
ДОГОВІР КОМІСІЇ 

на здійснення експортно-імпортних операцій  

(на укладання контракту) 

м.___________             "___"______2019р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», код ЄДРПОУ - 

_____________ платник податку на прибуток на загальних підставах, індекс _____ м. _____, 

вул. ______, буд., офіс ___, в особі Директора - ______________, який діє на підставі 

Статуту, іменоване надалі «КОМІСІОНЕР», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою 

відповідальністю «_______________», код ЄДРПОУ - _____________ платник податку на 

прибуток на загальних підставах, індекс _____ м. _____, вул. ______, буд., офіс ___, в особі 

Директора - ______________, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «КОМІТЕНТ» з 

іншої сторони, що разом далі іменуються як «Сторони», уклали цей Договір Комісії (далі - 

Договір) щодо наступного: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:  

1.2. "Контракт" - зовнішньоекономічний Контракт щодо поставки Продукції, який укладає 

КОМІСІОНЕР з ПОКУПЦЕМ для реалізації продукції КОМІТЕНТА згідно з цим Договором.  

1.3. "Продукція" - ________________________, що виготовляються КОМІТЕНТОМ.  

1.4. "ПОКУПЕЦЬ" – юридична особа іншої держави - нерезидент України, з якою 

укладається Контракт щодо поставки Продукції КОМІТЕНТА. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. КОМІТЕНТ доручає КОМІСІОНЕРУ, а КОМІСІОНЕР бере на себе зобов'язання за 

комісійну плату здійснити в інтересах і за рахунок КОМІТЕНТА на умовах, що не 

суперечать цьому Договору, необхідні дії щодо укладання Контракту з ПОКУПЦЕМ на 

поставку Продукції згідно зі Специфікацією Продукції (додаток №1 до даного Договору). 

2.2. Контракт із ПОКУПЦЕМ підписується КОМІСІОНЕРОМ.  

2.3. Продукція буде поставлена ПОКУПЦЮ, який є Кінцевим споживачем Продукції, виключно для 

власних виробничих потреб.  

2.4. Код предмета закупівлі: національного класифікатора ДК 021:2015 - 79410000-1 

«Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління».  

2.5. Код для податкових накладних на послуги КОМІСІОНЕРА (на комісійну плату) 

відповідно до Державного класифікатору продукції та послуг  ДК016:2010 - 46.18.19.  

3. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

3.1. Номенклатура та кількість Продукції зазначена в Специфікації Продукції.  



3.2. Продукція, що передається за цим Договором, має бути новою, поточного року 

виробництва.  

3.3. Якість Продукції, що передається за цим Договором, повинна відповідати вимогам 

технічної документації та технічним умовам, що встановлені КОМІТЕНТОМ, як 

розробником та виробником Продукції, а також діють на його підприємстві.  

4. УМОВИ Й СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ 

4.1. КОМІТЕНТ доручає КОМІСІОНЕРУ передбачити у Контракті з ПОКУПЦЕМ умови 

постачання Продукції FCA - м. Київ, Україна, відповідно до Міжнародних правил 

тлумачення торгових термінів "ІНКОТЕРМС" у редакції 2010 року в публікації Міжнародної 

торгової палати № 715 (надалі - "ІНКОТЕРМС-2010").  

4.2. Передача Продукції буде здійснюватися однією партією протягом ___ (______) місяців з 

моменту набуття цим Договором чинності та за умови перерахування КОМІСІОНЕРОМ 

КОМІТЕНТУ платежів відповідно до умов пункту 6.3.1 цього Договору. Можлива 

дострокова поставка Продукції за згодою Сторін.  

4.3. Ризики випадкової втрати та/або пошкодження Продукції, що передається за цим 

Договором, переходять від КОМІТЕНТА до КОМІСІОНЕРА з моменту підписання 

Сторонами Акту приймання-передачі Продукції згідно з п. 11.4 цього Договору.  

4.4. Продукція є власністю КОМІТЕНТА до моменту її передачі ПОКУПЦЮ згідно умов 

поставки Продукції, зазначених у пункті 4.1 цього Договору.  

4.5. Датою передачі Продукції за Контрактом (датою переходу права власності на Продукцію 

від КОМІТЕНТА до ПОКУПЦЯ) вважатиметься дата, зазначена на відтиску календарного 

штемпеля митного органу України на міжнародній товарно-транспортній накладній (CMR) 

чи на міжнародній авіанакладній. КОМІСІОНЕР зобов’язується повідомити КОМІТЕНТА 

про дату переходу права власності на Продукцію по електронній пошті ______________ в 

той же день або наступний.  

4.6. Одночасно з Продукцією КОМІТЕНТ передає КОМІСІОНЕРУ оригінали наступних 

супроводжувальних документів: 

 • відвантажувальну специфікацію на Продукцію;  

• пакувальні аркуші на кожне вантажне місце;  

• акт (сертифікат) фітосанітарного контролю; 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. КОМІСІОНЕР у відповідності до даного Договору зобов'язується:  

 


