
Договір опціону 

про продаж корпоративних прав 
  

м. ____                                                                                                  "__" _______ 20__ р. 

  

Фізична особа – громадянин України ________________________ паспорт серії __ № 

________, виданий __________________________________ року, зареєстрований за 

адресою: Україна, місто _________________________ (надалі іменований – «Сторона 1») 

та Фізична особа – громадянин України ________________________ паспорт серії __ № 

________, виданий __________________________________ року, зареєстрований за 

адресою: Україна, місто ______________________ (надалі іменований – «Сторона 2»),  далі 

за текстом разом іменуються «Сторони», кожний окремо «Сторона», уклали цей договір 

(далі за текстом – «Договір») про наступне: 

 

1. Сторона 1 справжнім виставляє Стороні 2 безвідкличну оферту, по якій пропонує  

Стороні 2 придбати: 

 

1.1. частку Сторони 1 в статутному капіталі Товариства з обмеженою 

відповідальністю  «___________», ІПН ___________, свідоцтво про Державну реєстрацію 

______________ (далі - «Товариство») в розмірі 24 (двадцять чотири) відсотка (далі - 

«Частка») при дотриманні наступної умови: 

 

1.1.1. Сторона 2 протягом п’яти років з моменту укладення  цього Договору і до моменту 

акцепту оферти включно є керуючим (особою, яка виконує повноваження одноосібного 

виконавчого органу) Товариства. 

 

1.2. Опціон на укладення договору, передбачений цим Договором, надається Стороною 1 

Стороні 2 на умовах платності. Вартість Частки, що складає 24 (двадцять чотири) відсотка 

статутного капіталу Товариства, становить ________ (___________) гривень. 

 

2. Акцепт оферти, передбаченої пунктом 1 Договору, може бути здійснений не раніше    __ 

_________ 20__ року та не пізніше__ ___________ 20___ року. 

 

3. Підтвердженням дотримання умови, передбаченої пунктом 1.1.1 Договору, є виписка з 

ЄДРПОУ, яка містить відомості про виконавчий орган Товариства, що отримується в день 

акцепту оферти та надається Стороною 2 разом з заявою про акцепт оферти. 

 

4. При настанні терміну акцепту оферти, Сторона 2 надсилає Стороні 1 заяву про акцепт 

оферти. 

 

5. Сторона 1 зобов'язується до настання зазначеної в пункті 2 Договору дати не здійснювати 

операцій з відчуження своєї частки (частини частки) в статутному капіталі Товариства, в 

результаті здійснення яких розмір частки Сторони 1 в статутному капіталі Товариства 

знизиться нижче 75 (сімдесят п’ять) відсотків, за винятком випадку, коли одночасно з 

відчуженням частки проводиться поступка (передача) прав і обов'язків за цим Договором, 

передбачена пунктом 9 Договору. 

 

6. У разі неможливості виконання Стороною 1 обов'язку по передачі Стороні 2 Частки з 

причини, що не залежить від волі Сторони 1, зобов'язання Сторони 1 по передачі Стороні 2 

Частки новіруется в зобов'язання Сторони 1 сплатити Стороні 2 кошти в розмірі вартості 

Частки, визначеної пунктом 1.2 Договору. 

 


