
Агентський договір № ____ 

на укладення та виконання угод щодо продажу товарів та наданню послуг 

 

м. ___         __ ___ 202_ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», в особі директора 

_______________, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому «Замовник», з одного 

боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», в особі директора 

_______________, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Агент», з іншого боку, а разом 

іменовані «Сторони», уклали договір про наступне: 

1. Предмет договору 

1.1. За цим договором Агент за винагороду зобов'язується за дорученням, від імені та за рахунок 

Замовника вчиняти юридично значимі дії, спрямовані на укладення та виконання Замовником 

угод щодо продажу товарів та/або наданню послуг (далі - Агентська діяльність). 

1.2.Агентська діяльність полягає у наступному: 

• пошук продавців/покупців товарів/послуг Замовника; 

• направлення потенційним контрагентами і іншим зацікавленим суб'єктам 

господарювання комерційних пропозицій про можливу співпрацю з Замовником; 

• ведення переддоговірного листування, представлення інтересів Замовника безпосередньо 

на переговорах; 

• детальна розробка структури та механізму виконання угоди з метою оптимізації її 

параметрів та з урахуванням фінансових, податкових та юридичних ризиків для сторін; 

• узгодження асортименту і вартості товарів/послуг, умов і термінів поставки, порядку 

оплати із контрагентами за погодженням із Замовником; 

• супровід укладених угод до моменту отримання оплати Замовником; 

• здійснення всіх юридичних і фактичних дій, пов'язаних з виконанням даного Договору. 

1.3. По угодах, що укладатимуться Замовником з третіми особами, права і обов'язки виникають 

безпосередньо у Замовника. Агент не має права підписувати будь-які угоди від імені Замовника.  

1.4. Територія надання послуг – Україна. 

1.5. Повноваження Агента за територіальним, галузевим та іншим принципом можуть бути 

обмежені в односторонньому порядку за письмовим повідомленням Замовника в порядку, 

передбаченому п.2.2.4. Договору. 

2. Права і обов'язки Сторін договору 

2.1. Замовник зобов'язується: 

2.1.1. Забезпечити Агента всією необхідною інформацією, рекламними матеріалами, 

методичною документацією та зразками договорів, необхідних для здійснення агентської 

діяльності. 

2.1.2. Видати, при необхідності, Агенту довіреність (і) на вчинення всіх необхідних дій за цим 

договором. 

2.1.3. Виплачувати Агенту винагороду за здійснення агентської діяльності в порядку та обсязі, 

передбаченому Договором. 

2.1.4. Прийняти від Агента звіт про виконану роботу, додані до нього документи і все виконане 

ним в рамках доручення за цим договором. 

2.1.5. Повідомляти Агенту про наявні заперечення по представленому звіту протягом 5(П’яти) 

днів після його подання. 

2.2. Замовник має право: 

2.2.1. Здійснювати контроль над діяльністю Агента в частині виконання доручення. 

2.2.2. Давати Агенту додаткові вказівки, що стосуються виконання доручення за цим договором. 

2.2.3. Отримувати інформацію про хід виконання Агентом цього договору. 



 


