
ДОГОВІР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЗИКИ № ________ 

 

м __________ «____» ____ 202_ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "_____________", іменоване в 

подальшому «Позичальник» або «Організація», в особі директора _________________, що 

діє на підставі Статуту, з одного боку та Громадянин України _____________________, 

паспорт серії ______ № _______, виданий ___________________________ «__» .____.____ 

м., зареєстрований за адресою: м _______, вул. ____________, б. _____, кв, ________, 

іменований надалі "Інвестор", з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», уклали цей 

договір інвестиційного позики (далі по тексту - «договір») про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим договором Інвестор передає Організації в цільову інвестиційну позику 

грошові кошти в сумі __________ (_______________) гривень (далі - «інвестиційні кошти» 

або «позика»), а Організація зобов'язується повернути Інвестору інвестиційні кошти і 

виплатити відсотки за користування позикою в порядку, розмірі, терміни і на умовах, 

визначених цим договором.  

1.2. Інвестиційні кошти є цільовими і повинні використовуватися Позичальником 

тільки на укладення Організацією від свого імені договорів позики за програмою 

мікрокредитування фізичних осіб на території України (далі по тексту - «договір 

мікропозики»), за умовами яких Організація буде потенційно виступати кредитором та 

надавати фізичним особам - позичальникам мікропозики і мати права вимагати від них 

повного погашення позики та сплати процентів за користування коштами до певного в 

договорі мікропозики терміну. 

1.3. Виходячи з презумпції того, що Організація в будь-якому випадку буде діяти 

строго дотримуючись інтересів Інвестора, Сторони домовилися, що Організація вільна у 

виборі контрагентів, з якими має право укладати договір мікропозики і на початковій стадії 

укладення договору мікропозики не зобов'язана погоджувати з Інвестором істотні умови, в 

тому числі умови про розмір процентів за користування мікропозикою.  

1.4. За надання цільової інвестиційної позики, Організація щомісяця виплачує 

Інвестору відсотки в рамках і на умовах цього Договору. Процентна ставка і умови її сплати 

та повернення інвестиційних коштів, консенсуально узгоджені сторонами і містяться в 

пунктах 1.5., 1.6. цього договору.  

1.5. Сторони цього договору визначили розмір відсотків, які підлягають виплаті 

Організацією Інвестору, а саме щомісяця Організація сплачує Інвестору 15% (п'ятнадцять) 

відсотків від суми інвестиційної позики за цим договором.  

Відсотки, сплачуються щомісяця в термін до 15 числа кожного місяця. 

Якщо строк сплати відсотків припадає на неробочий̆ (вихідний̆, святковий̆ або ін.) 

день, то Позичальник зобов’язаний̆ сплатити відсотки не пізніше останнього робочого дня, 

який̆ передує такому вихідному (святковому та ін.) дню. 

Розрахунок відсотків починає обчислюватися з моменту передачі грошових коштів 

Інвестором, тобто з моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок 

Організації.  

1.5.1. Сума нарахованих за користування інвестиційною позикою відсотків 

включають в себе податок на доходи фізичних осіб відповідно до чинного законодавства 

України за ставкою 18%. Позичальник, будучи податковим агентом Інвестора в цій частині, 

самостійно обчислює, утримує у Інвестора, який є платником податків, і перераховує суму 

податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету України. Відсотки за 

користування позиковими коштами Позичальник перераховує Позикодавцю за  


