
ДОГОВІР 
комісії на укладання договору купівлі продажу товарів 

м. Київ                                                                               “___“_________ 20__ р. 

___________________________________________________ (надалі іменується – Комітент) в 

особі __________________________, що діє на підставі ___________________, з однієї сторони, 

та___________________________________________ (надалі іменується – Комісіонер) в особі 

______________________________, що діє на підставі ____________________, з іншої сторони 

(надалі разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір про таке. 

1. Предмет договору 

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором, Комісіонер зобов’язується за 

дорученням Комітента за винагороду укласти від свого імені та за рахунок Комітента договір 

купівлі-продажу товарів Комітента (надалі іменується –Договір 1). 

1.2. Істотні умови та зміст Договору 1, мінімальні ціни продажу, а також інші вказівки Комітента 

щодо суті зобов’язань за ним наводяться в додатку 1 до цього договору. 

1.3. Виступаючи від свого імені, Комісіонер самостійно укладає Договір 1 із третьою особою 

(надалі іменується – Покупець). 

2. Обов’язки Комісіонера 

2.1. Комісіонер зобов’язаний: 

2.1.1. Провести потрібну комерційно-маркетингову роботу, знайти Покупця, провести всю 

переддоговірну роботу й укласти з Покупцем Договір 1 відповідно до вказівок Комітента на 

найбільш вигідних для останнього умовах у строк ___ календарних днів від дня набуття чинності 

цим договором. 

2.1.2. Виконати всі обов’язки й здійснити всі права, які випливають із Договору 1.  

2.1.3. Приймаючи товари Комітента відповідно до цього договору, перевірити їхні якість і 

комплектність, стан тари й упаковки й пересвідчитися в їхній придатності для продажу, 

відвантаження, транспортування. 

2.1.4. Вжити заходів щодо охорони прав Комітента, зібрати потрібні докази й невідкладно 

сповістити Комітента в разі, якщо під час приймання товарів, отриманих від Комітента, у них 

виявляться пошкодження або недоліки, які можуть бути помічені під час зовнішнього огляду, а 

також у разі спричинення будь-ким шкоди майнові Комітента. 

2.1.5. Протягом ____ календарних днів письмово повідомити Комітентові про укладення 

Договору 1 та надати Комітентові його копію та іншу потрібну документацію, а саме 

____________________, шляхом __________________. 

2.1.6. Протягом ____ календарних днів після передачі товарів Комітента Покупцеві за 

Договором 1 та остаточного розрахунку з ним передати Комітентові відповідну документацію, 

письмовий звіт про виконання цього договору, а також розрахуватися з Комітентом. 

3. Обов’язки Комітента 

3.1. Комітент зобов’язаний: 

3.1.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором, передати Комісіонерові товари 

для їхнього продажу за Договором 1. 

3.1.2. У строк ____________ повідомити Комісіонерові про наявність будь-яких інших 

додаткових умов договору, спеціальних вказівок щодо договору, якщо вони не були визначені в 

Додатку 1 до цього договору. 

3.1.3. Прийняти від Комісіонера звіт, передбачений пп. 2.1.6 п. 2.1 цього договору, розглянути 

й затвердити його.  



3.1.4. Відшкодувати Комісіонерові понесені ним у зв’язку з виконанням цього договору 

витрати в строк ______ у порядку__________________. 

4. Порядок передачі товарів 

4.1. Передача товарів Комітентом Комісіонерові для продажу відповідно до умов цього 

договору провадиться за актом приймання-передачі на таких умовах: 

4.1.1. Місце передачі ___________________________. 

4.1.2. Порядок транспортування товарів, що передаються Комісіонерові для продажу 

відповідно до умов цього договору, до місця передачі визначається Комітентом. 

 


