
ДОГОВІР КОМІСІЇ  

м.________ "___"_______2019 р.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», іменоване надалі «Комітент», в 

особі директора _____________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з 

обмеженою відповідальністю «___________», іменована надалі  «Комісіонер», в особі директора 

_________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали між собою договір про 

нижченаведене: 

1. Предмет договору 

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду вчинити від свого імені 

за рахунок Комітента наступні правочини ____________________________ (перелік правочинів, які 

зобов'язується зробити комісіонер). 

1.2. Конкретні умови здійснення правочинів, мінімальні (максимальні) ціни продажу (покупки), 

а також інші вказівки комітента щодо угод, згаданих у п.1.1 даного договору, приводяться в Додатку 

1 до даного договору. 

2. Обов'язки Комісіонера 

2.1. Прийняте на себе доручення Комісіонер зобов'язаний виконати відповідно до  вказівок 

Комітента на найбільш вигідних для останнього умовах. Комісіонер вправі відступити від цих 

вказівок, якщо по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента, і Комісіонер не міг 

попередньо запитати Комітента або не одержав своєчасної відповіді на свій запит. 

2.2. Комісіонер повинен виконати всі обов'язки й здійснити усі права, що випливають із угоди, 

укладеної ним із третьою особою. Комісіонер не відповідає перед Комітентом за виконання третьою 

особою угоди, вчиненої з ним за рахунок Комітента, крім випадків, коли Комісіонер не виявив 

необхідної обачності у виборі цієї особи або прийняв на себе поручительство за виконання угоди 

(делькредере). 

2.3. Приймаючи майно на комісію або здобуваючи його для Комітента, Комісіонер 

зобов'язаний перевірити якість і комплектність товару, стан тари й упакування й упевнитися в його 

придатності для продажу, придбання, завантаження, транспортування. Якщо при прийманні 

Комісіонером майна, присланого Комітентом або яке поступило до Комісіонера для Комітента, у 

цьому майні виявляться ушкодження або недостачі, які можуть бути виявлені при зовнішньому 

огляді, а також у випадку заподіяння ким-небудь збитку майну Комітента, що перебуває в 

Комісіонера, Комісіонер зобов'язаний вжити заходів для охорони прав Комітента, зібрати необхідні 

докази і без зволікання сповістити про це Комітента. 

2.4. Комісіонер зобов'язаний берегти товар, переданий на комісію, і охороняти його від втрати, 

недостачі або ушкодження. Комісіонер зобов'язаний застрахувати майно Комітента, що перебуває в 

нього по всім звичайно прийнятим ризикам. 

2.5. По виконанню доручення Комісіонер зобов'язаний протягом  ____ днів надати Комітенту 

звіт і передати йому все отримане по виконаному дорученню майно, а також передати Комітенту на 

його вимогу усі права відносно третьої особи, що випливають із правочину, вчиненого Комісіонером 

із цією третьою особою. Якщо Комітент має заперечення по розрахунку, він зобов'язаний сповістити 

про них Комісіонерові протягом  трьох місяців від дня одержання звіту. В іншому випадку звіт 

вважається прийнятим. 

 


