
Договір консигнації 

на реалізацію товарів 

 

м. ________                                                                                       «___» ________ 202_ р.  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________» в особі директора, що діє на  

підставі Статуту, в подальшому іменується "Консигнант", , з одного боку, та Товариство 

з обмеженою відповідальністю «__________» в особі директора, що діє на  

підставі Статуту, в подальшому іменується "Консигнатор", з іншої сторони, а разом 

іменуються «Сторони», уклали цей Договір (надалі іменується "Договір")  про наступне: 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Консигнант зобов’язується  

поставляти товари, визначені в п.2 цього Договору (далі- товари), Консигнатору для  

їх продажу, а Консигнатор зобов’язується приймати товари на реалізацію та від свого  

імені і за обумовлену цим Договором винагороду продавати ці товари третім особам  

(надалі -"покупці" ).  

 

2. Предмет договору 
 

 

2.1. Предметом цього договору є такі товари__________________________________.  

2.2. Найменування, кількість, часткове співвідношення за номенклатурою, ціна  

Консигнанта на товари та інші характеристики товарів, що поставляються на консигнацію  

за цим Договором, визначаються у бухгалтерських документах (накладних) на передачу  

певної партії товару (або у Специфікаціях), які є невід’ємною його частиною.  

2.3. Консигнант гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під  

забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення  

виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, 

державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження 

чи обмеження,  передбаченим чинним законодавством України.  

2.4. Товари повинні відповідати загальним критеріям якості для цього типу товарів.  

2.5. Товари повинні бути затарені й упаковані Консигнантом таким чином, щоб не  

допустити пошкодження (псування) та (або) знищення його під час поставки до 

прийняття товару Консигнатором. Вартість тари та пакування входить до ціни товарів, 

визначеної Консигнантом у Специфікації.  
 

3. Права та обов’язки Сторін 

 

3.1. Консигнатор зобов'язується:  

- вжити всіх необхідних заходів для безперешкодної поставки товарів покупцям  

відповідно діючим правилам торгівлі;  

- здійснювати приймання товарів Консигнанта та забезпечити повне збереження  

товарів та їх якості на своєму складі;  

- щомісячно до 30 числа надавати Консигнанту повну інформацію про хід  

реалізації товарів, про їх запас на складі;  



- на вимогу Консигнанта безперешкодно допускати представника Консигнанта на  

склад для перевірки фактичної наявності переданого на консигнацію товару, та 

пред’являти йому бухгалтерську та іншу документацію для підтвердження наданої 

інформації не пізніше 5 календарних днів з моменту пред’явлення Консигнантом 

вимоги про надання  такої документації;  

- вчасно сплачувати за реалізований товар   
 


