
АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР 

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПУТІВОК В НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧУ БАЗУ 

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 Принципал надає Агенту звичайне право на виконання агентських 

функцій з реалізації путівок і послуг Принципала та зобов'язується сплатити Агенту 

винагороду за надані послуги. 

1.2. Вартість послуг за Договором встановлена Принципалом відповідно до чинного прайс-

листу Принципала (Додаток №1 до Договору) і становить __________ гривень, ПДВ не 

обкладається. 

1.3. Блок місць (термін заїзду) визначається угодою про блок місць. Агент реалізує путівки 

Принципала в межах квоти номерів. 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Всі види виплат, що пов'язані із зобов'язаннями сторін за цим Договором здійснюються 

в гривнях. 

Агентський договір 

на залучення клієнтів для організації юридичного обслуговування 

 

м ____                                                                          «_____» _______________ 202__ р 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія ________________» 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. Принципал доручає, а Агент приймає на себе зобов'язання здійснювати від свого імені, 

але за рахунок Принципала залучення організацій та громадян (в тому числі фізичних осіб 

підприємців) для їх юридичного обслуговування у Принципала. За виконання зазначеного 

доручення Принципал виплачує Агенту винагороду відповідно до умов цього Договору. 

1.2. Доручення вважається виконаним, якщо організація або громадянин, спрямовані 

Агентом до Принципалу відповідно до п. 1.1 цього Договору, уклали з Принципалом 

договір на надання юридичних чи інших консультаційних послуг. 



2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Агент зобов'язується: 

2.1.1. Відповідно до доручення Принципала здійснювати пошук потенційних клієнтів 

Принципала - юридичних і фізичних осіб і проводити з ними переговори з метою залучення 

їх в якості клієнтів на юридичне обслуговування у Принципала. 

 

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР НА КОМП'ЮТЕРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

м. __________                                                                  «______» ________ 20_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 Договором Агент зобов'язується від свого імені, але за рахунок Принципала зробити 

юридичні та інші дії, спрямовані на продаж послуг Принципала (далі по тексту - Дії): 

виконання замовлень клієнтів з комп'ютерного обслуговування. За операції, укладеної за 

Договором Агентом з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним Агент, хоча б 

Принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини 

по виконанню угоди. 

1.2. Агент зобов'язується здійснювати Дії на наступних істотних умов (далі по тексту - 

Умови): предметом діяльності є виконання замовлень клієнтів з комп'ютерного 

обслуговування; винагороду Агента складає сума, отримана за виконані роботи / послуги. 

1.3. Договір виповнюється Агентом наступного території: ____________________. 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

2.1. Договір набуває чинності з «_____» _______________202_ року і діє до «_____» 

_______________202_ року. 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. Принципал зобов'язується: 

3.1.1. В термін до «_____» _______________202_ року надати Агенту інформацію про 

послуги, що надаються Принципала, необхідні для здійснення його діяльності, 

прейскуранти, рекламні матеріали та інше. 

3.2. Агент зобов'язується: 

3.2.1. Прийняте на себе доручення виконати на найбільш вигідних для Принципала умовах, 

сумлінно і розумно, відповідно до вказівок Принципала, а при відсутності в Договорі таких 

вказівок - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться. 



3.2.2. Повідомляти Принципалу на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення. 

3.2.3. Вести необхідну звітність по всім комерційним операціям, здійснених в інтересах 

Принципала, надавати Принципалу оригінали (копії) договорів (документів), що 

укладаються в інтересах останнього і створюють для нього права та обов'язки. 

3.2.4. Ретельно і сумлінно займатися пошуком клієнтів, отриманням від них замовлень і 

укладенням з ними договорів на надання послуг Принципала.3.2.5. Попередньо 

узгоджувати з Принципалом умови договорів, що укладаються з потенційними клієнтами. 

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР НА КОМП'ЮТЕРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

м. __________                                                                  «______» ________ 20_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 Договором Агент зобов'язується від свого імені, але за рахунок Принципала зробити 

юридичні та інші дії, спрямовані на продаж послуг Принципала (далі по тексту - Дії): 

виконання замовлень клієнтів з комп'ютерного обслуговування. За операції, укладеної за 

Договором Агентом з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним Агент, хоча б 

Принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини 

по виконанню угоди. 

1.2. Агент зобов'язується здійснювати Дії на наступних істотних умов (далі по тексту - 

Умови): предметом діяльності є виконання замовлень клієнтів з комп'ютерного 

обслуговування; винагороду Агента складає сума, отримана за виконані роботи / послуги. 

1.3. Договір виповнюється Агентом наступного території: ____________________. 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

2.1. Договір набуває чинності з «_____» _______________202_ року і діє до «_____» 

_______________202_ року. 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. Принципал зобов'язується: 

3.1.1. В термін до «_____» _______________202_ року надати Агенту інформацію про 

послуги, що надаються Принципала, необхідні для здійснення його діяльності, 

прейскуранти, рекламні матеріали та інше. 

3.2. Агент зобов'язується: 

3.2.1. Прийняте на себе доручення виконати на найбільш вигідних для Принципала умовах, 

сумлінно і розумно, відповідно до вказівок Принципала, а при відсутності в Договорі таких 

вказівок - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться. 



3.2.2. Повідомляти Принципалу на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення. 

3.2.3. Вести необхідну звітність по всім комерційним операціям, здійснених в інтересах 

Принципала, надавати Принципалу оригінали (копії) договорів (документів), що 

укладаються в інтересах останнього і створюють для нього права та обов'язки. 

Агентський договір 

на перевезення автотранспортом експортних та імпортних вантажів 

 

м. ____                                            »__»_________ 202_ р. 

 

ТОВ «_______________», платник податку на прибуток підприємств на загальних 

підставах, іменоване надалі «Замовник», в особі директора ___________., що діє на 

підставі Статуту, з однієї Сторони, та ТОВ «___________», платник податку на прибуток 

підприємств _______________, іменоване надалі «Агент», в особі ___________________, 

що діє на підставі Статуту, з іншої Сторони,  

уклали даний Договір про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням Принципала 

організацію перевезень автотранспортом експортних і імпортних вантажів відповідно до 

умов Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ). 

1.2. Агент укладає договори перевезення з перевізниками від імені та за рахунок 

Принципала. 

1.3. За операції, укладеної Агентом з перевізниками від імені та за рахунок Принципала, 

права і обов'язки виникають у Принципала. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Принципал зобов'язаний: 

видати Агенту довіреність на здійснення дій, зазначених у п. 1.1 цього договору; 

сплачувати Агенту винагороду в розмірі ____________________. Виплата винагороди 

здійснюється протягом __________ з моменту надання Агентом звіту за відповідний період 

або звіту про виконання зобов'язань за окремими угодами, досконалим Агентом; 

не укладати аналогічних договорів з іншими особами, що діють на території України, а 

також утримуватися від здійснення на цій території самостійної, аналогічної діяльності, що 

становить предмет цього агентського договору, за умови сумлінного виконання Агентом 

своїх зобов'язань; 

повідомляти Агенту про наявні заперечення щодо представленого звіту протягом 

__________ днів після його подання. У разі якщо в зазначений термін заперечення не будуть 

представлені, звіт вважається прийнятим Принципалом. 

2.2. Агент зобов'язаний: 



надавати Принципалу звіти в міру виконання договору, але не рідше одного разу на місяць. 

До звіту Агента повинні бути додані необхідні докази витрат, вироблених Агентом за 

рахунок Принципала; 

виконувати вказівки Принципала, що стосуються вчинених Агентом угод і інших дій, якщо 

ці вказівки не суперечать вимогам закону; 

 

Агентський договір  

на пошук покупців (клієнтів) з правом створення власної структури 

№ ____ 

 

 

 

 

м. ____          "___" ______202_р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________» в особі директора 

______________, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому «Компанія», з одного 

боку, та Фізична особа-підприємець ______________________________ (ідентифікаційний 

код ______________), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, іменований надалі «Агент», з 

іншого боку, уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ГЛОСАРІЙ 

1.1. Агент – позаштатний консультант Компанії у статусі фізичної особи підприємця 

з відповідними видами діяльності, який уклав з нею цей Договір і здійснює на цій основі 

самостійну підприємницьку діяльність, спрямовану на:  

1.1.1. пошук покупців (клієнтів), інформування їх про Продукцію Компанії; 

1.1.2. розвиток і підтримка мережі його Покупців, у тому числі створення власної 

Структури шляхом залученні інших Агентів. 

1.2. Структура – всі Агенти, що залучені тим чи іншим Агентом. Структура має 

лінійну схему побудови. 

1.3. Лінійна схема побудови структури складається з: 

Перша Лінія – всі Агенти, що знаходяться під безпосередньою координацією того чи 

іншого Агента. 

Друга Лінія – всі Агенти, безпосередньо координовані Агентом Першої Лінії 

відповідної Структури. 



Третя Лінія – всі Агенти, безпосередньо координовані Агентом Другої Лінії 

відповідної Структури. 

N-а Лінія – всі Агенти, безпосередньо координовані Агентом Лінії «N - 1» відповідної 

Структури. 

1.4. CV – вживана, в числі інших, одиниця оцінки вартості продукту. Кожному 

продукту присвоюється певна кількість CV. Показник CV застосовується також для оцінки 

результату Діяльності Агента та успішності просування продукції Компанії. 

1.5. Особистий Об'єм – виражений в CV обсяг продажів, зроблених покупцями, 

безпосередньо залученими Агентом, або самим Агентом. 

1.6. Структурний Обсяг – виражений в CV обсяг продажів, зроблених покупцями, 

залученими Структурою Агента. 

1.7. Кваліфікація (Кваліфікаційний Рівень) – статус Агента, досягнутий їм на той чи 

інший календарний місяць (або інший період часу) відповідно до положень цього Договору 

(і за умови неухильного дотримання зазначених положень) при виконанні ним визначених 

у цьому Договорі Кваліфікаційних Умов. 

1.8. Кваліфікаційні Умови – вимоги цього Договору, які Агенту необхідно виконати 

для досягнення за той чи інший календарний місяць тій чи іншій Кваліфікації. 

1.9. Оплата – періодично нарахована і виплачувана Компанією Агенту у відповідності до 

умов і положень цього Договору сума. Ця сума є оплатою за діяльність по просуванню 

продукції, виражену, в CV Особистого Обсягу Агента, а також в CV Структурного Обсягу 

Агента. Являє собою, як мінімум, суму Плати за Безпосереднє просування продукції та 

Плати за Керівництво та Навчання 

 

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. 

 

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. 

по наданню послуг ______ 

 

м. _____  _____  ____ 202_ року. 

 

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

директора ______________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з 

обмеженою відповідальністю "__________”, надалі "ФІРМА", в особі директора 



_____________ діючого на підставі Статуту, з другої сторони (котрі в подальшому можуть 

бути спільно поіменовані 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 

комплексу 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 законодавства 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 

належним 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 

географічному 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 товарні знаки. Права інтелектуальної власності розуміються у зазначені, 

визначеному в українському 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 

послуги, 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. 

 

Агентський договір  №  

про надання послуг комерційного посередництва  

 

м. ____                                                                »__»_________ 202_ 

р. 

 

ТОВ «_______________» (ліцензія на туроператорську діяльність від ___.___.201__ 

р., серія AВ № ______), платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, 

іменоване надалі «Замовник», в особі директора ___________., що діє на підставі Статуту, 

з однієї Сторони, та ТОВ «___________», платник податку на прибуток підприємств 

_______________, іменоване надалі «Агент», в особі ___________________, що діє на 

підставі Статуту, з іншої Сторони,  

уклали даний Договір про нижченаведене: 

ПРЕАМБУЛА 

Метою укладення цього Договору є збільшення обсягів реалізації Замовником кінцевому 

споживачу туристичних та супутніх послуг, продаж яких є основним видом діяльності 

Замовника. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством 

України, за агентську винагороду бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги 

в сприянні укладенню угод купівлі-продажу послуг Замовника (туристичних та 

супутніх послуг) з метою збільшення обсягів реалізації Замовником послуг. 

1.2. Послуга з комерційного посередництва вважається наданою Агентом Замовнику в 

повному обсязі лише після продажу Замовником Туристичних та супутніх послуг 

(надалі — Послуг) кінцевому споживачу (покупцю). 

 

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 



2.1.Замовник зобов'язується: 

2.1.1. Інформувати Агента про умови продажу Замовником Послуг та про зміни в них. 

2.1.2. Надати Агенту право на користування системою пошуку і бронювання авіаквитків, 

доступ до якої має Замовник. На вимогу Агента встановити її на сайті Агента, або 

надати програмне забезпечення для самостійного встановлення Агентом такої 

системи пошуку і бронювання авіаквитків на своєму сайті. 

2.1.3. Надати Агенту право на користування системою бронювання місць в готелях На 

вимогу Агента встановити систему бронювання місць в готелях на сайті Агента, або 

надати програмне забезпечення для самостійного встановлення Агентом такої 

системи пошуку і бронювання на своєму сайті. 

2.1.4. Проводити рекламні компанії в засобах масової інформації, що спрямовані на 

поширення інформації про Послуги, які реалізуються Замовником, серед  

потенційний покупців. 

2.1.5. Реалізувати Послуги покупцю, що був направлений Агентом у відповідності до умов 

продажу та нормативно-правовими актами України. 

2.1.6. Сплатити Агенту відповідну агентську винагороду в розмірі і строки, що передбачені 

відповідними Додатками до даного Договору. 

2.2.Агент зобов'язується: 

2.2.1. Особисто виконувати дії (надавати послуги), передбачені даним Договором.  

2.2.2. Здійснювати активний пошук потенційних покупців Послуг Замовника, проводити 

відповідні перемовини з такими покупцями. 

Надавати потенційним покупцям достовірну інформацію про умови продажу Послуг 

Замовника,  про особливості надання Послуг, в т.ч. що входить до вартості послуг, 

наслідки своєчасно неявки, відмови, ануляції бронювання, внесення змін у замовлення, 

інформацію про додаткові послуги (спеціальне харчування, додаткові ліжка, екскурсії 

тощо) та надавати іншу, визначену законодавством України, 

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.  

 

ДОГОВІР № - __ 

про надання агентських послуг по залученню інвестора (інвесторів) в бізнес - проект 

та надання додаткових послуг 

 

м. ___ __ _______ 201__р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________» (надалі іменується як - 

Замовник) в особі директора __________________, яка діє на підставі Статуту та 

Довіреності №- від ___, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«_________________» (надалі іменується як – Виконавець) в особі директора 

_________________, який(яка) діє на підставі Статуту, з іншої сторони,  (в подальшому 

разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання 

агентських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне.  

2. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони констатують, що даний Договір укладений на підставі укладеного між ними 

08 жовтня 2017 року публічного договору (публічної оферти) про надання послуг 

користування Інтерент – порталом http://directinvest.com.ua в редакції від 01 жовтня 2016 

року, надалі у тексті – публічний договір (датою укладення публічного договору є датою 

розміщення Замовником на сайті http://directinvest.com.ua свого бізнес-проекту на сторінці 

http://directinvest.com.ua/project/vyrashhivanie-gribov/. 

1.2. Даний Договір ґрунтується на принципах рівності, справедливості, добросовісності та 

розумності. 

1.3. Предметом даного Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг за плату та на 

умовах цього Договору, а саме здійснення пошуку та залучення інвесторів фізичних осіб — 

резидентів/нерезидентів України та/або фізичних осіб суб’єктів підприємницької 

діяльності – резидентів, та/або юридичних осіб — резидентів/нерезидентів України, з 

метою отримання Замовником фінансування у вигляді позики на розвиток - розширення 

діяльності по вирощуванню грибів «глива, поліпшення якості і кількості продукції (покупка 

і установка додаткового обладнання і полегшення праці робітникам (покупка матеріалу і 

виготовлення обладнання відповідно до розміщеного на сайті Виконавця бізнес проекту на 

сторінці: 

http://directinvest.com.ua/
http://directinvest.com.ua/
http://directinvest.com.ua/project/vyrashhivanie-gribov/


http://directinvest.com.ua/project/vyrashhivanie-gribov/ (надалі у тесті цього Договору – бізнес 

– проект). 

Застереження. До надання додаткових платних послуг відносяться послуги щодо 

перевірки надійності Замовника та отримання статусу «перевірений», а саме: 

 проведення фахівцями Виконавця фінансового аналізу підприємницької діяльності 

Замовника на предмет його платоспроможності та кредитоспроможності, 

 проведення юристами Виконавця правового аналізу документів Замовника на 

відповідність до законодавства України, 

 проведення службою безпеки Виконавця перевірки Замовника на предмет його 

надійності, як контрагента, 

 супроводжувати Замовника та Інвестора під час підготовки та здійснення процедури 

оформлення та надання інвестиції (позики). 

Замовлення (акцептування) Замовником додаткових 

http://directinvest.com.ua/project/vyrashhivanie-gribov/

