
,,, ДОГОВIР № ***
про участь у Фондi фiнансування будiвництва виду А 

будiвництво багатоквартирного житлового будинку № 7 по вул. Перспективна в с. Розсошенцi 
Полтавського р-ну, Полтавськоi" областi (1 пусковий комплекс). 

м. Полтава «�>                             2016 року 

Громадянин Украi"ни Іванов Іван Іванович, паспортнi данi: серiя КН № ******, виданий Ки'iвський 
РВ у м.Полтавi  Укра'iни в Полтавськiй областi «**» вересня **** року, iдентифiкацiйний номер платника 
податкiв ******** (надалi iменуеться Довiритель), проживае за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. **, 
кв.**, з однiе'i сторони, та 

Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-Банк", м. Полтава, вул. Паризько'i Комуни,40А, код 
СДРПОУ 09807595, в особi Голови Правлiння Переверзева В.С. що дiе на пiдставi Статуту та Правил 
Фонду Фiнансування Будiвництва виду А, надалi iменуеться Управитель з друго'i сторони, разом 
iменованi Сторони, уклали цей Договiр (надалi iменуеться Договiр) про наступне: 

1. ПРЕАМБУЛА
Цей Договiр регулюе загальнi принципи, органiзацiйнi засади участi та залучення коштiв фiзичних i 

юридичних осiб (Довiрителiв) в управлiння Управителя з метою фiнансування будiвництва та досягнення 
визначених цiлей. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всiх учасникiв фонду 
фiнансування будiвництва виду А (надалi ФФБ), що створений для фiнансування спорудження об'ектiв 
iнвестування забудовником. 

2. ВИЗНА ЧЕННЯ ТЕРМШШ
Управитель - Публiчне акцiонерне товариство "Полтава-банк", код СДРПОУ 09807595, МФО 

331489, адреса: 36020, м. Полтава, вул. Паризькоi' Комуни 40-А, дозвiл Нацiонального банку Укра'iни No 
73-1 вiд 04.12.2001 року

Забудовник - Приватне акцiонерне товариство «Комбiнат виробничих пiдприсмств» , адреса 
38762, Полтавський район, с.Терешки, вул" Шевченка, 18, код СДРПОУ 01284778 , в особi директора 
Iващенко Сергiя Васильовича, що дiе на пiдставi Статуту, iменоване надалi "Забудовник", юридична 
особа за законодавством Укра'iни, що у встановленому законодавством Укра'iни порядку отримала право на 
використання земельноi' дiлянки для спорудження об'екта будiвництва. 

Фонд фiнансування будiвництва виду А - (далi - Фонд) - Фонд фiнансування будiвництва виду А. 
будiвництво багатоквартирного житлового будинку № 7 по вул. Перспективна в с.Розсошенцi 
Полтавського р-ну, Полтавськоi' областi (перший пусковий комплекс), який створений та функцiонуе 
вiдповiдно до цих Правил, це кошти, переданi Управителю Фонду в управлiння, якi використанi чи будуть 
використанi Управителем у майбутньому на умовах Правил ФФБ та Договорiв про участь у фондi 
фiнансування будiвництва. 

Для ФФБ виду А поточну цiну вимiрноi' одиницi об'екта iнвестування, споживчi властивостi об'ектiв 
iнвестування та об'екта будiвництва, коефiцiенти поверху та комфортностi визначае забудовник, при цьому 
вiн приймае на себе ризик щодо недостатностi залучених коштiв на спорудження об'екта будiвництва та 
зобов'язаний своечасно ввести його в експлуатацiю вiдповiдно до проектноi' документацi'i та проектно'i 
декларацii' i виконати yci необхiднi роботи для дотримання технiчних характеристик об'ектiв iнвестування 
та об'екта будiвництва, визначених у проектнiй декларацi'i, незалежно вiд обсягу фiнансування. 

Фонд дiе до виконання ycix зобов'язань перед Довiрителями. 
Правила фонду фiнансування будiвництва виду А (надалi - Правила ФФБ) - система норм. 

затверджених Правлiнням Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" Протокол № 30 вiд «14» 
березня 2016р., та оприлюднена управителем фонду, яко'i мають дотримуватися всi суб' екти системи 
фiнансово-кредитних механiзмiв будiвництва житла для досягнення мети управлiння майном, визначеноi' 
довiрителем, що повиннi вiдповiдати вимогам Закону Укра'iни «Про фiнансово-кредитнi механiзми i 
управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю». 

Об'скт будiвництва - нерухомiсть, будiвництво яко'i органiзуе забудовник, та фiнансування 
будiвництва яко'i здiйснюе управитель за рахунок отриманих в управлiння коштiв, а саме: будiвництво 
багатоквартирного житлового будинку № 7 по вул. Перспективна в с. Розсошенцi Полтавського р-ну. 
Полтавськоi' об.1астi (три пусковi комплекси), вiдповiдно до Декларацi'i про початок виконання будiвельних 
робiт. зареестрованоi' Iнспекцiею ДАБК в Полтавськiй обл. 10.12.2015 р" за № ПТО83153444058 та 
пере;:щчу зе\1е.1ьно'i дiлянки ПрА Т «Комбiнат виробничих пiдприемств» згiдно Договору про встановлення 
права користування земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю) вiд 15.02.2016 р. реестрацiйний № 336. 

Об'ект будiвництва розташований на земельнiй дiлянцi загальною площею 0,3931 га, власником яко'i 
е Раз;:юрожний Валерiй Вiкторович, кадастровий номер земельно'i дiлянки - 5324087705:05:007:0023. 
Зе\1е.1ьна дiлянка передана ПрА Т «Комбiнат виробничих пiдприемств» згiдно Договору про встановлення 
права користування земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю) вiд 15.02.2016р. реестрацiйний № 336. 

Загальна площа об'екта будiвництва: 4992,02 кв. м.: 
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в т.ч. квартир-3473,19 кв.м.; 
вбудовано-прибудованих примiщень -_ кв.м.; 

Запланований термiн введения об'скта будiвництва в експлуатацiю 

1 пусковий комплекс - IV квартал 2016 року. 

Об'€кт iнвестування - квартири, вбудованi в житловий будинок нежитловi примiщення та 
машиномiсця в об'сктi будiвництва, якi пiсля завершения будiвництва стають окремим майном. 

Вимiрна одиниця об'€кта будiвництва: 
• . для об'сктiв житлового та нежитлового будiвництва - 1,00 м2 об'скта iнвестування. 

Вимiрна одиниця об'€кта iнвестування для розрахункiв: 
• для об'сктiв житлового та нежитлового будiвництва -1,00 м2 об' скта iнвестування. 

Закрiплення вимiр1ю"i одиницi об'€кта iнвестування за довiрителем -здiйснюсться Управителем 
виключно пiсля внесения Довiрителем до Фонду суми коштiв, що дорiвнюе поточнiй цiнi вимiрноi' одиницi 
об'екта iнвестування на день внесения коштiв. Таким чином, 100% (сто вiдсоткiв) проектноi' кiлькостi 
вимiрних одиниць об'скта iнвестування закрiплюються за Довiрителем виключно пiсля внесення 100% (сто 
вiдсоткiв) вартостi об'скта iнвестування. Фактична кiлькiсть закрiплених за довiрителем вимiрних одиниць 
об'скту iнвестування, графiк подальшого внесения коштiв до Фонду та закрiплення вимiрних одиниць 
об'скту iнвестування за довiрителем встановлюсться Договором про участь у ФФБ та вiдображасться у 
Свiдоцтвi про участь у ФФБ. 

Акт прийому-передачi об'€кта iнвестування - належним чином укладений та пiдписаний 
довiрителем та забудовником документ про передачу довiрителю об'скту iнвестування. 

Фактична загальна кiлькiсть вимiрних одиниць об'€кту iнвестування - остаточна заrальна 
кiлькiсть вимiрних одиниць об'скту iнвестування, визначена на дату введения об'скта будiвництва в 
експлуатацiю згiдно з даними технiчного паспорту, оформленого Бюро технiчноi' iнвентаризацii". 

Вiдкрiплення об'скта iнвестування вiд Довiрителя - припинення правовiдносин, встановлених 
мiж управителем та довiрителем стосовно закрiпленого за довiрителем об'скта iнвестування, в результатi 
чого довiритель втрачас право вимоги на цей об'скт iнвестування з поверненням йому внесених коштiв у 
порядку, встановленому Законом Украi·ни «Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при 
будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю». 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3 .1. У правитель в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами ФФБ, здiйснюс 

управлiння майном ФФБ, а Довiритель бере участь у ФФБ шляхом надання майна у довiрчу власнiсть 
Управителю в управлiння з метою отримання у власнiсть визначеного Договором об'скта iнвестування в 
об'сктi будiвництва, що розташований за адресою: багатоквартирний житловий будинок за адресою 
Полтавська обл., Полтавський р-он, с.Розсошенцi, вул.Перспективна, буд.7. 

3.2. Об'скт iнвестування за цим Договором, його характеристика та оздоблення, визначенi в Додатку 
№ 1 до цьоrо Договору, який с його невiд'смною частиною. 

3.3. Укладання цього Договору мiж Довiрителем та Управителем означас, що Довiритель 
ознайомлений та визнас в повному обсязi Правила ФФБ та зобов'язусться виконувати i дотримуватися i'x. 

3.4. Об'скт iнвестування за цим Договором: 

No П/п № квартири Пiд'i'зд Поверх 
Тип Жит лова Заrальна 
квартир и площа, м2 площа, м2 

1 *** * 1 **,** **,** 
Всього 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДА ЧI КОШТIВ В УПРАВЛIННЯ
4.1. Для участi у ФФБ Довiритель вносить протягом трьох банкiвських днiв з дати пiдписання 

договору кошти у нацiональнiй валютi з власного поточного рахунку, вiдкритого в ПАТ "Полтава-банк". на 
поточний рахунок ФФБ № *********** вiдкритий Управителем в сумi ******,00 () грн., що вiдповiдас 
вартостi 00,00 кв.м. вимiрних одиниць об'екта iнвестування 00,00 °;;, поточноi' цiни вимiрних одиниць 
об'скта iнвестування на момент. укладання цього Договору, з призначенням платежу: « За участь у ФФБ 
згiдно договору №*** вiд « · »         201бр. 

4.2. Довiритель зобов' язаний внести вартiсть 100% проектноi' кiлькостi вимiрних одиниць об' скту 
iнвестування шляхом внесения до ФФБ коштiв у вiдповiдностi з rрафiком внесення коштiв Довiрителем до 
ФФБ, що с Додатком № 1 до цього Договору. 

4.3. Датою сплати Довiрителем вартостi вiдповiдноi' кiлькостi вимiрних одиниць об'скту iнвестування 
вважаеться дата зарахування коштiв Довiрителя на поточний рахунок ФФБ, зазначений у п 4.1. цьоrо 
Договору. 
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4.4. 3axpinreHHq sa .{osipurereM eiAnosiluoi rci:rsxocri ennipurax oAnHHub o6'enry iHeecryeauHr
rAiiicurcerlcr YnparnreJreM BuK,rrloqHo nicrq BHeceHHfl .{onipurenerra ao <D@E cyMH Kotxrie, uo 4opisrtroe
noroquifi qiHi sianoeiAHoi xi.nurcocri nutripHux oAnHr,rub o6'exry iuaecryaaHut Ha AeHb BHeceHHt xonrie.

4.5. flic,'rs BBeAeHHT o6'erra 6y4inuuurea B eKcnnyaraqirc .{onipr.rrell fi Ynpaeure,rr gAifict-tlorcru

ocraroqui po3paxyHKl4, :ri4uo i: Saxrnuuoro 3afillbHoro xillriclro nuuipHrlx oArrHHub o6'erry iHnecrynaHHr.
BH3HaqeHoro Ha niAcraei AaHux, ruoAo $arcrnvuoi garalluoi nrou{i 06'ercrla iHeec.rynaHHa, HaAaHHX

3a6yAorur.rxoM Ta Aep)KaBHuMlr opraHaMu, llo saificHlororb peecrpaqiro npae sracuocri Ha HepyxoMe ttafiHo.
4.5.1 . Y pasi, xruqo $arcruqua rci;rrrcicrs rnuipHux oAnHrlqb 06'ercra iunecrynauHr 6ilrrua eu:HaveHoT y

uboMy [ororopi, loniparenr, rporrfoM 10 (4ecaru) KaJreHAapHHx AHie 3 AHt oAep)KaHHt niA Ynpaenreirr
rrucbMoBoro noeiAoNa,reFrHr Ha aApecy ,{onipureJrfl npo BcraHoBreHur (lamuuuoi xi,llrcocri enlripuux oAl4Hhub

o5'ercra iHnecrynauur, repepaxoaye VnpaBureJrro Korrrrn y po:vipi naprocri eultipHux oAHHHIIb o6'exra
iueecrynaHur, Ha lrci Qarcrnvua nilr,nicrr azlripHlrx oAHHHub o6'erry iueecrysanuq 6i,rrrlra 3a IIpoeKrHy
xi,rrxicm ennipunx oAHHHub o6'enry iHnecrynauur, BH3HaqeHy y n.3.4. ubofo .{oroeopy, rqo Aiqra Ha Aary
ocraHHboro [narexy, BHeceHoro .{onipr.rrenerl y @oH4.

4.5.2. y pa:i, rruqo Sarcrnvua rci,.rlrdcrr eumipHux oAr.rHr4r-lb o6'enra iurecryeaHuq MeHIxa npoercruoi
ri:rsxocri eumipuux oAnHrrub o6'exry iHeecryeann.rr, Bu3Haqenoi y n.3.4. uroro [oroeopy, Ynpaenreru.
rporqroM 20 (asaaqqru) rca,reH4apHlrx AHie s AHq BcraHoBJreHHr $arruvnoi rci,rrrcocri anuipHnx oAlIHHub
06'enra iHeecryeaHue, are ue pauiure MoMeHTy orpfiMaHHr uHx rcouris ni4 3a6y4oeHhKa, noBeprae .{oaipure,rro
KorxrH y po:rtripi naprocri nnnipuux oAr{Hr{r-lb o6'exra iueecrynauu, ua rrci $axruvua rci,qrrcicrr nznipHtzx
orltiuqr o6'exry iueecryeaHH.rr MeHua 3a [poeKTHy rinrrcicrs eanipuux oAHHHub o6'ercry iueecryeaHur.
Bu3HaqeHy y n. 3.4. r-lbofo loroeopy, rqo 4ir,la Ha Aary ocraHHboro Drare)Ky, BHeceHoro losipnreneM y (Doug.

4.5.3. V pasi, rrcrqo a6co,rrcrHa pi:unqr naiN $amuvHoto ra npoeKTHoro lci,'ruxicrro sur.lipHux oAuHr4rlb

o6'ercra iHnecryeaunr MeHlra:a 0, 1 (uyns qilnx ogua gecxra) eravipHoT oguuuqi, nepepaxyHoK 30608'q3aHb 3a

unn,t o6'exron iHnecryaaHHr He :AificHroetc.s.
4.6. YnpaeuTeJrb npufiuae Korxl4 n ynpanniuHfl 3a quv ,{oroaopou 6esnocepeAHbo eiA oci6, rrci e

,{oeipnre,rxrvtu, a6o eia ix 4oripeHnx oci6, noruoBiDKeHHq qxfix niAreeppKyerbcr uorapia,rluo o$opu,reuorc
4onipeuicrro, e rrifi sa:HaqeHi roHrperHi npaBa ra o6oe'r3rcr.r goaipeHol oco6n 3 o6oB'{3KoBHM rrocuJ'raHHrM Ha

pexei:urn qboro,{oroeopy.

s. oBMEXrEHrr.fi ruoAo oKpEMr{x Arr;r yrrpABr[TEJrA3 yrrpABJrrHrrfl MAfrHoM
5.1. YnpaeareJrb He Mo)Ke Aopyuurrz s4ificHeHHr ynpaB,riuns naafiuona iHuruu oco6alr ra 3o6oB'q3aHufi

:4i ic uronarn ynpar,riHuq Naaft uoN,r oco6ucro.
5.2. Ynpaenre,rs He Mo)Ke BAKopHcroByBurH orpHMaHe r ynpanliuur nailuo He 3a qi,rroeuN,r

npH3HaqeHHrM, Brr3HaqeHoMy y r-lboMy .{oroeopi.
5.3. Vnpanure!'rb He vo>rce siAnoeiaarn sa csoiNau 6opraun aKrhBaMH <DOE.

5.4. Ynpasnre!'lb He Mo)r(e Ha criil poscya rptnrvlHflTr ynpaa,riHHr nafiHou a6o s oAHocropoHHboM)
nopffrKy po3puBarl4 4oronip ynpauiuH-r vafiuon, rcpiu rr.rnagrcie uesnKouauu.fl a6o HeHa,'rex(Horo BHKoHaHHfl

[oaiprare,reM csoik:o6oe's3aur, nepe46aveHHX uHM ,{oroeoporlr ra llpaan,raelz @(D8.

5.5. YnparureJrb He Mox(e Br{Mararn siA ,{onipurenx BHKoHaHHq scix ceorx go6oe'qgaHr y pa:i,.rxruo
Vnparnre,rl He BHKoHye csoi go6oe'.s3aHtfl 3a qnlr ,{oronopon.

6. IIPABA I O6OB'.fl3KI{ CTOPIH
6.1. Ilpaea ra o6og'q:rcll Yupaurreln:
6.1.1. lpx o6,rircy repeAaHr{x n ynpaa:riuus Kourrie ni4xpueae {oaipnrenro paxyHoK y cucreui o6,'rixy

AaHoro @@8.

6.1 .2.3liircHto€ yrpaBninus nafisorr,r loaiprare[s griAHo yMoB ubofo lororopy, llpaer.rn (DOB ra qHHHofo

3aKoHoAaBcrea Vxpainn.
6.1.3. YnpaBHrerb nicr.g sHeceunr.{oripureJreM rcorurie Ao OOE:axpinlroe sriAHo rpaQirca iueecrynauH.r

:a {oeipnre,'IeN{ ei4nosi4uy nilrxicrr anlripHnx oAr.rHuub o6'exra iusecryaauHfl 3 ypaxyBaHHrM rrororrHoi qisu
erln ipHoi o,rnunqi o6' ercra iHnecrynaHu.r.

6.1 .4.YnpaBure;rb e 5-rn AeHsufi repniu 3 MoMeHry oAep)KaHHr nogiAouleHHq siA 3a6ylonuura npo:r,liH1'
eaprocri nnltipuoi oAuHraui o6'enry iurecryeauur, rroBuHeH rrHcbMoBo nosiAoNauru npo qe loeiprlre:rr.

6.1.5. 3a BnNrofolo [onipurenr HaAae AJrs o3HafioMneHnx ,{oeipnre:rrc a6o Ha BHMory,{oripnre,rr uagae
fi or'ry xonii HacryrrHHX 4orcyneurie :

roKyMeHTh, rtlo Aarorb 3Mory rpoBecr]l iaeHrn$ircaqirc oco6n 3a6yaoeur,rrca y ei4noaiAHocri s

BhMorar\IH rrHHHoro 3aKoHoAaBcrna Yrcpaiun;

.[oKyMeHTH, rqo ni4rrep42xyrorb npaBo 3a6yAonHnrca Ha KopncryBaHHr 3eMerbHoro Ai,rnHrolo a6o
npaBo 3a6yaonHurca Ha BnKoHaunr $ynxqifi saN{osHnxa 6yainHuurBa ArA cnopy&KeHHr Ha 3eMerbHifi ai,rsuqi
o6'erra 6y,tinuuurea;

nognrusuitfi BncHoBoK KoMrrJreKcHoi gepxaeHoi ercnepru:H rrpoeKTHoT gorcyneuraqil;

4o:ai:r Ha BHKoHaHHq 6yAine,ruuux po6ir a6o 3ape€crpoBaHy 4erc,rapaqiro npo roqaroK
B11 r\oHaHHr 6yaieer uurx po6ir:

.n iqeH:iro ni4pr4Hoi opraHi:aqii;
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cBiAourBo npo eiAnoeiAHicrs :6yAoeaHoro o6'€rcra npoercrHifi 4orcyneuraqii. Br.tMoraNr

Aep)KaBHHX crau4apria, 6yAire,uunx HopM i npaera,r.
6.1.6. llic,rq BBeAeHHt o6'exra 6yAieHuuraa B eKcrjryaraqirc, Ha niAcraei 4auux u1o4o $anrnqsoi

sararluoi nnouli o6'exra iHnecryoauHr, e4ificurce ocraroqHi e:aenaopo3paxyHKu : lonipr.rre!'reM ra BH.qa€
ocraHHboMy 4ori4xy 4,rx o(topvleHHrl lpaBa eracHocri ua sarcpin,rennfi za unpr 06'€rcr iHeecryrauHq s o6]viu Ha
ceiroqreo npo yqacrb e OOB.

6.1.7. floeeprae loaipnre!'Ito Korrrru, y pa3i orpHMaHHtr ei4 [onipnrerq eiArosiAHoT sarsn npo euxiS i:
oOE. Cyva rcorurie. ulo niA,rqrae noBepHeHHrc ,4'onipnrenro Bu3Haqaerbcr YnpaeureJreM BHXoArqra: Ki,lsrtoc'ri
:arcpinleHlrx :a [oaipuTeJ]eM nnnaipHnx oA]rHl4qb o6'ercra iurecrynauuq ra rororrHoi uiHn nnnaipuoi o-tuHrzui
Llboro o6'ercra iunecryaauH.a Ha AeHb nepe4a.ri rcolurie n ynpae,riHHx Vnpannrenro. Cyma xorurin, noeuuua 6yru
noBepHyra Ynpaeltre,renl loeiprareJrlo flpourolr 5 (n'xru) gFrie nic,rr :giilcHeHHr Vnpaanreleu Hacrynuoi
noeuoi peani:aqii eirnoeiAuoro o6'ema iHaecryaaHHr.

. 6.1.8. lloeeprae.{oaipurenro qacrKy BHeceHux HHM Ao (DOE nourir y pari :niHr,r,{oeipnre:relr o6'ercra
lHBecryBaHHt tlporqfoM 20 rcaleu4apunx 4uin 3 MoMeHTy yK,,raAaHHr eignonignoi AoAarrcoeoi yroAu Io
lorosopy. floeepHeuHro ni4lrrae, suguaqeHufi YnpaenrereM Ha AeHb yruraAaHHfl rignoai4uoi 4o4arxoeoi yro,qu
Ao qboro {orosopy, nozurusHuit pe3y,rbrar pisullrli, l,rix cyvoro rcourrie, BHeceHHX loeipure,retr :a floronopolr,r.
Ta [oroqHorc eapricrrc HoBoro o6'enta iHeecrynaHur, sarcpin,reHoro 3a floeiprlreneM, ulo 3HaxoAaTbcr y o6'exri
6y4ieHnqrna, Bu3HaqeHoT euxo4auu : noro.{Hoi qiHn rnnipHoi oAuHr.rui HoBoro 06'€xra iHrecrynauuq Ha MoN4eHT
sN{iHh o6'ercry iueecryeaHut, Ta 3ariulruoi rcilsrcocri euuipuux oArrHrrrlb HoBoro o6'ercra iHnecryeaHufl, rlo
:arpi nlrccrbcr 3a !,oriprre,ren.

6'l'9. lloeepHyra.{onipurenro cyuy $arcrHqHo BHeceHHX HHM Ao (DoE rcourrie,3a yMoBH cfrrarn
Vnpaeure,rrcBHHaropoAH:ri4Honn.1.2.3. ra7.3 rlboro[oroaopyypa3i nigxpinneHur[oeipurerqeiAo6'ercra
iHeecrynauuq, y HacryfiHHX BH[aIKax:

6.1 .9.I . Bi4naonu {oeipurenr ni4 yuacri y @OE. Kouru loniprare,rro, B uboMy BHnaAKy, noBeprarcrbct
ri,rrrcu 3a yMoBh clrJlaru.{oriprare,reM BuHaropoAu Vnpanurelrc ni4nosiAuo Ao n.7 .2.3. Llbofo lorosopy ra
rlporsroM 5 (n'rrra) aHin nic,rr :4iilcHeHHt Ynparurelev uacrynuol nosFroT peani:auii ni4noeigHoro o6'exra
iHaecryeauur.

6.1 .9.2. HesHrcoHauHr !onipr.ne,relrr caoix go6og'.ssaHs rrepeA Ynpannre,ren,t. Korurn lonipure,'rro, B uboM),
BZrlaAKy, noBeprarorbcs ri,'tsru 3a yMoBfi crIJIarH .{oripr.rre,'reM Br{HaropognYnpasure,rro ei4noei4Ho 4o n.7.3.
qboro loroeopy ra rlporf,rona 5 (n'rru) 4uir nicnq sai[cHeHHq Vnpannrelelr Hacrynuoi noeHoi pea,ri:auii
eianoeiAHoro o6'ercra i ueecryeaHHr.

6.1 .9.3. B iHruHx BHraAKax nepe46aveunx npaBnJ'raun @oE ra uuM loroeoponr.
6.1.10. BiAnoeiAHo i: noprgrcoM, BH3HaqeHHM y n.4.5.2. qbofo [oroaopy, noBepHyrH lonipure,rro.

tlpor{roM 20 rca,reuAapHI-tx 4Hie, nicrq nepepaxyBaHHr Heo6xi4ur.rx rcourrie 3a6y4onHr.rrcoNl, HaA,qr4ruKoei
KorrrrH, eHeceHi Ao OOE.

6.1.11. lloeepHeHue rcotnie, aignoai4uo Ao rr.r.6.1.j. - 6.1.9,
vnpannre;renr oco6ucro {onipureJrro, ruJrqxou :4ificHeHHs 6aHxiecrrcoro
{oaipure,u rigrcpnrr.rfi y Ynpaeurela.

6.1 .12. 3aificHroe ei4xpinleuuq 06'enra iHnecrysaHHr eiA
nepeA6aqeHnx llparn,ravn <D@F.

Bunagrcu ni4rcpin,reHHr 06'eKra iunecryeauur ei4 loaipureJu:

{onipurena B noprAKy ra Ha yMoBax"

sN.{ i Ha o6' ercra iu eecryeaH Hr 3 i u iqiarra nu loa ip nre,'r.a ;

ycryrKa [paBa BHMoTH 3a AoroBopon rperiu oco6anr;
AocrpoKoBe npHnnHeHHr ynpasriuu.s vafi nona ra .{oroeopy :a iuiqiaruroro {oeip vreilfl;
crr,repri loeiprare,rx - Qi:r.runoi oco6u a6o nircni4auii,{oeipnrerfl - ropr4AuqHoi oco6n;
HeBuKoHaHHx loaipurenetr go6oe'qraHs, nepeg6aqeHax qllu.{oroeopoM Ta IIpaeH,rauu O@8.

6. 1 . 13 . flHctMoso nonigoltnru loripure,rr npo sviHy ceoro uicqe3HaxoA)r(eHHfi.
6.1 .14. lllrcrMoeo ra si4noaiAHo ro BHMof llpanru @OB noei4orvrurlr loeipr.rre,ra npo BHeceHHq:N,riu i

ronoBHeHb Ao flpaBur OOE.
6.1 ' 1 5.IoeiAoMHrH loripnre,rx npo BBeAeHHs o6'eKra 6yaieuraqrna B eKcrJryarauiro.
6'1.16.3aiilcnroe KoHrpoJtb 3a AorpuMaHnxv 3a6yAoBHHKoM yMoB Ta go6os'q:aHs no loroeopy rpo

cnopyAxeHHl o6'ercry 6yAiruuurea ra flpaeu,rau @@B 3 Merolo cBoeqacHoro sano6iraHHr BT4HHKHeHHq
ph3HKOBHX crzryaqifi y npoqeci 6yAinHnqraa nHac,'ti4orc 4ifi 3a6yaoeHr4Ka, ulo Mox(yrb rrprlBecrn Ao:

gMiHt'l ocHoeHnx rexHiquHX xapaKrepncrrrK 06'ercra 6yAiaHnurn ata/a6o o6'ercrie iuaecryeaHu.a;
noripueHln ctto)KfiBtl]lx BracrnBocreit o6'exrie 6y4isunurna ra/a6o o6'ercrie iHeecryeauul, ro6ro

BHKopHcraHul 3a6y4onunKoM Marepia,ria ripruoi sxocri uix ue nepe46aveuo rpoeKroM;
3pocraHHq aaprocri 6yAinrururna 6i,rlue Hix Ha ABaAurrb ri4corxie;
s6i,rsueuHq crporcia 6yAiaunuraa 6insure uix ua 90 (gee'ruocro) 4uie.

6.1 .17. Hecru ni4noei4a-ntuicm nepe4 lonipurelrnau :a ni4noni4Hicrl neperircy po6ir HaAaHoro
3aOyAonHuxom Ynpaeure,rro nepe,rircy po6ir aa:uaveHux Ynpae[TereM y uboMy loroeopi.

6.1 .18. Bnuararn sia Aosipnre:rie eHxouaHHq yMoB rrboro loroeopy ra llpanul OOE.
6.1 . 19. B pa:i HeBuKoHaHHx [oeiprlre,reM yMoB qsoro ,{oroBopy ra flpann,r (DOB npnn AHLr-tLi ynpae,riHur

nailsonr no rrboMy loroaopy ra ei4rcpinuru o6'€rcr iHeecryaauur ni4 [oniphreJu.

r-{boro loronopy, sAifrcurcertcr
nepeKa3y Ha nororrHufr paxyuon

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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6.2.13. Довiритель мае право за власною iнiцiативою на вiдмову вiд участi у Фондi. Сума коштiв, що 
пiдлягае поверненню Довiрителю визначаеться Управителем, виходячи з кiлькостi закрiплених за 
Довiрителем вимiрних одиниць об'екта iнвестування, поточно'i цiни вимiрноi' одиницi цього об'екта 
iнвестування на день передачi коштiв в управлiння Управителю. 

6.2. 14. У разi пiдвищення поточноi' цiни вимiрноi' одиницi об'екта iнвестування довiритель не 
зобов'язаний вносити до фонду додатковi кошти за закрiпленi за ним вимiрнi одиницi об'екта iнвестування. 

У разi зниження поточно'i цiни вимiрноi' одиницi об'екта iнвестування довiритель не мае права 
вимагати повернення сплачених коштiв за закрiпленi за ним вимiрнi одиницi об'скта iнвестування. 

У разi коли зменшення фактичноi' загальноi' площi об'екта iнвестування с наслiдком переплануванш1, 
проведення будiвельних чи опоряджувальних робiт за iнiцiативою довiрителя, повернення коштiв не 
здiйснюеться. 

7. РОЗМIР ТА ФОРМА ВИНАГОРОДИ УПРАВИТЕЛЮ
7.1. Управитель вiдповiдно до чинного законодавства Украi'ни одержуе винагороду за управл�ння 

ФФБ вiд Забудовника. 
7.2. Довiритель сплачус Управителю винагороду: 
7.2.1. За оформлення Управителем змiни об'екта iнвестування Довiритель сплачуе Управителю 

вина'городу в розмiрi не бiльше 1 (одного)% вiд вартостi закрiплених за Довiрителем вимiрних одиниць 
об'скта iнвестування за поточною цiною на день падания заяви про оформлення операцi'i змiни об'скта 
швестування. 

7.2.2. За оформления Управителем уступки (вiдступлення) права вимоги Довiритель сплачуе 
Управителю винагороду в розмiрi не бiльше 5(п'яти) % вiд вартостi закрiплених за Довiрителе"1 вимiрних 
одиниць об'скта iнвестування за поточною цiною на день подання заяви про оформлення операцi't' уступки 
права вимоги за цим Договором, шляхом перерахування коштiв на рахунок Управителя№ *********** в 
ПАТ "Полтава-банк", з призначенням платежу : «За оформлення уступки права вимоги згiдно договору 
уступки № *** вiд «_»                   2016р.» 

7.2.3. У випадку вiдмови Довiрителя вiд участi у Фондi та повернення Довiрителю коштiв на умовах, 
визначених цим Договором та Правилами ФФБ, Довiритель, до отримання коштiв, сплачус Управителю 
винагороду в розмiрi не бiльше 5 (п'яти) % вiд вартостi закрiплених за Довiрителем вимiрних одиниць 
об'екта iнвестування за поточною цiною на день подачi заяви про вiдмову Довiрителя вiд участi у Фондi. 
При цьому Управитель мае право утримати цю винагороду з коштiв, що були фактично внесенi 
Довiрителем до Фонду. 

7.3. У випадку невиконання Довiрителем своi'х зобов'язань перед Управителем щодо внесення 
коштiв до Фонду та/або не пiдписання без поважних причин акту приймання-передачi об'екту 
iнве�тування i не подачi у письмовiй формi сво'iх зауважень щодо невиконання Забудовником сво'iх 
зобов'язань пiсля введения об'екта iнвестування в експлуатацiю управлiння майном припиняеться. 
Управитель зобов'язаний повернути Довiрителю кошти, сума яких визначаеться Управителем, виходячи з 
кiлькостi закрiплених за Довiрителем вимiрних одиниць об'скта iнвестування та поточноi' цiни вимiрно·1· 
одиницi цього об'скта iнвестування на день передачi коштiв в управлiння Управителя, з утриманням 
винагороди у розмiрi не бiльше 5 (п'яти) % вiд суми коштiв, яка пiдлягас повернення Довiрителю. 

7.4. За здiйснення управлiння коштами, переданими Управителю в управлiння, Довiритель сплачуе 
Управителю винагороду у розмiрi 0,5 % вiд суми коштiв, переданих в управлiння. Сплата цici' винагороди 
здiйснюсться Довiрителем в день отримання довiдки про право на отримання у власнiсть об'екта 
iнвестування, мова про яку йдеться у пунктi 10.4. Правил ФФБ, шляхом перерахування коштiв на рахунок 
Управителя № *********** в ПАТ «Полтава-банк», з призначенням рлатежу : «Винагорода Управителя за 
здiйснення управлiння коштами згiдно договору № *** вiд «»          20 ! 6р.» 

7.5. В випадку, коли Довiритель вносив кошти до ФФБ з рахунку , який вiдкрито в iншому банку. 
винагорода Управителя за здiйснення управлiння коштами, переданими Управителю в управл1ння. 
становить 1 % вiд суми коштiв, переданих в управлiння. 

7.6. За вида чу дуб.1iката Договору чи Свiдоцтва про участь у Фондi -200 гривень за кожен випадок. 

8. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH I ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
8. 1. У випадку порушення своi'х зобов'язань за цим Договором Сторони несуть вiдповiдальнiсть,

визначену ци"1 Договором та чинним законодавством Украi'ни. Порушенням зобов'язання с його 
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змiстом 
зобов'язання. 

8.2. Сторони не несуть вiдповiдальностi за порушення своi'х зобов'язань за цим Договором, якщо воно 
сталося не з 'ix вини. Сторона вважасться невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всiх залежних вiд не'i 
заходiв для належного виконання зобов'язання. 

8.3. У разi порушення термiнiв внесення коштiв до ФФБ, встановлених п.4.2. цього Договору. 
Довiритель сплачуе Управителю пеню в розмiрi подвiйноi' облiковоi' ставки НБУ, що дiс в перiод, за який 
сп.1ачуеться пеня, вiд суми простроченого платежу за кожний день прострочення та сплачуе Управите.тю 
су"1у боргу з урахуванням встановленого iндексу iнфляцii' за весь час прострочення, а також три проценти 
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6.1.20 Вносити змiни до цього Договору в порядку вимог Правил ФФБ та чинного законодавства 
Укра"iни. 

6.1.21. У випадках передбачених чинним законодавством Украi"ни, в разi настання страхового 
випадку, вiдшкодувати Довiрителю суму страхового вiдшкодування в порядку визначеному Управителем. 

· 6.1.22. На письмову вимогу довiрителя перевiряти фiнансовий стан забудовника, вимагати вiд нього
надання фiнансових та аудиторських звiтiв та надавати довiрителю iнформацiю про результати проведено"i 
перев1рки. 

6.1.23. Надавати довiрителю у письмовiй формi на його письмову вимогу iнформацiю про хiд 
виконання умов цього договору, зокрема про: 

- будiвельний стан готовностi об'скта будiвництва;
- закiнчення спорудження об'скта будiвництва та необхiднiсть проведення остаточних розрахункiв з

управителем згiдно з даними щодо фактичноi" загально"i площi об'скта iнвестування; 
- поточну цiну вимiрно"i одиницi об'скта iнвестування;

6.2. Права та обов'язки Довiрителя: 

6.2.1. Довiритель зобов'язусться надати Управителю в управлiння майно для здiйснення фiнансування 
будiвництва об'екта iнвестування за Договором в розмiрi та в строки, визначенi в Додатку № 1 до цього 
Договору. 

6.2.2. Пiсля сплати попереднього внеску, отримати у Управителя свiдоцтво про участь у ФФБ, що 
пiдтверджус закрiплення за Довiрителем вiдповiдного об'скта iнвестування. 

У разi змiни будь-яких даних, що зазначенi у свiдоцтвi про участь у ФФБ, дане свiдоцтво пiдлягае 
зам1ю . 

. 6.2.3. Вправi отримати вiд Управителя iнформацiю зазначену у п. 6.1.5. цьоrо Договору. 
6.2.4. Пiсля введення об'скта будiвництва в експлуатацiю, на пiдставi даних щодо фактичноi" загальноi' 

площi об'скта iнвестування, здiйснити остаточнi взасморозрахунки з Управителем за поточною цiною 
вимiрноi" одиницi об'екта iнвестування та отримати вiд Управителя довiдку за встановленою формою в 
обмiн на свiдоцтво про участь у ФФБ. 

6.2.5. Отриману вiд Управителя довiдку зобов'язаний надати Забудовнику для подальшого 
оформлення права власностi на закрiплений за Довiрителем об' скт iнвестування. 

6.2.6. Довiритель, протягом 10 днiв календарних днiв з дня повiдомлення його Управителем про 
введення об'скта будiвництва в експлуатацiю, зобов'язаний звернутися до Забудовника для отримання акту 
приймання-передачi об'скту iнвестування . 

Довiритель мае право у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання акта приймання - передачi об'екту 
iнвестування або пiдписати пiдготовлений Забудовником акт приймання-передачi об'скта iнвестування iз 
зазначенням iнформацii" про вiдсутнiсть претензiй Довiрителя до Забудовника щодо об'скта iнвестування. 
або подати у письмовiй формi своi" обгрунтованi зауваження щодо невиконання Забудовником сво"iх 
зобов'язань по об'скту будiвництва i об'скту iнвестування та щодо виявлених будiвельних недолiкiв. 

У разi вiдсутностi у Довiрителя зауважень щодо виконання Забудовником своi"х зобов'язань по 
об'екту будiвництва та об'скту iнвестування Довiритель пiдписус акт приймання-передачi об'екта 
iнве?тування в 3-х примiрниках та два примiрника пiдписаного акту переда€ Забудовнику. 

У разi наявностi у Довiрителя зауважень щодо невиконання Забудовником своi"х зобов'язань по 
об'скту будiвництва та об'скту iнвестування Забудовник зобов'язаний забезпечити безоплатне усунення 
недотюв у п'ятнадцятиденний строк з дня подання зауважень або забезпечити безоплатне повторне 
виконання неналежно виконано"i роботи чи виготовлення непоставлено"i чи пошкодженоi' речi з такого ж 
матерiалу i тако"i ж якостi. 

Перебiг строкiв виконання зобов'язань Довiрителя зупинясться на час усунення недотюв, що 
виникли з вини Забудовника на об'сктi будiвництва та/або об'сктi iнвестування. 

6.2.7. Виконувати Правила ФФБ та умови цього Договору. 
6.2.8. Не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля введення об'екта будiвництва в експлуатацiю Довiрителi 

зобов'язанi створити об'сднання спiввласникiв, а Забудовник передати об'сднанню спiввласникiв всю 
необхiдну технiчну документацiю на об'скт будiвництва. 

6.2.9. Сплачувати експлуатацiйнi витрати, пов'язанi з утриманням об'скту iнвестування, з моменту 
отримання права власностi на об'сктi iнвестування .. 

6.2.9. У випадку повернення Довiрителю коштiв вiдповiдно iз п. 6.1.9. цього Договору сплатити 
Управителю винагороду, вiдповiдно iз п. п. 7.2.3. та 7.3. цього Договору. 

6.2.1 О. Сплачувати Управителю винагороду вiдповiдно до умов цього Договору та Правил ФФБ. 
6.2.11. До введення об'екта будiвництва в експлуатацiю мае право: 
6.2.11. 1. Переуступити право вимоги за цим Договором на користь третьоi· особи. 
6.2.11.2. За�1iнити об'ект iнвестування на будь-який iнший, що с у наявностi в Управителя, та не 

закрiплений за iнши� Довiрителем, пiдписання вiдповiдно"i додатково"i угоди до цього Договору, замiни 
Свiдоцтва про участь у ФФБ. 

6.2.12. В разi змiни Забудовником, в порядку Правил ФФБ, вартостi вимiрно·i одиницi об'екту 
iнвестування переоформити с Управителем Додаток № 1 до цього Договору. 
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рiчних вiд прострочено'i суми, шляхом перерахування коштiв на рахунок Управителя № ****** в ПАТ
"Полтава-банк"

8.4. У разi виникнення додаткових витрат з боку Управителя у зв'язку з поверненням коштiв
Довiрителю, Довiритель зобов'язуеться вiдшкодувати такi витрати. Управитель мае право утримати
вiдповiднi суми з коштiв, що були внесенi Довiрителем до ФФБ ранiше.

8.5. Вiдповiдальнiсть за збереження об'екту iнвестування переходить до Довiрителя з моменту, коли
вiн пiдписав акт прийому-передачi.

, 8.6. У разi смертi Довiрителя - фiзичноi' особи або лiквiдацii' Довiрителя - юридично'i особи до
мо:v1енту пiдписання ним акту прийому-передачi об'екта iнвестування:

• Договiр достроково припиняе дiю, а кошти, внесенi Довiрителем до ФФБ, пiдлягають

• 

•
•
•
• 
• 

поверненню спадкоемцям / правонаступникам Довiрителя, визначеним у встановленому законодавством
порядку,

або, за бажанням спадкоемцiв / правонаступникiв Довiрителя, Управитель переда€ i'м майновi
права на об'ект iнвестування у порядку, передбаченому чинним законодавством Укра'iни та цим
Договором.

8.7. За невиконання Управителем умов цього Договору в частинi повернення Довiрителю коштiв у
випадках, передбачених цим Договором, Управитель сплачуе Довiрителю пеню в розмiрi подвiйноi'
облiковоi' ставки НБУ, що дiяла в перiод прострочення платежу, за кожен день прострочки, вiд суми, що
пiдлягае поверненню Довiрителю та сплачуе Довiрителю вiдсотки за користування чужими грошовими
коштами в розмiрi 3 % вiд суми в строк неповернутих коштiв.

8.8. Yci спори, що пов'язанi iз цим Договором, йога укладанням або такi, що виникають мiж
Управителем та Довiрителем в процесi виконання умов цього Договору, вирiшуються шляхом переговорiв
мiж представниками Сторiн. Якщо спiр неможливо вирiшити шляхом переговорiв, вiн вирiшуеться в
судовому порядку, визначеному чинним законодавством Укра'iни без дотримання претензiйного порядку
врегулювання спорiв.

9. СТРОК ДII ДОГОВОРУ ТА IHШI УМОВИ
9 .1. Договiр набувае чинностi з моменту йога пiдписання i дiе до повного виконання Сторонами своi'х

зобов'язань за цим Договором.
9.2. Договiр припиняеться у разi:

повного виконання Управителем зобов'язань перед Довiрителем;
повного виконання Довiрителем сво'iх зобов'язань перед Управителем та шдписання

Довiрителем акту прийому-передачi об'екта iнвестування iз Забудовником;
вiдмови Довiрителя вiд участi в ФФБ, що пiдтверджуеться вiдповiдною заявою;
смертi Довiрителя - фiзичноi' особи або лiквiдацii' Довiрителя - юридично'i особи;
в iнших випадках, передбачених Правилами ФФБ та чинним законодавством Укра'iни .

9.3. Змiни в цей Договiр можуть бути внесенi за взаемною згодою Сторiн, що оформляеться
додатковою угодою до цього Договору.

9.4. Змiни та доповнення, додатковi угоди та додатки до цього Договору е йога невiд'емною частиною
i мають юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi та пiдписанi уповноваженими на те
представниками Сторiн.

9.5. Якщо довiритель виконав yci зобов'язання перед управителем та пiсля прийняття об'екта
будiвнщпва в експлуатацiю пiдписав акт прийняття-передачi закрiпленого за ним об'екта iнвестування, умови
цього договору вважаються виконаними та управлiння майном припиняеться.

9.6. Оформлення права власностi на об'ект iнвестування Довiрителя здiйснюеться вiдповiдно до
Правил ФФБ.

9.7. Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору i не врегульованi ним.
регламентуються нормами чинного законодавства Украi'ни.

9.8. Цей Договiр складений укра'iнською мовою у двох примiрниках, по одному для кожноi' iз Сторiн,
яки мають однакову юридичну силу.

9.9. Довiритель визнае Правила ФФБ та зобов'язуеться виконувати i дотримуватися i'x.
10. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Управитель
ПАТ "Полтава-банк"
36020, м. Полтава, вул .. Паризькоi' Комуни, 40а
п/р 26018710049 в ПАТ "Полтава-банк"
МФО 331489, код €ДРПОУ 09807595

Голова правлiння ПАТ "Полтава-банк"

____________ Переверзев В.С.

Довiритель
Іванов Іван Іванович, паспортнi данi: серiя КН №
******, виданий Ленінским РВ у м.Полтавi  
Укра'iни в Полтавськiй областi «** » вересня ****
року, iдентифiкацiйний номер платника податкiв
**********, проживае за адресою: м. Полтава,
вул. Фрунзе, буд. **, кв.**
Тел. (***)_***-***-**;

____ І.І.Іванов
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Додаток № 1 вiд ,.              "2оlбр. 

до Договору № *** вiд « ,             201бр. про участь в 
фондi фiнансування будiвництва виду А 

Адресний перелiк та технiчна характеристика об'сктiв iнвестування 

No П/п № квартири Пiд'i"зд Поверх Тип Жит лова Загальна 
плаща, м2 ? плаща, м-квартир и 

1 *** * 1 **,** **,** 
Всього 

1. Об' ект iнвестування зджться в експлуатацiю без внутрiшнiх опоряджувальних робiт:
Базовий рiвень обробки об'екта iнвестування на момент передачi за актом прийому-передачi
Довiрителю:

• Зовнiшнi вiкна;
• Вхiднi дверi;
• Електроенергiя- лiчильники i ввiднi автомати;
• Водопостачання - стояк з вiдводом i лiчильником;
• Каналiзацiя з вiдводом
• 2 контурний котел опалення.

2. Даний додаток е невiд'емною частиною Договору про участь у фондi фiнансування
будiвництва виду А житлового будинку за адресою: будинок № 7 по вул.Перспективна в
с.Розсошенцi Полтавського р-ну, Полтавськоi" областi (перший пусковий комплекс)

ГРАФIК 
фiнансування будiвництва об'скта iнвестування, 

будiвництво якого здiйснюсться за адресою: 
житловий будинок №7 по вул. Перспективна в с. Розсошенцi Полтавського р-ну, 

Полтавськоi областi 
Поточна цiна вимiрноi одиницi: ****,** грн .. /кв.м.; 

, Загальна вартiсть об'скта iнвестування: ******,00 ( )грн 

Графiк фiнансування та закрiплення вимiрних одиниць об'екту. 

№ Дата перерахуваиия коштiв Сума, гри. Вiдсоток вiд 
п/п вартостi об'екта 

iивестуваиия, % 
1 Три диi з млмеиту пiдписаиия  

договору 
2 01.0*.2016 року   
3 01.0*.2016 року   
4 01.0*.2016 року   
5 01.0*.2016 року   
6 01.0*.2016 РОКУ  

Всього:   

ЮРИДИЧНI АДРЕСИ, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ I ПЩПИСИ CTOPIH 

Управитель 
ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК" 
36020, м. Полтава, вул. Паризькоi 
Комуни,40а 
п/р 26018710049 в ПАТ "ПОЛТАВА
БАНК" 
МФО 331489, КОД €ДРПОУ 09807595 

________ _  В.С.Переверзев 

                                  Довiритель
Іванов Іван Іванович, паспортнi данi: серiя КН № 

******, виданий Ленінским РВ у м.Полтавi  
Укра'iни в Полтавськiй областi «** » вересня **** 

року, iдентифiкацiйний номер платника податкiв 

**********, проживае за адресою: м. Полтава, вул. 
Фрунзе, буд. **, кв.**
Тел. (***)_***-***-**;

___ І.І.Іванов
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