
 

 

Д О Г О В О Р  

комісії на реалізацію продукції 

 

м. __________        «_____» _________ 201_ р. 

 

ТОВ “__________________”, іменоване в подальшому «Комітент», в особі директора 

_________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку та ТОВ “_______________”, іменоване 

в подальшому «Комісіонер», в особі директора _____________, який діє на підставі Статуту, з іншого 

боку, іменовані «Сторони», уклали цей договір про таке: 

 

1. Предмет договору. 

1.1. За цим договором Комісіонер зобов'язується від свого імені за дорученням і за рахунок Комітента 

здійснити за плату одну або кілька угод з продажу третім особам належить Комітенту продукції, а саме: 

_________________________ (надалі – «Товар»). 

1.2. Кількість, асортимент і ціна продажу Товару, угоди з продажу якого зобов'язаний вчинити 

Комісіонер, зазначаються в накладних, що підписуються обома Сторонами і підтверджують передачу 

Товару від Комітента Комісіонеру. 

1.3. Загальна сума цього договору визначається всією сумою комісійної винагороди, виплаченої 

Комітентом за виконане Комісіонером комісійне доручення згідно з цим договором. Загальна вартість 

Товару, переданого Комітентом для продажу, визначається згідно з накладними на передачу 

Комітентом Комісіонеру Товару. 

1.4. За угодою, здійсненою комісіонером з третьою особою, усі права та обов'язки за такою угодою 

належать Комісіонеру, хоча б Комітент і був названий у цій угоді або вступив з третьою особою в 

безпосередні відносини щодо виконання цієї угоди. 

 

2. Права та обов'язки Сторін. 

2.1. Комітент зобов'язаний: 

2.1.1. під час передання Комісіонеру Товару надавати Комісіонеру такі документи, необхідні для 

виконання останнім взятих на себе за цим договором зобов'язань: а) накладну на Товар; б) документи, 

що підтверджують якість Товару; 

2.1.2. сплатити Комісіонеру комісійну винагороду в порядку і на умовах, передбачених у цьому 

договорі; 

2.1.3. прийняти від Комісіонера все належним чином виконане за комісійним дорученням. За цим 

договором належним виконанням доручення Комітента вважається виконання Комісіонером доручення 

в повній відповідності з вказівками Комітента та укладення угод на виконання доручення Комітента на 

найбільш вигідних умовах для Комітента; 

2.1.4. своєчасно інформувати Комісіонера про всі зміни ціни продажу, асортименту, якості Товару, що 

передається Комітентом Комісіонеру за цим договором. У разі зміни асортименту та/або ціни продажу 

Товару Комітент з моменту такої зміни зазначає в накладних на Товар, який складають під час передачі 

Товару Комітентом Комісіонеру, новий асортимент та/або ціну; 

2.1.5. відшкодувати Комісіонеру витрати, понесені останнім в безпосередньому зв'язку з належним 

виконанням комісійного доручення (з урахуванням положень підпункту 2.3.2 п. 2.3 цього договору), за 

умови документального підтвердження Комісіонером вищезазначених витрат; 

2.1.6. протягом ____ (_____________) робочих днів з дати надання Комісіонером Комітенту звіту, 

зазначеного в підпункті ______ п. 2.3 цього договору, затвердити цей звіт або надати мотивовану 

відмову від затвердження звіту. 

2.2. Комітент має право: 

2.2.1. передавати належить йому Товар Комісіонеру для виконання Комісіонером своїх обов'язків за 

цим договором, виходячи з усієї кількості Товару, необхідність у продажу якого з використанням 

послуг Комісіонера виникає у Комітента протягом всього терміну дії цього договору; 

2.2.2. здійснювати контроль за виконанням Комісіонером його зобов'язань за цим договором; 

2.2.3. у будь-який час скасувати доручення в цілому або в частині. У цьому випадку Комітент 

зобов'язаний сплатити Комісіонеру комісійну винагороду за угоди, здійснені ним до скасування 

доручення Комітентом; 



2.2.4. укладати договори комісії про реалізацію Товару, зазначеного в п. 1.1 цього договору, з іншими 

комісіонерами; 

2.2.5. на свій розсуд обирати вид, а також кількість кожного з видів Товару, що передається Комісіонеру 

для виконання комісійного доручення. 

2.3. Комісіонер зобов'язаний: 

2.3.1. приймати для продажу Товар, що передається Комітентом, виходячи з усієї кількості Товару, 

необхідність у продажу якого з використанням послуг Комісіонера виникає у Комітента протягом 

всього терміну дії цього договору; 
 


