.lз ti,lIit tI,tasI t,t. }'K,la.'1i111,,u 
,I,a викоIlаIltiя ;ltlt,оворiв. IlecyTb лисt{ип;Iiнарну, ал",iнiстраl.ивн,.

Kpиr,liltlt.'IblI\'" Ilиtti-lll,ttt'lзi.,1IltlBi.,lat,,lbltic,гb lla Tti.,lcTaBax та в межах. визначеI.1их законод?вствr.,\
Украirlи:
l1rtивi:lьrtу BiдrIoBii{i]_;Ibttic,tb - у вi,,1llовiitносliз l{ивi.ltьним колексом Украiни;
])-,tисl(иlI-1tiнарlIv вijtlltlвiлiuIьнiс,гь - у tliltповiднос,гi з Ko/ieKcoM законiв УкраТни про працю за

г]ор\,шеннЯ труловоi дисциплiНи, шляхом стягнення у виглядi догани чи звiльнення;
3 ) кримiнальну вiдповiда.пьнiсть - у вiдповiдностi з Кримiна,тьним кодексом УкраТни за TaKi

I I IrilR() l]Ol)\/lIIetl н я :

- як ск,ца.,lаIlllя. видаtlа ,завi/ltlмо llеправlчивих офiuiйних документiв. внесеFI}Iя ло
tltlliItiйrlII\ .,l()li) rtctlliIJ llclIpitB,,tl,t tзt.tх вi,,ltlп,lос.геL-|. iнlпе lti;lрОб;lеlrнЯ о(liчiйних дtlкумеtiгi:
(с I. 366):

- слухtбова недбалiс],ь, Ilевиконання або неналежне виконання службовою особою свотх
слухсбових обов'язкiв через несумлiнне ставлення до них (ст. 367);- порушення законодавства щодо запобiгання та протидiТ легалiзацi| (вiдмиванню)
лсlхс)дiв. о/lержа}lих з.IIочиl{ним trlляхом. tlliHaHcyBaHHro тероризму та фiнансуванню
l)(),tll()lJcl(),:tilicllltrl lбlrtli ]\lас()t]tlI,(),]llиtllсlll|я (cr. 209. c,l,. 209-1);



п

4) вiлповiлальнiсть за порушення прав сгlоживачiв - у вiдtlовiлносr,i з Зу <

поживачiв>,
5) адмiнiстративну вiдповiлальнiсть - у вiдповiдностi з Адмiнiстративним

Про захист прав

кодексом Украfни.

энтiг 9.2.Службовi(посаловi)особиТ'овариствазобов'язаtti:
- на,Iежним чином викоt{увати свот посадовi обtrв'язки НЗ lIi,'1g,l,illji lIt,lcit"it,lBitx ittctp1 Kltii:. ..,,,.

.., оq{ parB1,1.lt,га внуr,рi rllH ix ло кум eHTi в То вариства.
керуватись у своiй роботi чинним законодавством УкраТtlи:

не завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не поруIIlувати прав та iн,гересiв клiсtlтiв

овариства.
9.3. Керiвник.га працiвники Товариства повиннi забезпечити конфiденцiйнiстЬ проведеннЯ

'1дlgliнансOвих 
опер;цiй та iнформацiТ, що нада€ться довiрителем i сr,ановить його комсрuiйну,

рофесiйrrу та€мницю, конфiденшiйну iнформачiю.
q.+. У paBi вияв:r.i,п" nopyllleнb з боку осiб. tцо безтtосерсдгlьо здiйснIоlоть операuiТ з

iiHHl
формлення договорiв, за вимогою лиректора Товариства" така сlсоба ltel,aйtlt,l tIORl{llIla виIIравитlJ

лtявленi порушення.
9.5. Якщо при розглядi справи, виявля€тьсЯ, Що таке порушення праttiвник вчинив з

исною метою, директор Товариства повинен передати yci документи/матерiаJlи справи в

--iдповiдальностi. 
В iнших випадках, до працiвника застосовуються засоби алмiнiстративного вII"I,IиВУ.

9,6. Iншi види стягнень та ступiнь вiдповiдальностi визначаються у вiлповiлностi З

цфмог?.ми чинного законодавства Укратни
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