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кодЕкс проФЕсlЙноi Етики
АСОЦIАЦli З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ

Скорочення:

дсоцiацiя - дсоцIдцIi з упрдвлIння ФIнднсдми тд IнвЕстицIями.

ФФБ - фонд фiнансування булiвниtlтва.

Щовiритель - особа, яка передае майно управителю в довiрчу власнiсть на пiдставi

договору управлiння майном.

I. Загальнi положенrrя

кодекс професiйнот етики АСоцIАЦIi З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА
lНВЕСТИЦIЯМИ (далi - Кодекс професiйrлоi етики):

- визначас ocHoBHi принципи i гrравила щодо додержання членами АсоцiацiТ з

управлiння фiнансами та iнвсстицiями (лалi - Асоцiацiя) вимог законодавства

УкраТни, зокрема у сферi дiяльнiсть з управлiння майном для фiнансування
об'ектiв булiвниuтва таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю;

- встановлюс вимоги до членiв АсоцiацiТ, якi спрямованi на забезпечення чесного
та доброзичливого ставлення членiв АсоцiацiТ до своТх клiентiв (ловiрителiв),
iнших членiв Асоцiацii та учасникiв фiнансових ринкiв;

- спрямовуе дiяльнiсть членiв АсоцiацiТ на налагод}кення конструктивноТ
спiвпрацi, взасмного спiвробiтI{иtlтва Mix< ними та органами управлiння та
контролю АсоцiацiТ;

- сприяс налагодженнIо партнерських вiдносин мiж учасниками фiнансового
ринку.

Генеральни



II. Призначення i цiлi Кодексу професiйноii етики

Кодекс професiйноi етики призначений для забезпечення виконання членами
АсоцiацiТ своеТ професiйноТ дiяльностi, реалiзацiТ повноважень АсоцiацiТ на ocHoBi

дотримання високих етичних стандартiв з метою формування довiри суспiльства до

фiнансового ринку в цiлому, та дiяльностi з управлiння майном для фiнансування
об'сктiв булiвництва таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю зокрема.

Захист прав та iHTepeciB довiрителiв с найважливiшим принципом ycieT

дiяльностi АсоцiацiТ та if членiв i, таким чином, основою Кодексу професiйноТ
етики.

Положення Кодексу професiйноТ етики поглиблюють та конкретизують
вимоги Статуту Асоцiацii в частинi MopilJIbHoT позицii членiв АсоцiацiТ при
здiйсненнi своеТ дiяльностi. ffолержання правил i вимог Кодексу професiйноТ етики
е обов'язковою умовою членства в Асоцiацii.

Кодекс професiйноТ етики вiдображас намагання АсоцiацiТ та i] членiв
постiйно вдосконiulювати свою дiяльнiсть, щоб посiсти одне з чiльних мiсць на

фiнансовому ринку УкраТни.

Члени АсоцiацiТ розумiють, що Асоцiацiя не е мiсцем для просування i
вiдстоювання cBoix iндивiдуальних позицiй i iHTepeciB, а органiзацiсю, яка служить
спiльним iHTepecaM ycix членiв, що означас пiклування про iнтереси довiрителiв,
розвиток дiяльностi з управлiння майном для фiнансування об'сктiв булiвничтва
таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю в цiлому.

Член Асоцiацii, керуючись нормами Кодексу професiйноi етики,
зобов'язаний провадити свою дiяльнiсть з метою якiсного та професiйного надання
послуг з управлiння майном для фiнансування об'сктiв булiвниuтва таlабо
здiйснення операцiй з нерухомiстю, визначаючи цiлi та прiоритети свого
подitльшого розвитку, дбаючи про iнтереси довiрителiв.

Кодекс професiйноТ етики застосовуеться Асоцiацiсю з метою захисту
iHTepeciB cBoix членiв, постiйного нагляду за дотриманням членами дсоцiацiI прав
та iHTepeciB довiрителiв, розвитку мiжрегiонtlльних i мiжнародних зв'язкiв,
забезпечення наукового та iнформацiйного обмiну, розроблення рекомендацiй
щодо дiяльностi у сферi управлiння майном для фiнансування об'сктiв булiвниuтва
таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю.

Кодекс професiйноТ етики служить спiльним iHTepecaM ycix членiв АсоцiацiТ,
Дiяльнiсть яких в першу чергу направлена на захист iHTepeciB довiрителiв,
СПрияннЮ розвитку фiнансового ринку та системи управлiння майном для
фiнансування об'сктiв будiвництва таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю, як
важливих складових зростання добробуту населення.



Кодексом професiйноТ етики встановлюсться заборона на здiйснення будь-
яких дiй членом АсоцiацiТ, спрямованих на досягнення мети, що суперечать MeTi
Асоцiацii та порушують законнi права та iнтереси довiрителiв.

Bci члени АсоцiацiТ с рiвними у cBoii правах та обов'язках.

Верховенство законних прав та iHTepeciB довiрителiв с критерiем оцiнки
дiяльностi члена Асоцiацii i результатiв його роботи.

III. Принципи професiйноi етики

liяльнiсть членiв Асоцiацii, базуеться на таких принципах професiйноТ
етики:

1) законнiсть

Члени АсоцiацiТ здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства УкраТни,
Статуту, Кодексу професiйноТ етики та iнших внутрiшнiх документiв АсоцiацiТ.

2) прiоритетнiсть прав та iHTepeciB iHBecTopiB

Базовим принципом дiяльностi члена АсоцiацiТ с прiоритетнiсть прав та законних
iHTepeciB його довiрителiв над iнтересами самоi компанiТ, iT посадових осiб та
спiвробiтникiв.

Члени АсоцiацiТ намагаються уникати конфлiкту cBoix iHTepeciB з iнтересами
дОвiрителiв та впроваджують ефективнi механiзми виявлення випадкiв конфлiкту
iHTepeciB та захисту iHTepeciB довiрителiв. Чесне i порядне ставлення до довiрителiв
е ДЛЯ членiв АсоцiацiТ наЙважливiшим принципом, постiйне дотримання якого
повинно бути забезпечене без буль-яких виняткiв.

Члени Асоцiацii забезпечують piBHe ставлення до Bcix осiб, яким вони надають
пОсЛУги пiд час здiЙснення професiйноТ дiяльностi на пiдставi вiдповiдноТ лiцензii.

3) конфiленцiйнiсть

ЧЛеНи АсоцiацiТ забезпечують конфiденцiйнiсть клiентськоТ iнформацii, отриманоТ
при здiйсненнi ними професiйнот дiяльностi, iT збереження та нерозголошення, за
винятком випадкiв, прямо передбачених законодавством УкраТни. Внутрiшнi
документи членiв Асоцiацiт мають мiстити процедури збору, збереження, захисту
та використання конфiденцiйноi iнформацii.

4) доброчеснiсть

Члени АсоцiацiТ дiють доброчесно, тобто виконують своТ професiйнi обов'язки
професiйно й обережно, з урахуванням специфiки своет дiяльностi.

Члени АсоцiацiТ булують стосунки мiж собою, з рештою учасникiв фiнансового
ринку та з спiвробiтниками та органами Асоцiацiт на ocHoBi взаемоповаги i
взасмного розумiння того, що Bci учасники ринку рiвноправнi i мають на MeTi



надання якiсних послуг своТм ловiрителям. При цьому вони виходять з того, шо
важливим с не лише результат, а й шляхи i способи його досягнення, якi мають

вiдповiдати високим етичним нормам.

Члени АсоцiацiТ уникають, наскiльки Lle можливо, взасмних конфлiктiв, а у разi ii
виникнення намагаються врегулювати ix шляхом переговорiв. При неможливостi
вирiшення спорiв шляхом переговорiв вони вирiшують iх шляхом застосування
ПРОцедур, передбачених внутрiшнiми документами АсоцiацiТ таlабо вiдповiдно до
законодавства.

5) iнформацiйна вiдкритiсть

Члени АсоцiацiТ, в обсязi та з перiодичнiстю не меншими нiж встановлено
законодавством, повиннi оприлюднювати iнформацiю щодо результатiв свосТ

дiяльностi, про факти та подiТ, що впливають на них, а також про права довiрителiв
та забезпечувати вiльний доступ до неТ, з урахуванням вимог щодо
конфiденцiйностi iнформацiт.

Члени Асоцiацii мають пiдтримувати зв'язки зi своIми довiрителями для
забезпечення високоТ якостi своТх послуг, надавати Тм об'ективну, зрозумiлу та
aKTyiLTbHy iнформаuiю про результати свосТ дiяльностi.

6) професiоналiзм

!ля забезпечення високого рiвня надання послуг довiрителям члени АсоцiацiТ
Залучають до виконання робiт та надання послуг з управлiння майном для
фiнансування об'ектiв будiвництва таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю
квалiфiкованих фахiвцiв. Члени Асоцiацii на постiйнiй ocHoBi забезпечують
виконання заходiв, спрямованих на пiдтримку та пiдвищення рiвня квшriфiкацii та
професiоналiзму своТх спiвробiтникiв.

7) незалежнiсть та об'ективнiсть.

Члени АсоцiацiТ пiд час свосТ професiйноТ дiяльностi не допускають упередженостi
по вiдношенню до довiрителiв та залежностi cBoix дiй вiд TpeTix осiб, що може
нанести шкоду правам та законним iHTepecaM довiрителiв.

8) ефективний внутрiшнiй контроль.

Члени АсоцiацiТ забезпечують процедури ефективного внутрiшнього контролю за
дiяльнiстю cBoix посадових осiб та спiвробiтникiв з метою захисту прав та
законних iHTepeciB довiрителiв.

Системи бухгалтерського та управлiнського облiку, якi використовуються членами
Асоцiацii, повиннi забезпечувати прозорiсть, достовiрнiсть та належний контроль
за виконуваними операцiями.

IV. Прочедуриl спрямованi на запобiгання та виявлення
конфлiкту iHTepeciB, а також мiнiмiзацiю його наслiдкiв



l. З МетОю запобiгання та виявлення конфлiкту iHTepeciB члени АсоцiацiТ:

а) забезпечуютЬ ознайомлення кожного спiвробiтника з цим Кодексом;

б) здiйснюють роботу по роз'ясненню персонiLлу цiлей та змiсту цього Кодексу;

в) забезпечують захист конфiденцiйноТ iнформацiТ та комерчiйноI таемницi в
частинi управлiння майном для фiнансування об'сктiв булiвництва таlабо
здiйснення операцiй з HepyxoMicTro;

г) визначають перелiки iнформацii, що належить до конфiденцiйноТ iнформацii та
комерчiйноТ таемницi;

д)встановлюють рiзнi piBHi доступу посадових осiб та спiвробiтникiв до службовоТ
таlабо конфiденцiйноi iнформачiТ;

е) забезпечують наявнiсть письмового зобов'язання посадових осiб та
спiвробiтникiв про нерозголошення службовоТ таlабо конфiденцiйноТ iнформацiТ та
повiдомлення про наявний (потенцiйний) конфлiкт iHTepeciB;

с) впроваджують вiдповiднi процедури внутрiшнього контролю для запобiгання та
виявлення конфлiкту iHTepeciB, а також мiнiмiзацiю Його наслiдкiв.

v- Рекомендацii щодо дотримання принципу лоброчесностi

1. Щотримання принципу лоброчесностi передбачае, Що кожен член Дсоцiацii:
- нiколи не порушус умов угоди, досягнутоi з iншим членом ДсоцiацiТ чи

учасником фiнансового ринку;
- несе вiдповiда.пьнiсть за правильне ведення справ з довiрителями. BiH не мас

права перекJIадати цю вiдповiдальнiсть на когось iншого, якщо це не
передбачено законодавством. Член Асоцiацii не мас права давати довiрителю
рекомендацiй чи обiцянок, використання яких може принести збитки
довiрителю;

- вистуПаючИ з повiдоМленнямИ i заявамИ, чiткО зазначае, що BiH робить це вiд
свого iMeHi, а не вiд iMeHi АсоцiацiТ. Виступати вiд iMeHi АсоцiацiТ мають право
лише уповноваженi представники Асоцiацiт iiT окремих органiв;

- пiд час рекJIамних кампанiй чи публiчних виступiв не користуеться жодними
данимИ чи засобами, якi б свiдомо могли шкодити iншим членам ДсоцiацiТ, i
нiколи не зводять наклеп на cBoik KoHKypeHTiB чи ixHix спiвробiтникiв;

_ не допускас дiй, якi можуть безпiдставно зашкодити репутацiт iншого члена
АсоцiацiТ або iншого учасника фiнансового ринку;

- не повинен використовувати конфiденцiйну iнформацiю про iншого члена
Асоцiацiт, яка cTzlJIa йому вiдома вiд колишнього його працiвника або
працiвника, який перейшов з iншоi компанiТ;

- не приховус фактiв неправильно[ чи неетичнот поведiнки iнших членiв
АсоцiацiТ i доводить iх до вiдома Ради АсоцiацiТ.



2. З метою недопущення фактiв неетичноТ реклами, членам АсоцiацiТ заборонясться
при peKJ]aMyBaHHi власних послуг:

надавати iнформацiю, що протирiчить законодавству;
- не повiдомляти про умови надання супутнiх послуг, що впливають на BapTicTb

послуги;
- надавати документzlJIьно не пiдтверджену iнформацiю, якщо вона стосуеться

безпосередньо дiяльностi з управлiння майном для фiнансування об'сктiв
булiвництва таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю.

З. Члени АсоцiацiТ, якi порушили зазначенi принципи реклами власних послуг, несуть
вiдповiдальнiсть згiдно з внутрiшнiми документами АсоцiацiТ та чинним
законодавством.

VI. Рекомендацii щодо дотримання принципу iнформацiйноi прозоростi

!ля забезпечення дотримання принципу iнформацiйноТ прозоростi члени АсоцiацiТ:
- здiйснюють розкриття iнформацiТ щодо:
свого правового статусу та фiнансового стану;
BapTocTi послуги, що надасться;

результатiв дiяльностi з управлiння майном для фiнансування об'ектiв булiвничтва
таlабо здiйснення операцiй з нерухомiстю вiдповiдно до законодавства;
- оприлюднюють iнформачiю вiдповiдно до вимог законодавства УкраТни;
- У рекЛамi cBoii послуг дотримуються вимог Закону УкраТни <Про рекламу);- УСвiдомлюють вiдповiдальнiсть за використання неетичноТ реклами, тобто
РеКJIаМИ, ЯКа ВВоДить або може ввести в оману ii споживачiв, завдати шкоди
ОСОбам, державi чи суспiльству внаслiдок неточностi, недостовiрностi,
ДВОЗначностi, перебiльшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, мiсця i
способу розповсюдження.

VII. РекомендацiТ щодо дотримання принципу професiоналiзму

УСВiДОмлЮючи, що ефективнiсть Тх роботи безпосередньо залежить вiд
квалiфiкацiт i моральних якостей спiвробiтникiв, члени Асоцiацiт:

- ЗабеЗпеЧУють процес постiйного пiдвищення квчL.Iiфiкашii своТх працiвникiв
ТаКИМ ЧИнОМ, щоб вона вiдповiдала вимогам фiнансового ринку, що
розвивасться;

- ДОТримУються щодо cBoix працiвникiв правил коректноТ i ввiчливоТ
поведiнки i, у вiдповiдностi з принципом iндивiдуального пiдходу,
встановлюють справедливу винагороду за iхню працю;

- СТВОрюЮть належнi умови для продуктивноТ працi своТх спiвробiтникiв,
ЗабеЗПеЧУЮть Тх необхiдними технiчними та iнформацiйними ресурсами,
витратними матерiалами тощо;

- вимагають вiд свотх прачiвникiв висококвалiфiкованот i вiдповiдальнот працi,
нiколи не дають Тм вказiвок, якi у роботi з довiрителями могли б свiдомо
шкодити ocTaHHiM, особливо внаслiдок надання довiрителю неправдивоТ,
неповноТ чи перекрученоТ iнформаuiТ;



слiдкують за тим, щоб TxHi працiвники не виконува;lи роботу i не обiймали
посади, за яких може виникнути конфлiкт iHTepeciB, а також не допускають,
шоб працiвник мiг би одержати невиправданий зиск. Спiвробiтники мають
iнформувати cBoix керiвникiв про можливiсть виникнення таких ситуацiй.

VIII. ,Щiяльнiсть членiв Асоцiацii на фiнансовому ринку

1. При здiйсненнi професiйноТ дiяльностi з управлiння майном для фiнансування
об'ектiв булiвничтва таlабо здiйснення операuiй з нерухомiстю члени АсоцiацiТ
повиннi:

- проявляти розсудливiсть та обережнiсть при виконаннi своТх зобов'язань
перед довiрителями, дiяти професiйно та не наражати ii на невиправданий

ризик;
- дотримуватись Правил ФФБ та договору укладеного з довiрителем;
- не брати участi у дiях, спрямованих на викривлення цiн чи завищення цiн та

заниження cTpoKiB введення об'сктiв HepyxoMocTi в експлуатацiю з метою
введення учасникiв ринку в оману;

- чесно та об'ективно ставитись до Bcix cBoiх довiрителiв при наданнi iм
iнформацiт щодо об'сктiв булiвниuтва та умов фiнансування;

- при змiнi BapTocTi об'екта iнвестування завчасно надавати довiрителям
iнформацiю щодо вiдповiдних змiн;

- у випадку, якщо до члена АсоцiацiТ застосовуються санкцiТ, в результатi яких
BiH мас виплачувати певнi суми, BiH не мае права робити це за рахунок своТх

довiрителiв.

IX. Взаемовiдносини мiж членами i органами Асоцiацii

Yci органи АсоцiачiТ створюються вiдповiдно до Статуту Асочiацil та на
ocHoBi довiри, виявленоТ членами Асоцiацii до цих органiв. Тому члени АсоцiацiТ
ставляться до органiв АсоцiацiТ з повагою i пiдтримують Тх.

Рiшення органiв АсоцiацiТ, прийнятi вiдповiдно до iT Статуту, що можуть
виявитися не цiлком однозначними чи визначеними, трактуються членами
АсоцiацiТ вiдповiдно до законодавства, Статуту Асоцiацii та iнших внутрiшнiх
документiв АсоцiацiТ.

Висуваючи своiх кандидатiв в органи Асоцiацii, if члени обирають з числа
своiх спiвробiтникiв найкращих фахiвцiв, якi вiдповiдають не лише високим
професiйним, iL,Ie й моральним вимогам. Небажання спiвпрацювати з будь-яким
органом Асоцiацii вважасться порушенням Кодексу професiйноТ етики.

Bci органи АсоцiацiТ, працюючи вiдповiдно до iI Статуту, вважають
виконання положень Кодексу професiйноТ етики одним iз своТх першочергових
завдань. Керуючись цим, вони не вiддають перевагу в своТй дiяльностi iHTepecaM
когось з членiв АсоцiацiТ чи iх групи (наприклад, в певному регiонi, або за
напрямками дiяльностi).



Органи АсоцiацiТ мають уважно ставитися до Bcix членiв АсоцiацiТ, ix потреб
i ПРОпозицiй. До ix обов'язкiв входить регулярно i без затримок iнформувати
членiв Асоцiацiт про свою дiяльнiсть, проблеми i завдання, що стоять перед
Асоцiацiею i iT членами.

Х. Стосунки членiв Асоцiацii та iT органiв з державними органами

Дсоцiацiя, iT органи i члени зацiкавленi в розвитку фiнансового ринку, який
би вiдповiдав стандартам розвиненоТ ринковоТ економiки. У зв'язку з цим вони
ВВажають дуже важливою спiвпрацю з державними органами, до компетенцiТ яких
НiLЛеЖиТЬ вирiшення правових питань стосовно фiнансового ринку, в тому числi
регулювання дiяльностi учасникiв цього ринку.

Члени АсоцiацiТ подають у державнi структури через своТ органи пропозицiТ
з принципових питань функцiонування фiнансового ринку.

Члени АсоцiацiТ дiляться з державними органами своiм практичним
ДОСВiДОм в галузi фiнансового ринку. За погодженням з державними органами вони
берУть участь в роботi KoMiTeTiB, робочих груп чи iнших органiв, заснованих для
ВИРiшення раЗом з державними органами акту€Lльних проблем фiнансового ринку,
пiдготовцi необхiдних MaTepia,TiB i заходiв. Для такоТ працi члени ДсоцiацiТ
залучають своТх кращих прачiвникiв.

Hi АСоцiацiя в цiлому, Hi ii члени нiколи не використовують своТ стосунки з
ДеРЖаВними органами з метою отримання iндивiдуа-пьних переваг. Вони рiшуче
вiдкидають дiТ, що можуть призвести до корупцiТ в буль-якiй if формi, а також
виникнення конфлiкту iHTepeciB.

Члени Асоцiацii вважають виконання податкових та iнших зобов'язань перед
державою своТм обов'язком.

ЧЛеНи АсоцiацiТ надають державним органам лише правдиву, об'сктивну i
перевiрену iнформаuiю.

XI. Контроль за виконанням вимог Кодексу професiйноi етики членами
Асоцiацii

Bci Члени АсоцiацiТ розумiють, що найефективнiшою формою контролю е
СаМОКОНТРОЛЬ. ТОмУ вони прагнуть у своТЙ дiяльностi не допускати жодних
ПОРУшеНЬ чинного законодавства, Статуту Асоцiацii, положень Кодексу
ПРОфеСiЙноТ етики та iнших внутрiшнiх документiв АсоцiацiТ. У разi виявлення
бУДь-яких недолiкiв члени АсоцiацiТ здiйснюють в найкоротший TepMiH дiсвi
заходи для Iх усунення i обмеження негативних наслiдкiв.

!ИРеКцiя постiйно контролюс додержання положень Статуту, Кодексу
професiйнот етики, iнших внутрiшнiх документiв Асоцiацii. Генеральний директор
iНфОРМУе РадУ АсоцiацiТ про KoHKpeTHi порушення Стагуту, Кодексу професiйноТ
еТИКИ, iНших внутрiшнiх документiв АсоцiацiТ з метою прийняття вiдповiдних
рiшень.

РаДа АсоцiацiТ в разi порушення членом АсоцiацiТ вимог Стаryту, Кодексу
професiйНоТ етики, iншиХ внутрiшНiх документiв Асоцiацii надас рекомендацiТ
щодо усунення порушень.



!ирекцiя АсоцiацiТ iнформуе Раду АсоцiацiТ та Загальнi збори членiв
АСОЦiаЦiТ Про стан виконання положень Кодексу професiйноТ етики членами
АсоцiацiТ i надае пропозицiТ щодо його вдосконilJIення.

Рада АсоцiацiТ пiд час розгляду скарг пов'язаних з професiйною дiяльнiстю
члена Асоцiацii завжди надае перевагу законним iHTepecaM ловiрителя.

Член АсоцiацiТ зобов'язаний негайно повiдомити Раду АсоцiацiТ про випадки
i факти порушення чи невиконання положень Кодексу професiйноТ етики.

ХII. Заключнi положення
Учасники Асоцiацii вважають членство в нiй справою свосТ професiйноi

чеСтi. Вони мають докJIадати максимум зусиль для дотримання принципiв, правил i
ВиМог цього Кодексу, метою i сенсом якого е успiшний розвиток дiяльнiсть з

управлiння майном для фiнансування об'сктiв булiвництва таlабо здiйснення
операцiй з нерухомiстю.

XIII. Порядок внесення змiн до Кодексу професiйноI етики
Змiни або доповнення до цього Кодексу професiйноi етики затверджуються

Загальними зборами Асоцiацii та погоджуються Нацiона_llьною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку в установленому чинним законодавством порядку та
ВсТупають в силу з дати прийняття вiдповiдного рiшеrrня Нацiональноi KoMiciT з
цiнних паперiв та фондового ринку.


