
Д О Г О В I Р - Д О Р У Ч Е Н Н Я  

на купiвлю цiнних паперiв 

 

 «___» ___________ 1996 р.                                                                                            м. Ужгород 

 

Трастова Компанiя «Газда-Iнвест», в особi Віце-президента Плахотника Олега Миколайовича, що дiє на 

пiдставi Статуту, в подальшому «Виконавець», з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «Атріум» 

в особі Парфенюка Леоніда Миколайовича, що дiє на пiдставi Статуту, в подальшому «Замовник», з другого боку 

уклали цей Договір про слiдуюче: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

 1.1. Замовник зобов'язується забезпечити можливість виконання предмету Договору шляхом перерахування 

коштів на придбання цiнних паперів на розрахунковий рахунок Виконавця у вiдповiдностi з пунктом 1.2 цього 

Договору до «___» ____________ 1996 року.  

 1.2. Виконавець зобов’язується придбати у власність Замовника на умовах цього Договору слiдуючi цiннi 

папери: 

а) Вид Цiнних паперiв: акція проста іменна; 

б) Емітент: ВАТ "Мукачівська маслосирбаза";  

в) Номінальна вартiсть: 1,05 (одна гривня п’ять коп.); 

г) Ціна продажу: 0,27 (двадцять сім коп.);  

г) Орієнтований розмір пакету: 29,8 % Статутного фонду ВАТ;  

д) Кількість акцій в пакеті: ___________ (________________________) штук; 

е) Загальна вартiсть: _____________ (______________________) карбованців.  

 N.B. Якщо для виконання даного Договору-доручення Виконавець приймає участь у аукціоні або конкурсі, і 

в результаті співвідношення попиту та пропозиції курсова вартість акцій збільшиться - обов’язки Виконавця 

рахуються виконаними при передачі у власність Замовника пакету акцій, який Виконавець в змозі був придбати в 

вищевказаних обставинах.  

  1.3. Винагородою Виконавця вважається різниця між сумою, перерахованою Замовником на умовах п.1.1 та 

курсовою вартістю пакету акцій. Замовник звільняється від сплати додаткової винагороди Виконавцю. 

 1.4. Право власності на цінні папери переходить до Покупця з моменту внесення в реєстр акціонерів ВАТ 

"Мукачівська маслосирбаза" передавального запису по даним цінним паперам. 

 

2. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 

 

 2.1. Сторони зобов’язуються діяти у вiдповiдностi з чинним  Законодавством України. 

 2.2. Порушення Замовником строків перерахування коштів веде до перегляду сторонами зобов’язань 

Виконавця по даному договору, а саме: 

  1) Сторони можуть прийняти спільне рішення припинити дію Договору-доручення шляхом передачі у 

власність Замовника пакету акцій, пропорційного розміру переказаних коштів; 

 2) Сторони можуть встановлювати строки переказу коштів, враховуючи зміни курсової вартості акцій. 

 3) В разі порушення Замовником нових строків переказу коштів, Виконавець має право в односторонньому 

порядку розірвати даний договір. В даному випадку зобов’язання Виконавця вважаються виконаними при передачі у 

власність Замовника пакету акцій, пропорційного розміру переказаних коштів; 

 Всі рішення щодо позицій пункту 2.2. оформлюються окремими Протоколами, які є невід’ємними 

додатками до даного договору, а у випадку, передбаченому в позиції 3) - оформлюється Протокол прийому-передачі 

пакету акцій. 

2.3. Суперечки по цьому Договору вирiшуються угодою Сторiн, а в разi неможливостi досягнення такої 

угоди - у встановленому Законом порядку. 

 

3. ТЕРМIН ДII ДОГОВОРУ 

 

  3.1. Договiр вступає в дiю з моменту його пiдписання сторонами. 

 3.2. Договiр припиняє свою дiю з моменту виконання сторонами предмету Договору, а також в разі настання 

умов, передбачених в п.2.2.. 

 

4. РЕКВIЗИТИ СТОРIН: 

Виконавець:  Замовник: 

Трастова компанiя "Газда-Iнвест", Код ЗКПО 

20432753 м. Ужгород, вул. Минайська 38 - 80 / 52, 

т/ф. 6-31-66, 6-30-54. Р/рахун. № 467522 в АКБ 

"Правекс-банк" МФО 312 516 

 ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 


