
Корпоративний договір 

(на користь третьої особи – інвестора) 

 

Даний Корпоративний договір № _______ (далі по тексту - «Договір») щодо Товариства з 

обмеженою відповідальністю «____________», далі іменоване «Товариство», укладений у місті 

________ «___» _______ 202_ року, між: 

Товариством з обмеженою відповідальністю «_______________» (ЄДРПОУ ______), в особі 

директора _______________, що діє на підставі Статуту, надалі іменується «Інвестор», з однієї 

сторони 

або громадянином України ____________________(ПІБ), який діє від власного імені, надалі 

іменуються «Інвестор», з однієї сторони 

та 

Громадянином України ________________(ПІБ), код ІПН: ______________, розмір частки в 

статутному капіталі Товариства 50 % (п’ятдесят відсотків)  надалі іменується «Учасник 1», з другої 

сторони 

та 

Громадянином України ________________(ПІБ), код ІПН: ______________, розмір частки в 

статутному капіталі Товариства 50 % (п’ятдесят відсотків)  надалі іменується «Учасник 2», з третьої 

сторони, надалі спільно іменуються «Учасники» і по окремо «Учасник» 

ПРЕАМБУЛА 

1) Сторони бажають спільно реалізувати проект _____________________(назва проекту), 

(далі у тексті - «Проект»), на базі Товариства. 

2) На дату укладення Договору Учаснику 1 належить частка в розмірі 50 % (п’ятдесят 

відсотків)статутного капіталу Товариства номінальною вартістю _________ (____________) 

гривень. 

На дату укладення Договору Учаснику 2 належить частка в розмірі 50 % (п’ятдесят 

відсотків)статутного капіталу Товариства номінальною вартістю _________ (____________) 

гривень. 

 

3) Договір укладається на користь третьої особи – Інвестора відповідно до ст.636 

Цивільного кодексу України.  

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  

1.1. «Вклад 1» - внесок Інвестора в розмірі _________ (____________) гривень, що вноситься 

Інвестором, як третьою особою при прийнятті Інвестора в Товариство; 

1.2.  «Вклад 2» - додатковий внесок Інвестора, як учасника Товариства в розмірі _________ 

(____________) гривень; 

1.3. «Директор» - одноосібний виконавчий орган Товариства; 

1.4. «Дата укладення» - дата укладення цього Договору, а саме «____» ______ 202_р. 

1.5. «Частка Учасника 1» - частка в статутному капіталі Товариства, що належить Учаснику 

1; 



1.6. «Частка Інвестора» - частка в статутному капіталі Товариства, що належить Інвестору; 

1.7. «ЄДР» - єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань; 

1.8. «Інвестиційні кошти» - кошти, які надаються Інвестором Товариству, як внеску (Внесок 

1) при прийнятті Інвестора в Товариство і додаткового вкладу (Внесок 2) Інвестора, як учасника 

Товариства; 

1.9. «Загальні збори учасників» - загальні збори учасників Товариства; 

1.10. «Товариство» - Товариство з обмеженою відповідальністю «__________», ЄДРПОУ: 

_________, з місцем знаходження за адресою: ______________________; 

1.11. «Проект» - має значення, вказане в пункті 1 Преамбули до Договору; 

1.12. «Робочий день» - будь-який день, крім суботи та неділі (за винятком випадків 

перенесення вихідного дня при збігу вихідного і неробочого святкового днів), а також неробочих 

святкових днів в Україні; 

 


