
Вимоги до розкриття інформації на власному сайті фінансової компанії – управителя ФФБ 

Закон України «Про гарантування речових прав на 
об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в 

майбутньому» 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження професійної діяльності на ринках капіталу 

- діяльності з управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з 

нерухомістю 
Стаття 8. Розкриття інформації про подільний об’єкт 
незавершеного будівництва (багатоквартирний будинок) 

6. Вимоги до розкриття інформації ліцензіатом 

1. У разі якщо будівництво об’єкта нерухомого майна 
(багатоквартирного будинку) здійснюється із залученням 
недержавних коштів (прямого або опосередкованого) 
фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, для 
подальшого набуття такими особами права власності на 
відповідні об’єкти нерухомого майна, замовник будівництва, 
девелопер будівництва (за наявності), управитель фонду 
фінансування будівництва (за наявності) зобов’язані 
розмістити на своїх веб-сайтах таку інформацію: 
1) ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого 
будівництвом об’єкта); 
2) основні технічні характеристики подільного об’єкта 
незавершеного будівництва згідно з переліком, визначеним 
Кабінетом Міністрів України, але в обсязі не меншому, ніж 
зазначено в Єдиній державній електронній системі у сфері 
будівництва; 
3) відомості про замовника будівництва, девелопера 
будівництва (за наявності), управителя фонду фінансування 
будівництва (за наявності): 
а) для юридичної особи: 

2. Ліцензіат, зобов’язаний на власному вебсайті 
оприлюднювати: 
 
в актуальному стані у вільному доступі у цілодобовому 
режимі: 
 
повне найменування, ідентифікаційний код, 
місцезнаходження ліцензіата та графік його роботи; 
 
відомості про власників істотної участі (у тому числі 
контролерів ліцензіата), якщо ліцензіат є системно важливим 
підприємством та/або підприємством, що становить 
суспільний інтерес; 
 
відомості про склад наглядової ради (у разі її створення) або 
іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, та 
виконавчого органу ліцензіата; 
 
відомості про відокремлені та/або спеціалізовані структурні 
підрозділи ліцензіата; 
 



найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за 
наявності); 
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України (для 
юридичної особи - нерезидента - код/номер з торговельного, 
банківського чи судового реєстру або номер реєстраційного 
посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи); 
організаційно-правова форма; 
відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб, 
які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому 
числі підписувати договори, подавати документи для 
державної реєстрації тощо (за наявності): прізвище,  
ім’я, по батькові, дані про наявність обмежень щодо 
представництва юридичної особи; 
відомості про кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) замовника будівництва (девелопера 
будівництва, управителя фонду фінансування будівництва): 
прізвище, ім’я, по батькові; найменування та 
ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної 
особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником 
згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 
місцезнаходження юридичної особи; 
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: 
телефон, адреса електронної пошти; 
дані про перебування юридичної особи у процесі 
припинення; 

відомості про наявні ліцензії, інформацію про зупинення дії 
ліцензії; 
 
інформацію про умови та порядок діяльності ліцензіата, яка 
повинна, зокрема, включати перелік послуг, що надаються 
ліцензіатом, порядок та умови їх надання, вартість/тарифи за 
надання цих послуг, механізми захисту прав споживачів цих 
послуг; 
 
документи (правила, положення, регламенти тощо), що 
визначають порядок провадження діяльності з управління 
майном; 
 
у строки, передбачені частиною третьою статті 14 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», річну фінансову звітність та річну консолідовану 
фінансову звітність (у разі складення консолідованої 
фінансової звітності), яка має бути складена відповідно до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам 
фінансової звітності, разом з копією аудиторського звіту, 
складеного відповідно до Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність», 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг та з 
урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими 
актами НКЦПФР. 
 



дані про перебування юридичної особи у процесі 
провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі 
відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора; 
б) для фізичної особи - підприємця: 
прізвище, ім’я, по батькові; 
місцезнаходження (адреса, за якою здійснюється зв’язок з 
фізичною особою - підприємцем); 
інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою - 
підприємцем: телефон та адреса електронної пошти; 
відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної 
особи - підприємця, у тому числі підписувати договори, 
подавати документи для державної реєстрації тощо (за 
наявності): прізвище, ім’я, по батькові, дані про наявність 
обмежень щодо представництва від імені фізичної особи - 
підприємця; 
4) відомості про генерального підрядника або підрядника 
(якщо будівельні роботи виконуються без залучення 
субпідрядників), передбачені пунктом 3 цієї частини; 
5) запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта; 
6) відомості про право на виконання будівельних робіт з 
посиланням на відповідні відомості та документи в Єдиній 
державній електронній системі у сфері будівництва; 
7) відомості про хід будівництва (щомісячні фотографії 
об’єкта, графік виконання робіт та стан його виконання); 
8) відомості про майбутні об’єкти нерухомості, які 
продано та які продаються, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України;  

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вільному 
цілодобовому доступі українською мовою у візуальній формі, 
що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і 
відтворювати інформацію на папері для необмеженого 
завантаження, копіювання у формі, що дає змогу сприймати 
зміст інформації у машиночитальному форматі, за кожний 
звітний період та перебувати на ньому протягом п’яти років з 
дати її оприлюднення. 

ПОЛОЖЕННЯ 
про провадження професійної діяльності на ринках 

капіталу - діяльності з управління майном для 
фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю 
5. Управитель має затвердити режим свого робочого часу (у 
тому числі для відокремлених структурних підрозділів), а 
саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, 
розмістити зазначену інформацію на власному вебсайті, та 
забезпечити її актуальність. Управитель має забезпечити 
відповідно до затвердженого режиму роботи присутність 
уповноваженої особи з роботи з клієнтами за 
місцезнаходженням управителя та його відокремлених 
підрозділів. 
 
6. Правила фонду, затверджені управителем, мають 
відповідати вимогам, встановленим Законом. Правила фонду 
мають передбачати обмеження права довірчої власності 
управителя, встановлені установником у договорі управління 
майном. 
 



9) умови придбання та ціна майбутніх об’єктів 
нерухомості або спосіб її визначення; 
10) проект договору купівлі-продажу майбутнього об’єкта 
нерухомості (перший продаж)/договору про участь у фонді 
фінансування будівництва/ договору про резервування 
(бронювання) об’єкта (частини об’єкта) житлового 
будівництва; 
11) інші відомості, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України. 
2. Інформація, визначена частиною першою цієї статті, 
розміщується замовником будівництва, девелопером 
будівництва (за наявності), управителем фонду фінансування 
будівництва (за наявності) на своєму веб- сайті до укладення 
першого договору щодо відчуження майбутнього об’єкта 
нерухомості у відповідному подільному об’єкті 
незавершеного будівництва та оновлюється (крім інформації, 
визначеної пунктом 7 частини першої цієї статті) протягом 10 
робочих днів з дня настання відповідних змін. 
Інформація, визначена пунктом 7 частини першої цієї статті, 
оновлюється замовником будівництва, девелопером 
будівництва (за наявності), управителем фонду фінансування 
будівництва (за наявності) щомісяця, не пізніше 15 числа. 

Управитель розміщує правила фонду у вільному доступі у 
цілодобовому режимі на власному вебсайті не пізніше 
наступного робочого дня після дати набрання ними чинності 
із зазначенням такої дати. 

 


