
Народ України 
Територіальна громада міста Харків 

Народний некомерційний емісійний інвестиційно-інноваційний договір 

 

Дата: Час: №  
договору 

Предмет договору: 
Людина-інвестор емітує немайнове/майнове право на отримання 

результатів своєї ненайманої праці у вигляді соціального ефекту 
від своєї діяльності / продукції власного виробництва та інвестує 
це право у людину-контрінвестора з метою досягнення соціального 
ефекту, а людина-контрінвестор емітує майнове право на отри-
мання грошового еквіваленту своєї вдячності та інвестує це право 
у людину-інвестора з метою досягнення соціального ефекту. 

Вид некомерційної  
діяльності / найменування  

продукції 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Грошовий  
еквівалент  
вдячності,  

грн. 

 
 

   

Взаємні інвестиційні права визнані рівноцінними, взаєм-
них претензій немає. 

Людина-інвестор: 
 

Людина-контрінвестор: 
 

Народнийпідприємець: Свідоцтво про реєстрацію №           від  
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