
ДОГОВІР КОМІСІЇ 

на придбання продукції у нерезидента України 

м.___________             "___"______20_р. 

 

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 придбання (купівлі-продажу) 

Продукції, який укладає КОМІСІОНЕР з ПРОДАВЦЕМ – юридичною особою нерезидентом 

України.  

1.3. "Продукція" - ________________________, яка виготовляються та продається 

ПРОДАВЦЕМ.  

1.4. "ПРОДАВЕЦЬ" – юридична особа іншої держави ______________ - нерезидент України, 

__________________(назва юридичної особи), з якою укладається Контракт щодо купівлі-

продажу Продукції. 

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, укласти Контракт з ПРОДАВЦЕМ. 

2.2. Контракт із ПОКУПЦЕМ підписується КОМІСІОНЕРОМ.  

2.3. Продукція буде поставлена КОМІТЕНТУ, який є Кінцевим отримувачем Продукції, виключно 

для власних виробничих потреб.  

3. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

3.1. Номенклатура та кількість Продукції зазначена в Специфікації Продукції (додаток № 1 до 

договору).  

3.2. Продукція, що купується за цим Договором, має бути якісною.  

3.3. Якість Продукції, повинна відповідати вимогам технічної документації та технічним 

умовам Продукції даного типу.  



4. УМОВИ Й СТРОКИ КУПІВЛІ ТА ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ 

4.1. КОМІТЕНТ для виконання цього договору перераховує на поточний рахунок 

КОМІСІОНЕРА № ______ у ПАТ ______ МФО ________ грошові кошти у розмірі 

___________________ та доручає укласти Контракт з ПРОДАВЦЕМ по придбанню продукції.   

4.2. Після укладання з ПРОДАВЦЕМ Контракту на придбання Продукції та оплати її вартості 

КОМІСІОНЕР зобов’язається поставити Продукцію на адресу КОМІТЕНТА 

_____________________ на наступних умовах: 

4.2.1. Організувати за власний рахунок перевезення Продукції з місця поставки ПРОДАВЦЯ 

та поставити Продукцію КОМІТЕНТУ за адресою, яка зазначена у п.4.2. та у п. 11.2. цього 

договору. 

4.2.2. Нести всі ризики втрати чи пошкодження Продукції з моменту її поставки та до моменту 

її передачі КОМІТЕНТУ. 

4.2.3. Оплатити всі витрати, пов’язані з доставкою Продукції, з моменту здійснення її поставки 

з адреси ПРОДОВЦЯ. 

Нести та сплачувати всі формальності з очищення для імпорту, що вимагаються країнами 

експорту/транзиту/імпорту, такі як: 

 


