ДОГОВІР № БВ «договору»
купівлі-продажу цінних паперів
м. Львів

«дата_договору»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія управління активами «Приват
Капітал», яке діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності із управління активами) серії АЕ №
185493 від 20.03.2013 р., термін дії ліцензії – необмежений, в особі директора Ільчишина Андрія
Івановича, який діє на підставі Статуту, яке діє від свого імені та за рахунок Пайового венчурного
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Скриня», надалі – ПРОДАВЕЦЬ, що діє через
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна
ініціатива» (код ЄДРПОУ 37205851) платник податку на прибуток на загальних підставах, згідно
Податкового Кодексу України, що діє на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) згідно рішення НКЦПФР
№490 від 21.04.2016, термін дії безстроковий, в особі Заступника директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича,
що діє на підставі Довіреності № 3 від 06.04.2015 р., надалі «Торговець», та на підставі договору на брокерське
обслуговування №БО 3905 від 25.04.2016 р., та Замовлення № ЗП «M__замовлення» від «дата_договору»,
укладеного з ТзОВ "Компанія управління активами «Приват Капітал», що представляє Пайовий венчурний
недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Скриня», надалі – ПОВІРЕНИЙ ПРОДАВЦЯ, з одного
боку,
та «чж» України «ПІБ», «чж_зарєстр» за адресою «Прописка», паспорт серія «П_серія__» виданий
«Пвиданий», «П_дата_видачі», ідентифікаційний номер «ІПП», надалі - ПОКУПЕЦЬ, з другого боку,
(разом в подальшому СТОРОНИ), уклали цей Договір про викладене нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити іменні
цільові забезпечені облігації (надалі – ЦП), які емітовані ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» – (Офіційна
публікація Проспекту емісії облігацій ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» – Відомості НКЦПФР № 135 (2139)
від 21.07.2015 року, Cвідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А № 61/2/2015 дата реєстрації
10.07.2015р., дата видачі 30.10.2015 р.), на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Цінні папери, які є предметом дійсного Договору, мають наступні характеристики:
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Серія
Форма випуску
Емітент

1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

Код ЄДРПОУ Емітента
Код ISIN ЦП
Номінальна вартість одного ЦП
Кількість ЦП , штук
Ціна купівлі-продажу одного ЦП
Загальна сума Договору
Валюта розрахунків

A
Бездокументарна
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПровесіньАгроінвест»
34857761
«ISIN»
«Номінал» «Номінал_прописом»
«Ксть_штук» «Ксть_штук_прописом»
«вартісь_продажу_» «вартісь_продажу_прописом»
«загальна_вартість» «загальна_вартість_прописом»
Українська гривня

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Покупець має право:
2.1.1. Продавати, купувати, іншим способом відчужувати облігації на вторинному ринку, з урахуванням
особливостей встановлених в Проспекті емісії облігацій.
2.1.2. При погашенні облігацій набувати право власності на відповідну кількість площі житлового
будинку у кварталі садибної житлової забудови в межах вулиць Проектована 1 та Проектована 2 на вул.
Тракт Глинянський, 152 у м. Львові, згідно умов випуску .
2.1.3. Проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та
передбачені Проспектом емісії облігацій.
2.2. Покупець зобов‘язаний:
2.2.1. Особисто надавати Продавцю документи, які необхідні для виконання умов даного Договору.
2.2.2. Відкрити на своє ім’я рахунок у цінних паперах у обраній ним Депозитарній установі.
2.2.3. Заповнювати всі необхідні документи на вимогу Продавця.

Продавець ____________________

Покупець _________________________ Повірений Продавця ___________________

2.2.4. Повідомляти, протягом дії цього договору, Продавця про зміну реквізитів та інших суттєвих
відомостей, що зазначаються в документах, які подаються Покупцем згідно п.2.2.1 цього договору.
2.2.5. Сплатити вартість облігацій у сумі, що зазначена у п. 1.2.9 протягом 7 (семи) робочих днів з
моменту підписання даного Договору, безпосередньо на рахунок Продавця.
2.2.6. У термін 3 (трьох) робочих днів з дня здійснення платежу надати Депозитарній установі
розпорядження про зарахування облігацій на свій рахунок в цінних паперах.
2.3. Продавець має право:
2.3.1. Вимагати від Покупця надання і заповнення всіх необхідних документів.
2.3.2. Вимагати від Покупця дотримання виконання п.2.2.5.
2.4. Продавець зобов’язаний:
2.4.1. Прийняти від Покупця оплату на умовах даного Договору.
2.4.2. Забезпечити придбання облігацій у порядку і на умовах, передбачених даним Договором.
2.4.3. Перерахувати облігації на рахунок у цінних паперах Покупця, що відкритий у Депозитарній
установі, у термін 3 (трьох) робочих днів з моменту виконання Покупцем п. 4.1. Договору.
2.6. Повірений зобов’язаний:
2.6.1. Здійснювати технічне супроводження виконання всіх операцій з цінними паперами згідно умов
цього Договору та у відповідності до чинного законодавства України.
2.6.2. Виконати всі свої обов’язки, що виникають з цього Договору, а також покладені на Повіреного
Покупця чинним законодавством України.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1 Покупець здійснює платіж у безготівковій формі на рахунок Продавця на поточний рахунок №
26508020043605 в регіональному відділенні АБ «Південний» м. Львів, МФО 328209, отримувач коштів:
ТОВ «КУА «Приват Капітал» ПВНЗІФ «СКРИНЯ» код за ЄДРПОУ 35664309, призначення платежу:
Оплата за цільові облігації ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» згідно з договором № БВ «договору» від
«дата_договору», без ПДВ.
3.2. Послуги Депозитарної установи щодо зарахування і списання ЦП Сторони сплачують самостійно.
4. РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЦП
4.1. У термін 3 (трьох) робочих днів з дати здійснення платежу Покупець надає Депозитарній установі
розпорядження про зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах.
4.2. У термін 3 (трьох) робочих днів з дня надання Покупцем розпорядження про зарахування облігацій
на рахунок у цінних паперах, Продавець перераховує облігації на рахунок у цінних паперах, відкритий на
ім’я Покупця.
Право власності на придбані облігацій Покупець набуває з моменту їх зарахування рахунок у цінних паперах,
відкритий на його ім’я, що підтверджується виданою Депозитарною установою випискою з цього рахунку.
4.3. Реквізити Сторін для здійснення операції передачі цінних паперів у відповідності до п.4.1., 4.2., цього
Договору:
Реквізити Продавця:
Реквізити Покупця:
Найменування
Пайовий венчурний
Найменування
«ПІБ»
Продавця:
недиверсифікований
Покупця:
закритий інвестиційний
фонд «Скриня» ТОВ «КУА
«Приват Капітал»
Код ЄДРПОУ
35664309
Ідентифікаційний код:
«ІПП»
Найменування
Публічне акціонерне
Найменування
«Зберігач»
Депозитарної установи
товариство «Універсал
Депозитарної установи
та її код в Центральному Банк» 100024та її код в
депозитарії:
UA30300012
Центральному
депозитарії:
№ рахунку у цінних
300012- UA40018669
№ рахунку у цінних «Рахунок»
паперах:
паперах:
5. ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ ЦП
5.1. Продавець гарантує, що є власником ЦП в повному обсязі, що вищевказані ЦП не є проданими на
момент укладання цього Договору, не є обтяженими заставою і ніякими правами третіх осіб, не є
предметом спору та не знаходяться під арештом.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Продавець ____________________

Покупець _________________________ Повірений Продавця ___________________

6.1. У випадку прострочення виконання Продавцем зобов'язань, передбачених п. 2.4. цього Договору,
Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю пеню в розмірі 0,01 % від Загальної суми Договору,
зазначеної в п. 1.2.9. цього Договору, за кожний день прострочення.
6.2. У випадку прострочення виконання Покупцем зобов’язань, передбачених п. 2.1. цього Договору,
Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю пеню в розмірі 0,01 % від Загальної суми заборгованості за
цим Договором за кожний день прострочення.
6.3. Неустойки (штрафи, пеня) за цим Договором або в зв’язку з ним, підлягають сплаті за першою
вимогою іншої Сторони.
6.4. Сплата пені і штрафів не звільняє Сторону, що порушила свої зобов'язання, від виконання зобов'язань
за цим Договором, окрім випадку розірвання цього Договору.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим
Договором, якщо доведуть, що належне виконання зобов'язань виявилося неможливим внаслідок обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили згідно з цим
Договором розуміються події надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору
незалежно від волі та бажання Сторін (Сторони), наприклад: аварії, пожежі, повені, епідемії, епізоотії,
землетруси та інші природні та штучні лиха та катаклізми, масові порушення правопорядку, повстання,
ембарго, війни або військові дії будь-якого характеру, мобілізація, страйки, заборони та обмеження, що
випливають з прийнятих центральними і/або місцевими державними органами законодавчої і/або
виконавчої влади рішень, або інші обставини, які перебувають поза контролем Сторін. Не є непереборною
силою недодержання своїх обов‘язків іншими контрагентами однієї із Сторін чи відсутність у Сторони
необхідних коштів.
7.2. Сторона, стосовно якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно, але не пізніше 3
(трьох) робочих днів з дати настання таких обставин, у письмовій формі проінформувати іншу Сторону (зі
зворотним повідомленням про одержання такої інформації) про настання таких обставин та про їх
наслідки та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків,
викликаних форс-мажорними обставинами. Крім вищезазначеного повідомлення, повинно бути надане
підтвердження факту виникнення форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних
обставин є довідки, видані Торгово-промисловою палатою України або інших компетентних органів.
Аналогічні умови стосуються обов’язку повідомлення про припинення дії форс-мажорних обставин та їх
наслідки.
7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин, позбавляє
відповідну Сторону права посилання на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності
за невиконання обов‘язків за цим Договором.
7.4. Настання форс-мажорних обставин продовжує строк виконання зобов'язань за цим Договором на
період їх дії, якщо Сторони не домовляться про інше.
7.5. У випадку, коли виникла будь-яка з обставин, що передбачені п. 7.1 цього Договору та існує
неможливість виконання обов‘язків понад 30 (тридцять) календарних днів, будь-яка із Сторін має право на
розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письмово
повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 30 (тридцять) днів до такого розірвання. Договір буде
вважатися розірваним в перший день після закінчення вищезазначеного строку, якщо інше не передбачено
чинним законодавством України.
7.6. Виникнення обставин, передбачених в п.7.1. цього Договору не є підставою для відмови однієї
Сторони від виконання своїх зобов‘язань, якщо інша Сторона виконала свої зобов‘язання до виникнення
зазначених обставин.
8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
8.1. Будь-яка інформація (включаючи умови цього Договору), передана однією із Сторін іншій у період дії
цього Договору, розголошення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, є строго конфіденційною і
не підлягає розголошенню третім особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством
України.
9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі спори, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

Продавець ____________________ Покупець _________________________ Повірений Продавця ___________________

9.2. Усі зміни, доповнення і додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі і підписуються
уповноваженими представниками Сторін.
9.3. Договір набирає сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту виконання Сторонами
зобов'язань, що випливають з його умов.
9.4. Договір може бути розірваний за взаємної згоди Сторін, що оформлюється Додатковою угодою.
9.5. Договір складений у п’яти екземплярах, що мають однакову юридичну силу: один - для Покупця,
один - для Продавця і два для Депозитарної установи Сторін один для Повіреного.
9.6. З моменту підписання договору Сторони, як суб’єкти персональних даних, на виконання вимог
частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляються про включення
добровільно наданих ними власних персональних даних до баз персональних даних «Клієнти торговця
цінними паперами» та «Покупця», володільцями яких вони є.
Підписуючи даний договір Сторони, як суб’єкт персональних даних, дають свій добровільний та
однозначний дозвіл на вчинення ними, як володільцем баз персональних даних «Клієнти торговця
цінними паперами» та «Покупця», всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних», є обробкою їх персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «КУА «Приват Капітал»
Код за ЄДРПОУ: 35664309
Адреса: 79014, м. Львів вул. Ніщинського, буд. 35
яке діє від імені, в інтересах та за рахунок
ПВНЗІФ «Скриня»
Код за ЄДРІСІ – 2331037
Банківські реквізити Фонду:
п/р 26508020043605 в регіональному відділенні АБ
«Південний» м. Львів, МФО 328209

«ПІБ»
Адреса: «Прописка»
Дата народження: «Дата_народж»
Ідентифікаційний номер : «ІПП»
Документ, посвідчує особу: паспорт, серія
«П_серія__», виданий «Пвиданий», «П_дата_видачі»
п/р «Пр1»«Пр2» банку «Банк»

__________________
Директор
____________________

/Ільчишин А.І./

ПОВІРЕНИЙ ПРОДАВЦЯ
ТОВ «ТЦП «Перша глобальна ініціатива»
Місцезнаходження:79035, м. Львів, вул. Пасічна 135
Код ЄДРПОУ 37205851
Заступник директора
______________ /А.М.Дрібнюк./

«чоловікдружина»
«чоловікдружина_підпис»

«дата_договору»

