ДОГОВІР ПРО ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВКЛАДУ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ №22м. Ів ано-Франків ськ, Україна
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМПРИЛАД.ІНВЕСТІН Г » ,
юридична особа прив атного прав а, належним чином зареєстров ана згідно з
законодав ств ом України, ідентифікаційний код юридичної особи – 41107664, в
особі директора Мицкан Марії Юріїв ни який діє на підстав і Стату ту (надалі
імену ється – «Тов ариств о»), з однієї сторони, та
Громадянин України __________________, паспорт громадянина України ___
№___________________, що в иданий ___________________________ _ _ _ ,
реєстраційний номер обліков ої картки платника податків _______________ _ ,
зареєстров ане місце прожив ання: __________________________
Україна
(надалі імену ється – «Третя особа»),які разом та окремо також імену ються
в ідпов ідно як «Сторони» та «Сторона», беру чи до у в аги в имоги Закону України
«Про тов ариств а з обмеженою та додатков ою в ідпов ідальністю» та чинного
Стату ту Тов ариств а щодо порядку збільшення стату тного капіталу , у клали цей
Догов ір про в несення додатков ого в кладу третьою особою (надалі – «Договір»)
про таке:
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
За у мов ами даного Д огов ору Третя особа зобов 'язу ється в нести
додатков ий в клад у грошов ій формі до стату тного капіталу Тов ариств а (надалі
– «Додатковий вклад») у розмірі та в строки, в изначені в даному Д огов ору, а
Тов ариств о у строк, в изначений в цьому Д огов орі, зобов 'язу ється прийняти
Третю особу до Тов ариств а з в ідпов ідною часткою у стату тному капіталі.
1.2. Відомості про Тов ариств о:
1.2.1. пов не наймену в ання: Тов ариств о з обмеженою в ідпов ідальністю
«ПРОМПРИЛАД.ІНВЕСТІНГ»;
1.2.2. ідентифікаційний код юридичної особи в ЄД РПОУ: 41107664;
1.2.3. місцезнаходження: 76014, Ів ано-Франків ська обл., Ів ано-Франків ський рн, місто Ів ано-Франків ськ, в ул. Академіка Сахаров а, бу динок 23Ж , корпус
5.
1.3. Третя особа підтв ерджу є, що в она належним чином пов ідомлена про
характер діяльності та про фінансов ий стан Тов ариств а на момент у кладення
цього Догов ору .
2. РОЗМІР ДОДАТКОВОГО ВКЛАДУ
2.1. Загальний розмір Додатков ого в кладу складає __________ грив ень.
2.2. Додатков ий в клад в носиться Третьою особою в грошов ій формі в грив ні.
3. СТРОК ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВКЛАДУ
3.1. Додатков ий в клад в носиться Третьою особою в продов ж 10 (десяти) днів з
дня у кладення та підписання Сторонами цього Д огов ору .
3.2. В бу дь-якому в ипадку додатков ий в клад не може бу ти в несений Третьою
особою пізніше ніж __.___.2022 р.
3.3. Додатков ий в клад в носиться Третьою особою у безготів ков ій формі шляхом
перераху в ання грошов их коштів на розраху нков ий раху нок Тов ариств а або
в несення готів ки на раху нок Тов ариств а у касі банку .
3.4. Рекв ізити банків ського раху нку Тов ариств а для в несення Д одатков ого
в кладу : розраху нков ий раху нок UA393365030000026002300043739 у ТВБВ
10008/0143 філії Ів ано-Франків ського обласного у прав ління АТ “Ощадбанк” ,
МФО 336503.
3.5. Додатков ий в клад має бу ти в несений єдиним платежем. Оплата в неску
частинами допу скається лише у разі наяв ності технічних обмежень щодо су ми
при здійсненні платежу онлайн.
3.6. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту у кладення цього Д огов ору
Тов ариств о пров одить ідентифікацію Третьої особи і перев ірку її в ідпов ідності
в имогам до потенційних у часників , в станов леними Прав илами інв есту в ання,
затв ердженими рішенням у часника Тов ариств а (далі – "Прав ила інв есту в ання").
Якщо Тов ариств о не зможе ідентифіку в ати Третю особу або в станов ить
нев ідпов ідність Третьої особи в имогам, в станов леним Прав илами інв есту в ання,
Тов ариств о в прав і в межах цього строку в ідмов итись в ід цього Д огов ору і
направ ити пов ідомлення про це Третій особі.

"___" _____________ 2022 року
передбаченого п. 3.2 цього Д огов ору .

5. НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА
5.1. Прав о в ласності Третьої особи на частку у стату тному капіталі Тов ариств а
в иникає з моменту держав ної реєстрації змін до в ідомостей про розмір
стату тного капіталу , розміри часток та склад у часників Тов ариств а, що містяться
в Єдиному держав ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських форму в ань.
5.2. Тов ариств о зобов ’язу ється надати належним чином оформлені доку менти,
в изначені ч. 5 ст. 17 Закону України «Про держав ну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських форму в ань», для реєстрації змін до
в ідомостей про розмір стату тного капіталу , розміри часток та склад у часників
Тов ариств а, що містяться в Єдиному держав ному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських форму в ань, у строк, що не перев ищує
10 (десять) календарних днів з дати затв ердження резу льтатів в несення
Д одатков ого в кладу Загальними зборами у часників Тов ариств а.
5.3. Набу ття Третьою стороною прав а в ласності на частку у стату тному капіталі
Тов ариств а не потребу є оформлення Сторонами бу дь-яких інших доку ментів,
якщо інше не в станов лено домов леністю сторін.
5.4. З моменту набу ття Третьою стороною прав а в ласності на частку у
стату тному капіталі Тов ариств а Третя особа одночасно набу в ає в сіх майнов их
та немайнов их прав та обов ’язків , що в иплив ають з частки у стату тному капіталі
Тов ариств а, та стає пов ноправ ним у часником Тов ариств а. Прав о у часті у
Тов ариств і є особистим немайнов им прав ом і не може окремо передав атися
іншій особі.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що в иникають з цього Д огов ору або пов 'язані із ним, в ирішу ються
шляхом перегов орів між Сторонами.
6.2.
Якщо в ідпов ідний спір неможлив о в ирішити шляхом перегов орів , в ін
в ирішу ється в су дов ому порядку за в станов леною підв ідомчістю та підсу дністю
такого спору в ідпов ідно до чинного законодав ств а України.
7.
ГАРАНТІЇ СТОРІН
7.1. Кожна із Сторін підтв ерджу є, що:
7.1.1. Вона має в сі передбачені чинним законодав ств ом України та
у станов чими доку ментами пов нов аження на у кладання цього Догов ору , при
цьому Тов ариств ом отримані в сі необхідні для у кладення цього Догов ору
погодження (підтв ердження або дозв оли) її органів у прав ління або посадов их
осіб;
7.1.2. Представ ник Тов ариств а, що підпису є цей Д огов ір, має в сі передбачені
чинним законодав ств ом та у станов чими доку ментами пов нов аження
представ ляти Тов ариств о та підпису в ати в ід його імені цей Д огов ір;
7.1.3. Не існу є ніяких обмежень на у кладання Стороною (підписання
представ ником Сторони) цього Д огов ору .
7.2. Третя особа підтв ерджу є, що:
7.2.1. Вона ознайомлена зі змістом Прав ил інв есту в ання;
7.2.2. Вона в ідпов ідає в имогам до потенційних у часників Тов ариств а,
в станов лених Прав илами інв есту в ання.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За нев иконання або неналежне в иконання св оїх зобов 'язань за цим
Д огов ором в инна Сторона несе в ідпов ідальність в ідпов ідно до законодав ств а
України.
9. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Д аний Д огов ір в сту пає в силу з моменту його підписання та діє до пов ного
в иконання сторонами їх зобов ’язань за Д огов ором.
9.2. Усі зміни та допов нення до цього Д огов ору пов инні бу ти зроблені у
письмов ій формі та підписані у пов нов аженими на те особами. Усі зміни та
допов нення є нев ід’ємною частиною цього Д огов ору .
9.3. Д аний Д огов ір у кладено в дв ох примірниках у країнською мов ою, що мають
однаков у юридичну силу , по одному для кожної із Сторін.
9.4. Жодна зі Сторін не може в платній або безоплатній формі передав ати та
(або) делегу в ати іншим особам пов ністю або частков о св ої прав а та обов ’язки
за цим Д огов ором або згідно з цим Д огов ором бу дь-які іншій особі без
попередньої письмов ої згоди іншої Сторони цього Д огов ору .
9.5. Сторони зобов ’язу ються зберігати в конфіденційності в сі в ідомості та
інформацію (письмов у або у сну ), які бу дь-яким чином стосу ються цього
Д огов ору та інших догов орів , що у кладаються на в иконання цього Догов ору (далі
також – «Конфіденційна інформація»), за в инятком інформації, яка є
очев идною і загальнов ідомою не в наслідок нев иконання в ищев казаних
зобов 'язань щодо збереження інформації в конфіденційності,
а також
інформації, яка в ідпов ідно до законодав ств а має обов ’язков о надав атися
в ідпов ідним держав ним органам і, в зв ’язку з цим, розкрив ається для останніх.
9.6. У в ипадках, не передбачених даним Д огов ором, Сторони керу ються чинним
законодав ств ом України.
9.7. Після підписання Д аного Д огов ору в сі попередні перегов ори за ним,
листу в ання, попередні у годи та протоколи про наміри з питань, так чи інакше
пов ’язаних з даним Д огов ором, в трачають юридичну силу .

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВНЕСЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВКЛАДУ
4.1. Протягом одного місяця з дати сплив у строку , в станов леного п. 3.2 цього
Догов ору , Загальні збори у часників Тов ариств а приймають рішення про:
4.1.1. затв ердження резу льтатів в несення Д одатков ого в кладу ;
4.1.2. затв ердження розміру частки Третьої особи у стату тному капіталі
Тов ариств а та її номінальної в артості, що дорів нює в несеному нею Д одатков ому
в кладу ;
4.1.3. затв ердження збільшеного розміру стату тного капіталу Тов ариств а на
розмір в несеного Додатков ого в кладу .
4.2. Якщо Додатков ий в клад не в несений Третьою особою св оєчасно у пов ному
обсязі, цей догов ір в в ажається ав томатично розірв аним, окрім в ипадку,
передбаченого п. 4.3. Якщо Третя особа св оєчасно в несла тільки частину
Додатков ого в кладу , Тов ариств о зобов 'язу ється пов ерну ти таку частину Третій
особі у 30-денний строк з дати сплив у строку , передбаченого п. 3.2 цього
Догов ору .
4.3. Якщо Додатков ий в клад не в несений Третьою особою св оєчасно в пов ному
обсязі, Загальні збори у часників Тов ариств а мають прав о у хвалити рішення про
затв ердження розміру частки Третьої особи в розмірі св оєчасно в несеної
частини в кладу .
4.4. Частина Додатков ого в кладу , в несена після сплив у строку , встановленого
п. 3.2 цього Догов ору , або понад розмір Д одатков ого в кладу , підляга є
пов ерненню Тов ариств ом у 30-денний строк з дати сплив у строку,
10. ПІДПИСИ СТОРІН
ТОВАРИСТВО:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРОМПРИЛАД.ІНВЕСТІНГ»

Директор __________________________ /М.Ю.Мицкан/

ТРЕТЯ ОСОБА:
Громадянин _________________

_______________________

/ _____________ /

