
ДОГОВІР ПРО ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВКЛАДУ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ №22-  

 
м. Івано-Франківськ, Україна                                                                              "___" _____________ 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ.ІНВЕСТМЕНТ», 
юридична особа приватного права, належним чином зареєстрована згідно з 
законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи – 44569584, в 
особі директора Мицкан Марії Юріївни який діє на підставі Статуту (надалі 
іменується – «Товариство»), з однієї сторони, та 
Громадянин України __________________, паспорт громадянина України ___ 

№___________________, що виданий ______________________________, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________,  
зареєстроване місце проживання: __________________________ Україна 
(надалі іменується – «Третя особа»), 
які разом та окремо також іменуються відповідно як «Сторони» та «Сторона», 

беручи до уваги вимоги Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» та чинного Статуту Товариства щодо порядку 
збільшення статутного капіталу, уклали цей Договір про внесення додаткового 
вкладу третьою особою (надалі – «Договір») про таке: 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  За умовами даного Договору Третя особа зобов'язується внести 
додатковий вклад у грошовій формі до статутного капіталу Товариства (надалі 
– «Додатковий вклад») у розмірі та в строки, визначені в даному Договору, а 

Товариство у строк, визначений в цьому Договорі, зобов'язується прийняти 
Третю особу до Товариства з відповідною часткою у статутному капіталі. 
1.2. Відомості про Товариство: 
1.2.1. повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОМ.ІНВЕСТМЕНТ»; 
1.2.2. ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44569584; 
1.2.3. місцезнаходження: 76014, Івано-Франківська обл.,     Івано-Франківський 

р-н, місто Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, будинок 23Ж, 
корпус 5. 

1.3. Третя особа підтверджує, що вона належним чином повідомлена про 
характер діяльності та про фінансовий стан Товариства на момент укладення 
цього Договору. 

 
2. РОЗМІР ДОДАТКОВОГО ВКЛАДУ 

2.1. Загальний розмір Додаткового вкладу складає __________ гривень. 
2.2. Додатковий вклад вноситься Третьою особою в грошовій формі в гривні. 
 

3. СТРОК ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВКЛАДУ 
3.1. Додатковий вклад вноситься Третьою особою впродовж 10 (десяти) днів з 
дня укладення та підписання Сторонами цього Договору. 
3.2. В будь-якому випадку додатковий вклад не може бути внесений Третьою 
особою пізніше ніж 30.06.2022 р. 
3.3. Додатковий вклад вноситься Третьою особою у безготівковій формі шляхом 

перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства або 
внесення готівки на рахунок Товариства у касі банку. 
3.4. Реквізити банківського рахунку Товариства для внесення Додаткового 
вкладу: розрахунковий рахунок UA533365030000026006300724485 у ТВБВ 
10008/0143 філії Івано-Франківського обласного управління АТ “Ощадбанк”, 
МФО 336503. 
3.5. Додатковий вклад має бути внесений єдиним платежем. Оплата внеску 
частинами допускається лише у разі наявності технічних обмежень щодо суми 
при здійсненні платежу онлайн. 
3.6. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту укладення цього Договору 
Товариство проводить ідентифікацію Третьої особи і перевірку її відповідності 

вимогам до потенційних учасників, встановленими Правилами інвестування, 
затвердженими рішенням учасника Товариства (далі – "Правила інвестування"). 
Якщо Товариство не зможе ідентифікувати Третю особу або встановить 
невідповідність Третьої особи вимогам, встановленим Правилами інвестування, 
Товариство в праві в межах цього строку відмовитись від цього Договору і 
направити повідомлення про це Третій особі. 
 

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВКЛАДУ 
4.1. Протягом одного місяця з дати спливу строку, встановленого п. 3.2 цього 
Договору, Загальні збори учасників Товариства приймають рішення про: 
4.1.1. затвердження результатів внесення Додаткового вкладу; 

4.1.2. затвердження розміру частки Третьої особи у статутному капіталі 
Товариства та її номінальної вартості, що дорівнює внесеному нею Додатковому 
вкладу; 
4.1.3. затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства на 
розмір внесеного Додаткового вкладу. 
4.2. Якщо Додатковий вклад не внесений Третьою особою своєчасно у повному 
обсязі, цей договір вважається автоматично розірваним, окрім випадку, 
передбаченого п. 4.3. Якщо Третя особа своєчасно внесла тільки частину 
Додаткового вкладу, Товариство зобов'язується повернути таку частину Третій 
особі у 30-денний строк з дати спливу строку, передбаченого п. 3.2 цього 
Договору.  

4.3. Якщо Додатковий вклад не внесений Третьою особою своєчасно в повному 
обсязі, Загальні збори учасників Товариства мають право ухвалити рішення про 
затвердження розміру частки Третьої особи в розмірі своєчасно внесеної 
частини вкладу. 
4.4. Частина Додаткового вкладу, внесена після спливу строку, встановленого 
п. 3.2 цього Договору, або понад розмір Додаткового вкладу, підлягає 

поверненню Товариством у 30-денний строк з дати спливу строку, 
передбаченого п. 3.2 цього Договору. 
 
 

5. НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА 
5.1. Право власності Третьої особи на частку у статутному капіталі Товариства 
виникає з моменту державної реєстрації змін до відомостей про розмір 
статутного капіталу, розміри часток та склад учасників Товариства, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 
5.2. Товариство зобов’язується надати належним чином оформлені документи, 
визначені ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для реєстрації змін до 
відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток та склад учасників 
Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у строк, що не перевищує 
10 (десять) календарних днів з дати затвердження результатів внесення 
Додаткового вкладу Загальними зборами учасників Товариства. 
5.3. Набуття Третьою стороною права власності на частку у статутному капіталі 
Товариства не потребує оформлення Сторонами будь-яких інших документів, 

якщо інше не встановлено домовленістю сторін.  
5.4. З моменту набуття Третьою стороною права власності на частку у 
статутному капіталі Товариства Третя особа одночасно набуває всіх майнових 
та немайнових прав та обов’язків, що випливають з частки у статутному капіталі 
Товариства, та стає повноправним учасником Товариства. Право участі у 
Товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися 
іншій особі.  
 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 
шляхом переговорів між Сторонами. 
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 
такого спору відповідно до чинного законодавства України. 
 

7. ГАРАНТІЇ СТОРІН 
7.1. Кожна із Сторін підтверджує, що: 
7.1.1. Вона має всі передбачені чинним законодавством України та 
установчими документами повноваження на укладання цього Договору, при 
цьому Товариством отримані всі необхідні для укладення цього Договору 
погодження (підтвердження або дозволи) її органів управління або посадових 
осіб; 
7.1.2. Представник Товариства, що підписує цей Договір, має всі передбачені 

чинним законодавством та установчими документами повноваження 
представляти Товариство та підписувати від його імені цей Договір; 
7.1.3. Не існує ніяких обмежень на укладання Стороною (підписання 
представником Сторони) цього Договору. 
7.2. Третя особа підтверджує, що: 
7.2.1. Вона ознайомлена зі змістом Правил інвестування; 
7.2.2. Вона відповідає вимогам до потенційних учасників Товариства, 

встановлених Правилами інвестування. 
 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим 

Договором винна Сторона несе відповідальність відповідно до законодавства 
України. 

 
9. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

9.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного 
виконання сторонами їх зобов’язань за Договором.  
9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у 
письмовій формі та підписані уповноваженими на те особами. Усі зміни та 
доповнення є невід’ємною частиною цього Договору. 
9.3. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, що мають 
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

9.4. Жодна зі Сторін не може в платній або безоплатній формі передавати та 
(або) делегувати іншим особам повністю або частково свої права та обов’язки 
за цим Договором або згідно з цим Договором будь-які іншій особі без 
попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору. 
9.5. Сторони зобов’язуються зберігати в конфіденційності всі відомості та 
інформацію (письмову або усну), які будь-яким чином стосуються цього 
Договору та інших договорів, що укладаються на виконання цього Договору (далі 
також – «Конфіденційна інформація»), за винятком інформації, яка є 
очевидною і загальновідомою не внаслідок невиконання вищевказаних 
зобов'язань щодо збереження інформації в конфіденційності, а також 
інформації, яка відповідно до законодавства має обов’язково надаватися 

відповідним державним органам і, в зв’язку з цим, розкривається для останніх. 
9.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України. 
9.7. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, 
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше 
пов’язаних з даним Договором, втрачають юридичну силу.

10. ПІДПИСИ СТОРІН 
 

 ТОВАРИСТВО:  ТРЕТЯ ОСОБА: 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОМ.ІНВЕСТМЕНТ» 

 Громадянин _________________ 
 

 
 
 
 
 

 Директор __________________________ /М.Ю.Мицкан/  _______________________  / _____________ / 


