
Агентський договір оформлення візових документів 

для в’їзду в Україну іноземним громадянам 

 

м ________                                                                  «_____» _______________ 202_ р 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________» в особі директора 

________________, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Принципал», з одного 

боку, та громадянин України ________________, (ідентифікаційний код ___________), 

іменований надалі «Агент», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, 

надалі «договір», про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Агент приймає на себе обов'язок з оформлення візових документів у 

пунктах пропуску через державний кордон України в міжнародних аеропортах 

«Бориспіль», «Київ» (Жуляни) і «Одеса», а також щодо забезпечення оформлення 

запрошень для отримання візи в Україну іноземним громадянам, які в'їжджають в Україну 

на строк до 15 днів з туристичною або діловою метою (згідно зі списками, що видаються 

Принципалом) від свого імені, але за рахунок Принципала. У свою чергу, Принципал 

зобов'язується виплачувати Агенту винагороду за виконання доручення в розмірі, 

визначеному цим Договором. 

1.2. По кожному іноземному громадянину (кільком іноземним громадянам) складають 

додаткові угоди і протоколи, які є невід'ємними частинами цього Договору. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Агент зобов'язаний: 

оформляти візові документи відповідно до Вимог до організації роботи з оформлення віз 

для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених Наказом МЗС 

України, МВС України, СБУ України 30.10.2017 за № 469/897/605 і забезпечувати 

оформлення запрошень для отримання візи в Україну іноземним громадянам (згідно зі 

списками, що видаються Принципалом) відповідно до встановленого законом і іншими 

правовими актами порядком; 

повідомляти Принципала про порушення третьою особою умов договору, укладеного з ним 

Агентом в рамках цього Договору, і додаткових угод до нього; 

виконувати всі обов'язки і здійснювати всі права за договорами, вчиненим з третіми 

особами в рамках цього Договору; 

вживати заходів до охорони прав Принципала на його майно та документи, що знаходяться 

у Агента; 

надавати Принципалу звіт про виконану роботу; 

повідомляти Принципала про відмову від виконання доручення із зазначенням причин 

відмови; 

2.2. Агент має право утримати належні йому за цим Договором суми з усіх сум, що 

надійшли до нього від Принципала. 



 

2.3. Агент має право утримувати знаходяться у нього речі і документи, які підлягають 

передачі Принципалу або особі, вказаній Принципалом, в забезпечення своїх вимог за цим 

агентським договором. 

2.4. Принципал зобов'язаний: 

заздалегідь представляти Агенту списки осіб, на яких необхідно отримати візи в Україну, і 

всі необхідні для отримання візи дані і документи; 

прийняти від Агента все виконане за цим Договором і додатковими угодами до нього; 

відшкодовувати Агенту суми, витрачені ним по виконанню доручення, в розмірі тарифу, 

встановленого за оформлення візи іноземним громадянам в Україну; 

виплачувати Агенту винагороду за надані послуги в розмірі __________% від тарифу, 

встановленого за оформлення візи іноземним громадянам в Україну. 

2.5. У разі ліквідації або реорганізації Принципала його доручення зберігає свою силу для 

Агента до тих пір, поки не надійдуть належні вказівки від правонаступників або 

представників Принципала. 

2.6. Якщо Агент відмовиться від виконання прийнятого доручення внаслідок порушення 

цього Договору Принципалом, він має право отримати як відшкодування понесених витрат, 

так і винагороду. 

 


