
 Договір 

про партнерство в сфері запуску бізнес-проекту 

м. ____                                                                                                  «___» ___________ 20__р. 

Громадянин України _________________ (паспорт серії ________, № _______, виданий 

________________ «__» _______ _____р.), якій надалі іменується Підприємцем, з одного 

боку, та Громадянин України _________________ (паспорт серії ________, № _______, 

виданий ________________ «__» _______ _____р.), який надалі іменується Інвестор, з 

іншого боку, які разом іменуються Учасники, а окремо – Учасник, на підтвердження 

взаємних обіцянок і домовленостей, бажаючи юридично їх закріпити, уклали даний договір, 

надалі Договір, про наступне: 

 

1. Предмет домовленості 

1.1. Учасники спланували і мають наміри здійснювати бізнес-проект: відкриття та робота 

кондитерського цеху та кафе під назвою ____________ (далі – «Проект»). 

1.2. Учасники погодилися об’єднати свої зусилля, знання, компетенцію і можливості з 

метою здійснення Проекту на умовах цього Договору. Підписанням Договору Сторони 

визнають, що їм відомо про компетенцію і можливості один одного, суть і спрямованість 

Проекту, його цілі і будь-які істотні особливості. 

 

2. Загальні положення 

2.1. Цей Договір підсумовує та містить всі домовленості між Сторонами. 

2.2. Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення спільних цілей, 

Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією, що є в їхньому розпорядженні, 

стосовно їх спільних інтересів, а також проводити спільні консультації в разі необхідності. 

2.3. У разі перевищення Проектом річного обороту ____________ гривень Учасники 

можуть спільно прийняти рішення і зареєструвати Товариство з обмеженою 

відповідальністю в місті ______, підписати корпоративний договір співзасновників та 

розділити частки на основі положень цього Договору. 

 

3. Права та обов’язки Підприємця 

3.1. Права: 

3.1.1. Одноосібно приймати будь-які рішення щодо діяльності Проекту, окрім тих випадків, 

де потрібна згода Інвестора за цим Договором. 

3.1.2. Представляти Проект перед третіми особами та підписувати документи від імені 

Учасників Проекту. 

3.1.3. Отримувати фіксовану щомісячну винагороду від Інвестора у розмірі _________ 

гривень. 

3.1.4. Ініціювати виплати дивідендів у відповідності до часток власності та/або реінвестиції 

прибутку в операційну діяльність бізнесу. 

3.2.Обов’язки: 

3.2.1. До «__» ____ 20__р. зареєструвати ФОП для ведення господарської діяльності. 

3.2.2. Щомісячно до 10 числа надавати Інвестору повний управлінський фінансовий звіт за 

результатами діяльності Проекту, підготовлений методом грошових потоків («кеш флоу»). 

3.2.3. Розкривати всі транзакції із пов’язаними особами та надавати по ним обґрунтування. 

3.2.4. Використовувати кошти Проекту для інвестиційної діяльності (ремонт приміщень та 

купівля обладнання) та операційної бізнес-діяльності. 
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