
Агентський договір № _________ 

по наданню послуг ______ 

 

м. _____  _____  ____ 202_ року. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "__________”, надалі "АГЕНТ", в особі ди-

ректора ______________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обме-

женою відповідальністю "__________”, надалі "ФІРМА", в особі директора _____________ 

діючого на підставі Статуту, з другої сторони (котрі в подальшому можуть бути спільно поіме-

новані як «Сторони», та кожний окремо - як «Сторона»), уклали цей договір про нижческазане. 

 

Терміни, визначення, базове законодавство. 

Для цілей цього Договору нижченаведені терміни та визначення визначають наступне: 

I. Агентські послуги – дії Агента, за попередньо оговорених умовах, по наданню комплек-

су послуг для вирішення виробничо-торгівельних питань Фірми, по дорученню та в інтересах 

Фірми, за рахунок та від імені Фірми. 

ІІ. Агентська діяльність – виконання комплексу послуг для вирішення виробничо-

торгівельних питань Фірми, по дорученню та в інтересах Фірми, за рахунок та від імені Фірми. 

IІІ. Звітність – документи, які надаються Фірмі, згідно умов цього Договору та діючого за-

конодавства України. 

IV. Договір надання агентських послуг — документ, що регулює відносини між Агентом і 

Фірмою у процесі надання агентських послуг. 

V. Фірма – юридична (фізична) особа, яка в результаті свого волевиявлення уклала і нале-

жним чином виконує умови цього Договору. Фірма – сторона у цьому Договору, яка доручає 

іншій стороні, Агенту, здійснювати за винагороду по її дорученню періодичні та інші дії від її 

імені та (або) від свого імені.  

VІ. Агент - юридична (фізична) особа, яка має знання, досвід та контакти з потенційними 

контрагентами, а також в результаті свого волевиявлення уклала і належним чином виконує 

умови цього Договору. 

VII. Контрагент - юридична (фізична) особа, яка має потенційні можливості, бажання та 

зацікавлена у співпраці з Фірмою. 

VIII. Продукція – матеріальні та/або нематеріальні цінності виробництва Фірми, список 

яких може змінюватись рішенням Фірми. 

IX. Територія – частина території України, визначена Сторонами цього Договору по геог-

рафічному або адміністративному принципу, по принципу кількості або спеціалізації суб’єктів 

господарювання на території, яка визначена по географічному або адміністративному принципу, 

або по іншому принципу. 

X. Товарні знаки – товарні знаки, які засвідчують належність продукції Фірмі та/або іншій 

юридичній (фізичній) особі, якою були передані Фірмі права інтелектуальної власності на това-

рні знаки. Права інтелектуальної власності розуміються у зазначені, визначеному в українсько-

му та міжнародному законодавстві 

XI. Розрахунковий (временний) період – звітний місяць. 

XII. Щомісячна плата – регулярний щомісячний платіж, який оплачує Фірма за отримані 

послуги по цьому Договору. 

XIII.  Місце надання послуг - визначена Агентом та Фірмою фактична адреса отримання 

послуг, згідно з цим Договором. 

XIV. Рахунок-фактура - розрахунковий документ, у якому вказана сума платежу за послу-

ги, що надаються Фірмі, відповідно до цього Договору, а також інша інформація. 

XV. Відповідальна особа – фізична особа, яка Агентом чи (та) Фірмою була визначена для 

здійснення дій у межах цього Договору. 

XVI. Базовим законодавством сторони визнають - українське, діюче на дату підписання 

цього Договору. 

Заголовки у цьому Договорі потребляються тільки для зручності та не впливають на його 

тлумачення. 

 



1. Мета и предмет договору. 

1.1. Метою укладання цього Договору є: 

1.1.1. Збільшення об’ємів продаж, утримання та завоювання ринкових позицій Фірми, 

оскільки це приведе до збільшення доходів Фірми та є невід’ємною частиною господарчої дія-

льності Фірми. 

1.1.2. Збільшення об’ємів продаж Фірми через збільшення об’ємів придбання продукції 

Фірми кінцевими споживачами. 

1.2. Згідно цього Договору Агент зобов’язується надати неексклюзивні агентські послуги 

на користь Фірми за винагороду, а Фірма зобов’язується приймати скоєні Агентом в її інтересах 

угоди та сплачувати його послуги. 

Послуги по цьому Договору надаються Агентом по самостійно розробленому (без узго-

дження з Фірмою) графіку. 

1.3. Агент надає Фірмі слідуючи послуги: 

1.3.1. Надає інформацію о потребах ринку _____________________________ . 

1.3.2. Надає інформацію о найбільш привабливих та ефективних способів реалізації 

____________________ ; про найбільш привабливих та ефективних способів реклами (комплекс 

дій): телебачення, радіо, преса и т.п.; про структурі відповідному ринку. 

1.3.3. Поводить аналіз поточного стану та цільових параметрів розвитку Фірми. 

1.3.4. Надає консультації по юридичним та технічнім аспектам діяльності та розвитку Фір-

ми. 

1.3.5. Проводить пошук та підбір контрагентів для Фірми з урахуванням стратегії розвитку 

Фірми. 

1.3.6. Здійснює порівняльний аналіз контрагентів з точки зору їх виробничо-торгівельних 

та комерційних характеристик, інфраструктури та фінансових показників співпраці. 

1.3.7. Здійснює попередні переговори по можливості співпраці контрагентів з Фірмою, яка 

пов’язана з питаннями розповсюдження та просування продукції Фірми, дотримання принципів 

комерційної політики Фірми. 

1.3.8. Розробляє зручні та прозорі фінансові схеми співпраці з контрагентами. 

1.3.9. Розробляє пакети необхідних документів, договорів для здійснення співпраці з конт-

рагентами. 

1.3.10. Забезпечує якісне представлення продукції Фірми у всіх контрагентах. 

1.3.11. Забезпечує упізнання продукції Фірми споживачами, забезпечує виділення продук-

ції Фірми серед продукції конкурентів. 

1.3.12. Проводить комплекс робіт по формуванню лояльності до продукції Фірми всіх кон-

трагентів та споживачів. 

1.3.13. Забезпечує можливості для збільшення об’єму продаж продукції Фірми. 

1.3.14. Забезпечує можливості для організації та проведення заходів по представленню 

продукції Фірми у місцях продажу з використанням інструментів мерчендайзінгу, у відповідно-

сті з стандартами та побажаннями Фірми. 

1.3.15. Організує забезпечення та аналіз інформації відносно реалізації продукції Фірми у 

відповідності з планами Фірми. 

1.3.16. Забезпечує дотримання принципів комерційної політики Фірми усіма задіяними у 

системі розповсюдження та просування продукції особами 

1.3.17. Забезпечує взаємодію, комунікацію та рівні можливості для всіх учасників системи 

розповсюдження та просування продукції Фірми. 

1.3.18. Проводить методичне супроводження учасників системи розповсюдження та про-

сування продукції Фірми. 

1.3.19. Надає необхідну звітну та іншу інформацію за допомогою засобів зв’язку та теле-

комунікації з періодичністю не менш, ніж 1 (один) раз на місяць. 

1.3.20. Інші послуги аналогічного характеру. 

1.4. Агент діє як від свого імені, так і від імені Фірми на підставі цього Договору. 

1.5. Агент здійснює юридичні дії в інтересах Фірми, керуючись вказівками Фірми, здоро-

вим глуздом та звичаїв України. 

1.6. Агент отримує права та становиться зобов’язаним по угодам, здійсненим з третіми 

особами від свого імені за рахунок Фірми. 



1.7. По угодам, здійсненим Агентом з третіми особами від імені та за рахунок Фірми, права 

та обов’язки виникають у Агента. 

1.8. Фірма має право надавати Агенту інші доручення, виходячи з умов цього Договору. 

1.9. Фірма має право здійснювати необхідні угоди з третіми особами безпосередньо, без 

участі Агента.  

 

2. Вартість послуг та порядок розрахунків. 

2.1. Загальна вартість цього Договору не регламентується і складається з сум актів викона-

них робіт. 

2.2. Валюта по всім розрахункам по цьому Договору – виключно гривні, або інша націона-

льна валюта України, діюча згідно законодавства на момент поточного розрахунку. Усі розра-

хунки між сторонами цього Договору здійснюються виключно в безготівковій формі. 

2.3. Агент та Фірма засвідчують, що між сторонами досягнута домовленість про мінімаль-

ний розмір договірної ціни на місяць за надання послуг, передбачених пунктами 1.1. та 1.2., 

складає ____________,00 грн. (_____________ грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ. 

Фірма здійснює оплату послуг Агенту згідно рахунків, виставлених Агентом. Оплата на-

даних послуг здійснюється Фірмою в триденний термін з дати виписки рахунку (або передачі 

цього рахунку Фірми). 

2.4. Оплата інших наданих послуг, провадиться Фірмою в триденний термін згідно рахун-

ків Агенту за попередньо погодженими тарифами на послуги. 

2.5. При необхідності вартість окремих послуг, особливості розрахунків, терміни виконан-

ня та вимоги щодо оформлення результатів додатково визначаються протоколами до цьо-

го Договору.  
 


