Україна
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Житло–Капітал»
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 186 від 15 січня 2008 року, ліцензія на право провадження
діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю серії АЕ № 199710 від 18.06.2013 року видана Національною комісією , що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

СВІДОЦТВО
№ С78-___/20__-_ від __ _____ 20__ року
про участь у фонді фінансування будівництва виду А
«LEVEL»
Довіритель:
П.І.Б., паспорт серія __ № ______, виданий ________________________, дата видачі __________ року,
зареєстрований за адресою: Україна, __________, вул. ________, будинок № ____, кв. ____, номер за ДРФО
__________, дата народження ________________ року.
Забудовник:
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ СІТІ КЕПІТАЛ», (ідентифікаційний код
42888768).
Об’єкт інвестування, що закріплений за Довірителем згідно з
договором про участь у ФФБ № 78-____/20__-_ від _____________ року
Об’єкт будівництва

Реконструкція будівлі, що розташований за адресою:
вул.Лабораторна,6 у Печерському районі м.Києва(Кадастровий
номер земельної ділянки: 8000000000:79:027:0003)

Об’єкт інвестування

Офісне приміщення

Номер секції

____ (_____)

Поверх розташування

____ (_____)

Кількість кімнат

(нуль)

Номер об’єкту інвестування

____ (_____)

Попередньо визначена загальна
кількість вимірних одиниць об'єкту
інвестування

____ (_____)м²

Планово-орієнтовний термін введення
об'єкта будівництва в експлуатацію

__________р.

Планово-орієнтовний термін здачі
об'єкта будівництва під заселення

__________р.

Сума коштів, що передана Довірителем в управління Управителю:
__________грн (______________ гривні ___ копійок)
Кількість закріплених за Довірителем одиниць об’єкту інвестування:
____ (_____ цілих ____ десятих) кв.м.
«Забудовник зобов’язується за замовленням Управителя організувати виготовлення та затвердження у
встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об’єкта будівництва на
підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об’єкти інвестування
Довірителям в порядку та в строки, встановлені цим Договором та Правилами ФФБ…» (витяг з договору управителя
із забудовником про спорудження житла № 78-30/10/20-5 від 30.10.2020 року )
Управитель
Директор ТОВ «ФК «Житло–Капітал»
______________________ Смілий Є.М.

Довіритель

___________________________ / П.І.Б../

