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1. Вiдомостi про Фонд:

1,1. Повне найменування пайоВого сРонлУ: [IайовиЙ венчурнИй недиверсифiкований закритий
iнвестицiйний фонд (КАЗКОВА ОСЕЛЯ> (далi -- Фогrд).

1,2. Скорочена назва Фонлу: tIВНЗIФ (КА:}КОВА ОСЕJIЯ)).
Повне та скорочене найменування с рiвнозначними.
1.3, Тип Фонду: закритий.
1.4. Вид Фонду: не диверсифiкований.
1.5. Налелtнiсть: венчурний.
1.6. Строк дiяльностi: 20 poKiB 1} дати ресс,грачii у €-'линому державному pe€cTpi iнститутiв
спiльного iнвестування (ла.lli - €]ДРrСI).
1,7. Фонд вважаеться створеним з дня внесення вiдомостей про нього до СДРIСI.

2. Вiдомостi про компанiю з управлiння активами:

2.1. Повне найменування компанiТ з управлiння активами:
Товариство з обмеженоrо вiлповiда.ltьнiстю <<Компанiя з управ.iIiння активами <АКСТоН>
(далi- Компанiя).
Скорочене найменування: ТОВ кКУА (AKCTOI{))
2.2,Код за СДРПОУ Компанi'i 427967 56
2.3. Мiсцезнаходження Компанii: 03040, MicTo Киiв, вулиця Стельмаха МихаЙла, бУлинОК 8 А.

3. Участь у Фондi.

Учасником Фонду мо}куть бути кlриличнi та фiзичнi особи, якi с власниками iнвестицiйних

сертифiкатiв цього Фонлу.
Фiзична особа може бути учаСникоМ ФонлУ за умовИ придбання iнвестицiйних сертифiкатiв

Фонду в кiлькостi, яка за номiнальною вартiстю цих iнвестицiйних сертифiкатiв складас суму не

менше Hix< 1500 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом на l
сiчня 2014 року.

4. Порядок визначення розмiру винагороди КомпанiТта покриття витрат, ПОВ'ЯЗаНИХ З

дiяльнiстю Фонду, що вiдшкодOвуlоться за рахунок активiв (Dонду.

4.1. Винагорода КомпанiТ Фонлу визначасться як tзiдсо,гоt< BapT,ocTi чистих активiв Фонду та

приростУ BapTocTi чистих активiв Фонду. Винагорода КомпанiТ виплачусться коштами.

4.2. Винагорода Компанii розрахована у спiввiдношеннi ло вар"гос,гi чистих активiв Фонлу

нараховусться щt-lмiсяця коштами. Винагорода Компанii розрахована у спiввiднсlшеннi до приросту

BapTocTi чистих активiв Фонду нараховуеться коштами за результатами дiяльностi за звiтний piK,

4.3. МаксИмальниЙ розмiР винаI,оро/lи Компанii Фон:rу. розраховаНоi у спiввiдношеннi ло BapTocTi

чистих активiв Фонду, не може перевищуВати 10 вiдсоткiв оередIlьорiчноi BapTocTi чистих активiв

Фонду протягом фiнансового року, визначеноТ вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB

нацiональноI koMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку. остаточний розмiр винагороди Компанii
Фонду, розрахованоi у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв Фонду, визначасться за рiшенням
Уповновахсеного органу Компанii.
МаксимаЛьний розМiр винагоРоди КомПанii ФонДу, розрахОваноi у спiввiдношеннi до приросту

BapTocTi чис1их активiв Фоцлу, не мо)ке псревишlувати l5 вiдсоткiв цього приросту за результатами
дiяльностi за звiтний piK. остато.tгtий розмiр винагороди КомпанiI Фонду, розрахованоТ у
спiввiдношеннi до приросту вар,гостi чистих акr,ивiв Фонлу, визначасться за рiшенням
Уповноваженого оргаIlу КомпанiТ.
4.4. Визначення вартос,гi LIистих активiв для розрахунl(у винагороди Комгlанii здiйснюсться на

пillставi даних сере/{ньомiсячних розрах)/нl(iв Bapтoc,t,i .tис,l,их аr<,t,ивiв Фонду станом на кiнець

остаrIнього робочого длlя звiтt,lого мiсяця. За пiдсумками фiнаttсового року злiйснюсться остаточний
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перерахунок винагороли Itомпанii за pik на пiдставi розрахунку середньорiчнот BapTocTi чистих

активiв, здiйсненого за даними rцомiсячних розрахункiв BapTocTi чистих активiв Фонду.

4.5. За рiшенням уповнова}кеного органу КомпанiТ, KpiM винагороди, може виплачуватися премiя,

Розмiр премii не Mo)I(e перевищувати 15 вiдсоткiв розмiру гlрибутку, отриманого Фондом за

р..упiruruми дiяльностi за звiтний pik понад прибуrок. яtкий було заплановано в iнвестицiйнiй

деклараuii на вiдповiдний фiнансовий piK,

4.6. За рахунок активiв Фонду сплачуються:
винагорода КомпанiТ;
винагорода зберiгачу Фонду або депозитарнiй ycTaHoBi;

винагорода аудитору Фонлу;
винагорода оцiнювачу майна Фонду;
винагорода торговцю цiнними паперами;
витрати, пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi Фонду, а саме:

ресстрачiйнi послуги;
розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
нотарiальнi послуги;
послуги депозитарiю;
оплата BapTocTi оприлюднення обов'язковоТ iгrформаuii

iнвестування;
оплата послуг фондовоi бiрясi;

щодо дiяльностi iнституту спiльного

iнформаuiйнi послуги (оплата BapTocTi придбаltня iнформашiТ

папери яких розмiщено або перелбачасться розмiщувати активи
необх iдноТ для забезгtеLIен ня сгt i.lt ьного i н вес,гуван ня ) ;

орендна плата;

рекламнi послуги, пов'язанi з виготовЛенняМ та розповСюд)(енняМ реклами щодо Фонду;

b"rpurr, пов'язанi з обслуговуванням учасникiв Фонду та обiгу цiнних паперiв Фонду, у тому

числi витратИ на сплатУ вiдсоткiВ за кредитИ, залученi КомпанiсЮ для викупУ цiнних паперiв Фонду

(з урахуванням обмежень, установлених законодавством Украiни);
витрати, пов'язанi з придбанням, утриманням та реалiзачiсю нерухомого майна, що входить до

складу активiв Фонду;
суловi витрати, пов'язанi з дiяльнiстю Фонду;
податки та збори, передбаченi законодавством Украiни.

4.7.визначенi в пунt<тi 4.6 цього Регламенту витрати (rcpiM винагороди та ПРеМiТ КОМПаНiТ, ПОДаТКiВ

та зборiв, перелбачеьtих законолавстt]оi\4 УкраТгrи) не ttовингti перевиLItувати 5 вiдсоткiв

серелньорiчноТ BapTocTi чистих активiв Фогrду протягом фiнансового року. розрахованоi вiдповiдно

до нормативно-правових aKTiB НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фонлового ринку,
4.8. Iншi витрати 1,а витрати, що перевип1ують встановлений чинним закоFIодавством розмiр,
здiйснюються Компанiею за власний рахунок.

5. Порядок виплати дивi/tендiв.

5.1, Право на отримання дивiдендiв мають особи, якi е учасниками Фонду на початок строку

виплати дивiдендiв
5.2. Розмiр дивiдендiв в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат визначасться уповноваженим
органом Компанii.
5.3. В разi прийняття уповноваженим органом Компанiт рiшення про виплату дивlдендlв за

пiдсумками кварталу виплата дивiдендiв учасникам :здiйснюсться протягом l0 (десяти) робочих
днiв з моменту прийняття рiшення про виплату ливiленлiв уповноваженим органом Компанii.

5,4. Дивiденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначенi у договораХ прО придбаннЯ

iнвестицiйних сертифiкатiв. або iнll-tим чином за заявою учасника та згiдно LIинного законодавства.

5.5. Виплата дивiдендiв здiйснкlс,ться з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему,

щодо дiяльностi eMiTeHTiB, у цiннi
Фонлу; оплата iншоТ iнформашiТ,
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6. Порялок та строltи викупу iнвестицiйних сертифiкатiв Компанiсю Фонду, у тому числi

порядок подання заявок на викуп iнвестицiй""* Ъ.рrrфiкатiв ,га пiдстави вiдповiдно до

законодавства Укратни, за яких може бу,ги вiдмовлено у прийомi r-аких заявок,

б.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанiя мо)ке здiйсниr,и викуп iнвестицiйних

сертифiка,тiв Фон.rlу /lo MOMeH.l.y lIриlIиLlеl-tlIrl ,,,liltltbHoc,I,i Фон.ltу (лостроковийл. викуп),

Уповноважений орган КомпанiТ мохtе прийгtя,ги рiruсrtitя про достроковий викуп у разI якЩо У

резу.rьтатi такого виI(упу BapTicTb активiв Фонду не стане меншою вiд мiнiмального обсягу активiв

Фонлу.
6.2. Строк MirK списанням (переказом)

Фонд}, та здiйсненням розрахункiв у
перевI,tщувати l5 робочих днiв.

iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу
грошовiй формi при достроковому

на користь КомпанiI
викупi не повинен

6,3. При здiйсненнi дострокового викупу iнвес,гицiйних сертисРiкатiв Фонлу знижка не

застосовусться' 
п^б^rт^DпАUлгл ппq ппсягнен iяльностi Фонду, викуп

6.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативlв д

розI,riщъних iнвестйцiйних сертифiкатiв Фонду не здiйснюеться,

6.5. Вlлкуп iнвестицiй""* ..рr"фiкатiв ФонлУ здiйснюсться на пiдставi поданоТ учасником заявки

nu ,,,*1,n iнвес.гицiЙних серr,фiкатiв Фонлу, форма якоТ вс,гановJlена LlинниМ законодавством,

6.6. Заявки на викуп iнвестицiЙп"* ..рr"фiкатiв Фонду подаються КомпанiТ, У заявцi зазначасться

Ki-rbKicTb iнвестицiЙних сертисРiкатiв Фонду, що пред'явля}оться до викупу,

заявкрr на викуп iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу по/lаються з робочого дня, що настас за днем

отрIi\Iання Компанiсrо письмового повiдомленi]я Нацiональноi koMiciT з цiнних паперiв та

фон.fового ринку про вiдповiднiсть Фонду вимогам щодо мiнiмального обсягу активiв Фонду,

6.7. }/ прийомi заявок на викуп iнвестицiйних серти(РiкаI,iв Фонлу мо)ке бути вiлМОВЛеНО З ПiДСТаВ,

встановлених чиtIним законодавством,
6.8. Ilорядок викупу iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду при його лiквiдацiт встановлюсться

нор\tативно-прuuоu"йи актами НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фонлового ринку,

7. Напрями iнвестицiй.

7.1. Напрями iнвестицiй визначаються в lнвестицiйнiй деклараuii Фонду, яка с частиною цього

Рег.цаьценту i наведена у ЩолаткУ 1 до цього Регламенту,

8. Порялок визначення BapTocTi чистих активiв та цiни розмiщення (викупу) iнвестиuiйних

сертlrфiкатiв Фонлу.

8.1,BapTicTb чистих активiв Фонду визначас]тьсяt згiдltо з порядl(ом, передбаченим "Ilоложенням про

поря.]оК визначення BapTocTi чистих активiв iнсти,rутiв спiльного iнвестування", далi - Полоlttення,

затверд,*еним Рiшенням Нацiональнот koMiciT з цiнних паперiв та фондtового ринку вiд 30 липня

201з Na 1зз6. У випадку внесення змiн до цього Полоltення, чи у випадку прийняття нормативних

aKTiB. якi змiнять порядок визначення BapTocTi LIистих активiв, BapTicTb чистих активiв Фонду

визнача€тЬся згiдно з вимогамИ LIинного законодавства,I,а вiдповiдних нормативних документiв,

8.2. BapTicTb чистих активiв Фонлу розраховусться сTaLIOM на:

.]ень закiнчення строку, встановленого для досягнення мiнiмаJIьного обсягу активiв Фонду;

останнiй каJIендарний день мiсяця;

день, починаючи з якого до структури активiв Фонду застосовуються обмехtення, встановлен1

законодавством; 
,,. i-rhппплятliТ lltппо пiяпьностi Фондt е);

]eHb складення iнформацiт tцодо дiяльностi Фонлу (квартальна, рlчна);

колtний день надходження коштiв на банкiвський рахунок Фонлу (пiл час розмlщення

iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду) або зарахування iнвес,тицiйних сертифiкатiв Фонду на рахунок

вик\,п.[ени" i"uесlr"цiи""* сер,тифiкатiв Фон,ltу (гriд ,-1ut: дострокового викупу);

J,eHb, що передус днtо прийняття рiшення про лir<вiдацiю Фонлу;

J,eHb. що передус дню початку розрахунку з учасниками Фогrлу,
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8.З. Що робочого дня, що настае за днем отримання Компанiею письмового повiдомлення

нацiона,цiноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдповiднiсть Фонлу вимогам щодо

л'iнiмапьного обсягу активiв Фонду, розмiщенitя iнвестицiйних сертисрiкатiв Фонлу здiйснюеться за

цiною. що визнаЧасться, виходячИ з Тх номiнальноI BapTocTi

8.4.Вартiстьiнвестицiйнихсерr-ифiкаr'iвФонд1',tltопридбаВаЮl.ЬсЯiнвест.оромзробочогоДня,Що
настаС за днеМ отримаLtнЯ письмово.о повiдомлеlllIя Нацiона.ltьноТ r<oMiciT з цiнних паперiв та

фондовогО ринкУ про вiдr-,овiднiсть Фонду вимогам щодо мiнiмального обсягу активiв Фонду,

вI.1значаеться виходячи з розрахунковот вартос,гi iнвест,ицiйного сертифiкату на лень надходження

коштiв на рахунок Фонду.
Розрахункова BapTicTb iнвестицiйного сертифiката визнаLIасться як результат дlлення загаJIьноl

BapTocTi чистих аl<r.ивiв гtа Ki.llbttic,T,b iнвесгиiriйних сертифiкатiв. tt{c,l перебувают,ь в обiгу на ДаТУ

прове_],ення розраху}Iку.
Проспектом eMicii Фонду може встановлюватися надбавка до розрахунково1 вартост1

iнвестirцiйного сертифiкату Фонду,, яка включаеться до активiв Фонлу. Розмiр зазначеноТ надбавки

не }lо/tе перевищувати одного вlдсотка вiд розрахунковоi BapTocTi iнвестицiйного сертифiкату

Фон:1.
8.5'Вартiстьiнвестицiйнихсер.rифiкаr.iв,lltоВИк)/1.1оВУю].ЬсЯУУ.tасниl<iв,ВИЗНаЧасТЬсЯВиХоДяЧИЗ
poapur!.nnoBoT BapTocTi iнвестицiйного сертифirtата, що встаI{овлена на день зарахування таких

iнвестицiйних сертифiкатiв на рахунок КомпанiТ Фонду,

8.б. Розрахунки з учасниками Фонду при йоrtо лiквi;rацiТ здiйснюю,гься за розрахунковою вартiстю

iнвестlлцiйного сертифiката Фонду. Розрахуttкова BapTicTb одного irrвестицiйного сертифiката

Фон:1' на датУ no.rurny розрахункiв з учаЬниками Фонду визljаLIасться як загальна BapTicTb чистих

aKTl,tBiB Фонду, подiлена на загальНу кiлькiсть iнвес,гиltiйних сертифiкатiв Фонду, що наJIежать

),часникам Фонду на дату прийняття рiшеrIня про його лiквiдацirо. За умови згоди Bcix учасникiв

ЬопдУ можуть бути здiйсненi розра*упп" iншими активами HirK кошти. KpiM випадкiв установлених
LIинним законодавством.

8.7. Компанiя несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом,

9. Протягом 15 днiв з дати затвердження уповноваженим органом Компанii рiчного звiту щоло

дiяльностi Фонду Компанiя надас його учасникам Фонду одним, або кiлькома з наступних способiв:

1) рекомендованим листом з повiдомленням про вручення;

2jЬсобисто, пiд розпис про вруLIення повiдомлення уповноваженiй особi.

Щиректор TOI] (КУА -'-о.В. АршевськаФщ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами Товариства

з обмеrlсеною вiдповiдальнiотю
кl(омltанiя з уr,rравлiння активами кАКСТОН>

Протокуfi вiл l 8 л<овтня 20l9 року
Г tlлфа,7$у,!льllих зборiв

Токарський Ю.Г.

fiолаток l

до Регламенту Пайового венчурного
недиверсиф i кованого закритого
irrвестицiйного фонд

IH вести цiй "" ^.-;$i;KO 

ВА ОС ЕЛЯ)

Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду
(кАЗкоВА OCBJUI>

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <d(омпанiя з управлiння активами <АКСТОН>
1. Повне найменуваннi Фонлу: Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд

ККАЗКОВА ОСЕЛЯ)
2, Рiшення про створення Фонду: Фонд створено згiдно з Рiшенням Загальних Зборiв ТоВ кКУА

(АКСТОН)> (Протокол Лq 4 вiд l8 rксlвтня 20l9 року)
3. OcHoBHi напрями iнвестицiйноiдiяльttостi:
Прiоритетним буле iнвестування в булiвельну галузь господарства, Hepyxol\4icTb, житлово-комунаJ]ьне

господарство, гаJlузь фiнансовоТ та страховоТ дiяльностi шляхом вкладення коштiв в HepyxoMicTb,
корпоративнi права, uiннi папери, похiднi (деривативи), майновi права l-la об'скти iнтелектуальноТ власностi,

борговi зобов'язання (зобов'язання можуть бути оформленi веr<селями, заст,авними, договорами вiдсryплення
права вимоги, позиltи та в iнший спосiб не заборонений закоtlодавсr,вом) пiдl,tрисмств зазначених галузеЙ З

урахуванням обмел<ень встановлених чинним законоr(авством Укратни та в iншi активи, дозволенi чинним
законодавством Украiн и.

Права вимоги Mo)кyTb гrридбаватися виключно до складу активiв венчурного фонду та лише за кредитними

договорами банкiв, укладеними з юридичними особами. Придбання компанiсю з управлiння активами до
складу активiв венчурного фонлу прав вимоги за кредитними договорами здiйснюеться шляхом уrulадення
договорiв вiдступлення права вимоги з урахуванням обмежень, вст,ановлених чинним ЗаконОДавСТвОМ

УкраТни,
Придбання прав вимоги до складу активiв венчурного фопду здiйснюсться за оцiночною вартiстю, що
визначасться з дотриманням вимог законодавства про сlцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiнОчНУ

дiяльнiсть в YKpaTHi, зокрема з урахуванням ризикiв невиI(онання борrlсником своТх зобов'язань.
ризикио що повоязанi з iнвестуванням.
Ризики, що пов'язаl-ti з iнвестl,вання]\4 пiдпадають пiд вгl;tив зовгtiшtliх факторrв,
в Tolvly числi, що пов'язанi з:

свiтовими фiнансовими кризами]
моrкливiстю лефолту дер)I(ави за своТми зобов'язаннями;
банкрутством ем iTeHTa;

змiнами cBiToBoi кон'юнктури на товарних та сРiнансових ринках]
дiями, що пiдпадають пiд статус срорс-мажорних обставин.
Обмеження iнвестицiйноТ дiяльнtlстi:
Фонд здiйснюс iнвестицiйну дiяльнiсть з урахуванням обмеrlсень, встановлених чинним законодавСтвОм
УкраТни. Дктиви Фонду формуються з додер)l(анням вимог, визначених ста,rгею 48 Закону УкраТни кПро
iнститути сп iльного iнвестування>.
Вимоги до складу та структури активiв Фонду встановлюються та застосовуються вlдповlдно до вимОГ

чинного законодавства УкраТни.
Запланований прибуток:
Прибутковiсть iнвестицiй Фонду встановл
встановленоТ Нацiонал ьним бан ком Украi'ни.

середньозва)l(еноl' облiковоТ ставки за piK,

fiирек,гор TOI] (КУА (А
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