
ДОГОВІР 

 про співпрацю щодо здійснення пошуку та залучення потенційних позичальників  

 

м. _______                                                                                                                 __ _____ 20__р. 

 

          Фізична особа-підприємець ____________________ (надалі іменується Партнер-1), з 

однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________» (надалі 

іменується Партнер-2) в особі директора ___________________, який діє на підставі Статуту, з 

іншої сторони  (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), 

уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про наступне:  

 

1. Мета Договору про співпрацю 

1.1. Договір визначає шляхи співпраці між Партнером-1 та Партнером -2 щодо 

здійснення пошуку та залучення потенційних Позичальників: фізичних осіб - суб’єктів 

підприємницької діяльності та/або юридичних осіб — резидентів України, що мають за мету 

отримання у Партнера-2 фінансування у вигляді приватних інвестицій на розвиток поточного 

бізнесу. 

 

2. Предмет Договору 

2.1 Предметом Договору є діяльність обох Сторін в спільному сприянні розвітку малого 

та середнього бізнесу, зменшення відтоку населення, здатного створювати робочі місця і 

продукцію, в інші країни. 

 

3. Засоби реалізації 

3.1 Згідно Договору Сторони будуть співпрацювати за напрямками залучення малого та  

середнього бізнесу до кредитування з метою розвитку та зростання власного капіталу. 

За бажанням, власникам бізнесу можуть буті надані додаткові послуги, а саме: 

 • аналіз фінансової звітності та збір первинного пакету документів; 

 • написання техніко-економічного обґрунтування або бізнес-плану для 

інвестиційних проектів; 

 • пошук кращих умови кредитування / інвестування бізнесу; 

 • написання White Paper для виходу на ICO; 

 • вивчення репутації та благонадійності контрагентів до укладення угод: 

виписка з реєстру юридичних осіб, наявність / відсутність судових справ, наявність / 

відсутність заборгованості перед бюджетом, наявність / відсутність майна та обтяжень, 

перевірка кредитної історії та афілійованості з іншими компаніями; 

 • проведення фінансового аналізу і юридичного аудиту компанії; 

 • супровід угод з купівлі-продажу майна; 

 • допомога в отриманні дозвільної документації; 

 • супровід вирішення суперечок з банками по стягненню заборгованості по 

кредитах і по поверненню депозитів; 

 • захист прав власності; 

 • зняття арештів з майна. 

  

4. Обов’язки Сторін: 

4.1.  Партнер-1: 

         - здійснює пошук потенційних Позичальників: фізичних осіб - суб’єктів підприємницької 

діяльності та/або юридичних осіб — резидентів України, що мають за мету отримання у 



Партнера-2 фінансування у вигляді приватних інвестицій на розвиток поточного бізнесу; 

 


