
Агентський договір 

з продажу путівок в дитячий табір 

м. Київ                      «____» _ 202_ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________» (ліцензія на 

туристичну операторську діяльність від ___.___.20__ р., серія AВ № ______), платник 

податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване в подальшому 

«Агент», в особі директора __________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, 

та Фізична особа-підприємець ______________  , що діє на підставі Свідоцтва про 

державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи 

№2________________ від 10.12.1999р., іменована надалі «Принципал», з іншої сторони, 

спільно іменовані «Сторони», уклали цей Агентський договір (далі - Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Агент зобов'язується за дорученням Принципала від свого імені і за винагороду 

на умовах, передбачених цим Договором реалізовувати дитячі путівки клієнтам в дитячій 

табір за дитячою розважальною програмою «Творчий Табір «___________» за маршрутом 

Київ Криворівня-Київ , місцем проведення є відпочинковий комплекс   «Горянка», Івано-

Франківська обл.,Верховинський р-н с. Криворівня,  урочище Бережниця.  

  1.1.1. Типовий зразок договору про надання послуг з організації і проведення дитячої 

розважальної програми «Творчий Табір «____________»», який Агент укладає клієнтами 

наведений у Додатку № 1 до цього Договору. 

1.2. Путівка в цьому Договорі - документ, що підтверджує право, зазначеного в ній 

дитини, на отримання послуг, що представляють собою комплекс заходів по відпочинку в 

зазначеному закладі, в певний час за умови повної оплати і виконання умов даного 

Договору. 

1.3. Путівки надаються в електронному (або в паперовому) вигляді. Форма путівки 

визначена Додатком №2 до цього Договору. 

  1.4. Місце знаходження табору та перелік послуг, які надаються, що входять у 

вартість путівки, визначаються у тексті договору, який Агент укладає клієнтами (згідно 

Додатку № 1 до цього Договору). 

  

2. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. Грошові кошти, отримані від клієнтів, є власністю Принципала (за винятком 

винагороди), є транзитними і перераховуються на розрахунковий рахунок Принципала. 

2.2. За виконання доручення за цим договором Агент отримує винагороду, розмір 

якого визначається в Додатку №3 до цього Договору.  

Агент має право самостійно утримувати належну йому винагороду з коштів, 

отриманих від клієнтів. 

2.3. Загальна вартість даного Договору включає в себе всі грошові кошти, сплачені 

Агентом за виставленими Принципалом рахунках. 

2.4. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування грошових коштів на 

розрахунковий рахунок Принципала. 

2.5. Оплата всіх додаткових послуг проводиться на підставі виставлених рахунків. 

2.6. Всі витрати, пов'язані з перерахуванням коштів, здійснюються за рахунок 

платника. 



2.7. Звіт Агента за звітний період складається щомісяця, не пізніше 30 числа кожного 

місяця. Звірка по платежах проводиться не пізніше ___ ____202_р. Форма Звіту Агента за 

звітний період, наведена у Додатку № 4 до цього Договору. 

Підписаний Сторонами цього Договору Звіт Агента за звітний період є підставою 

для здійснення оплати Агенту винагороди . 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ БРОНЮВАННЯ 

3.1. Агент направляє попередню заявку на путівку (і) на своєму фірмовому бланку 

за підписом і контактними даними відповідальної особи із зазначенням всіх необхідних 

даних для бронювання. 

3.2. Принципал після отримання попереднього замовлення при наявності вільних 

путівок підтверджує в письмовій формі замовлені послуги шляхом виписування рахунку на 

оплату. 

3.3. З моменту підтвердження замовлення і отримання рахунку Агент протягом 5 

(п'яти) банківських днів оплачує рахунок і висилає документ, що підтверджує оплату на 

адресу Принципала. Якщо Агент не виконає ці умови, Принципал буде вважати заявку 

анульованою. 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 

4.1. Принципал зобов'язується: 

4.1.1. Надати Агенту повну і достовірну інформацію про послуги, що входять у 

вартість путівки. 

4.1.2. Приймати та обслуговувати дітей по всьому оплаченим путівками, а також 

надавати додаткові послуги при попередньому бронюванні та повній оплаті їх Агентом. 

4.1.3. Своєчасно інформувати Агента про всі зміни умов надання, вартості та 

переліку послуг, зазначених у цьому Договорі та / або його Додатках. 

4.1.4. Приймати негайних заходів щодо розгляду та врегулювання виникаючих 

претензій. 

4.1.5. Нести відповідальність за життя і здоров'я дітей, які прибули за путівками під 

час їх перебування в установі за умови виконання дітьми вимог правил внутрішнього 

розпорядку, правил поведінки та заходів безпеки під час проведення заходів. 

4.2. Агент зобов'язується: 

 


