
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ 

НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

 

 
м. _______, Україна                                       "___" _____________ 2019р. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "_______" (Україна), яке 

іменується в подальшому "Повірений", в особі __________________, що діє на 

підставі ____________________, з однієї сторони, і _______________ (Білорусь), 

що іменується в подальшому "Довіритель", в особі ________________, що діє на 

підставі __________________________, з другої сторони, які іменуються в 

подальшому "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір про 

нижченаведене. 

1. Предмет Договору 

1.1. За даним Договором Повірений зобов'язується здійснити від імені та за 

рахунок Довірителя певні юридичні дії, а саме: 

- укласти договори купівлі-продажу дорогоцінних металів, на умовах, 

зазначених у цьому Договорі і Додатку, який є невід'ємною частиною цього 

Договору, з метою придбання їх Довірителем; 

- укласти договори на перевезення, або договір транспортного 

експедирування з метою доставки дорогоцінних металів у вказане Довірителем 

місце; 

- укласти договори на зберігання дорогоцінних металів. 

1.2. Права та обов'язки по правочинах, вчинених Повіреним, виникають 

безпосередньо у Довірителя. 

1.3. Територія, у межах якої діє право Повіреного за цим Договором, не 

обмежується. 

2. Умови Договору 
2.1. Повірений зобов'язаний виконати дане йому доручення відповідно до 

вказівок Довірителя. Порушення цих вказівок може мати місце, якщо за 

обставинами справи це є необхідним на користь Довірителя і Повірений не міг 

заздалегідь запитати Довірителя або не одержав вчасно відповіді на свій запит. У 

цьому разі Повірений повинен повідомити Довірителя про допущені відхилення 

від вказівок Довірителя, як тільки це стане можливим. 

2.2. Повірений зобов'язаний виконати дане йому доручення особисто. 

2.3. Довіритель протягом ___ календарних днів після підписання цього 

Договору перераховує Повіреному на розрахунковий рахунок грошові кошти, 

необхідні для виконання доручення, у розмірі ________ (__________) ________. 

2.4. Довіритель має право в односторонньому порядку шляхом скасування 

припинити цей Договір доручення, а Повірений - відмовитися від нього у будь-

який час з повідомленням Довірителя не пізніше ніж за ___ календарних днів. 

3. Права та обов'язки Сторін 
3.1. Повірений зобов'язаний: 

- особисто виконувати дане йому доручення; 

- самостійно здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу, знайти 

продавця дорогоцінних металів для Довірителя, зробити всю переддоговірну 

роботу та укласти з продавцем договір купівлі-продажу відповідно до умов цього 

Договору; 

- не пізніше 5 робочих днів після укладення договорів купівлі-продажу, 

перевезення, зберігання повідомити про це Довірителю і передати йому 

екземпляри договорів, додавши до них звіт про виконання доручення; 

- не пізніше ніж за ___ календарних днів повідомити Довірителя про 

відмову від виконання обов'язків за даним Договором; 

- у разі відмови від виконання доручення протягом ___ календарних днів 



повернути Довірителю грошові кошти, одержані за п. 2.2 цього Договору; 

- самостійно знайти перевізника або експедитора для доставки 

дорогоцінних металів у вказане Довірителем місце; 

- самостійно знайти хранителя; 

- повідомляти Довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання 

доручення; 

- передавати Довірителю без зволікання все одержане за угодою, вчиненою 

на виконання доручення; 

- після виконання доручення або при припиненні цього Договору до його 

виконання без зволікання повернути Довірителю довіреність, строк дії якої не 

минув, і подати звіт. До звіту додаються документи, що підтверджують витрати 

Повіреного, пов'язані з виконанням доручення за даним Договором. 

3.2. Повірений має право: 

- відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси 

Довірителя і Повірений не міг заздалегідь запитати Довірителя або не одержав у 

розумний строк відповіді на свій запит; 

- на плату за виконання доручення і на відшкодування витрат, пов'язаних з 

його виконанням. 

3.3. Довіритель зобов'язаний: 
 


