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ДОГОВІР КОМІСІЇ № _____________
м.Київ

«_____» __________ 2018р.

ФО___________________________________
паспорт
серії
_______________
виданий
____________________________________________________________________, ІПН __________________________, який
зареєстрований за адресою:______________________________________________________, власник на підставі
Свідоцтва про право власності для прогулянкових суден ___________________________, далі КОМІТЕНТ, з
одного боку та ТОВ «ІННОВАЦІЯ ЦЕНТР» код ЕДРПОУ 39002529, в особі директора Могильного Геннадія
Петровича, що діє на підставі Статуту, є юридичною особою та платником єдиного податку ІІІ групи (5%) та
не є платником ПДВ, далі КОМІСІОНЕР, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Комітент доручає, а Комісіонер зобов'язується за винагороду здійснити за рахунок Комітента від свого імені
продаж судна за ціною не нижче - ____________ грн ( ______ ______ ______ __) гривень.
Найменування, комплектація: Судно прогулянкове модель _________________________ - надалі «рухоме майно»
Судно належить власникові на підставі Свідоцтва про право власності для прогулянкових
суден
___________________
від _________________ ______року.
1.2 Місце передачі судна – за місцем зберігання.
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Модель
Рік побудови
Бортовий номер
Потужність
Матеріал корпусу
Двигун, к.с.
Довжина, м
Ширина,м
Висота борту,м
Стан

б/у

2. ВИНАГОРОДА КОМІСІОНЕРА.
2.1 За виконання доручення Комітент сплачує Комісіонеру винагороду у розмірі 10%.
2.2 Належне виконання Комісіонером своїх обов'язків за цим Договором вважається - вчинення Комісіонером
правочину (укладання договору купівлі-продажу із третіми особами), щодо продажу рухомого майна в
порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2.3. При вчиненні відповідних правочинів із третіми особами щодо продажу рухомого майна Комісіонер
зобов'язаний діяти в інтересах Комітента, на умовах, що є найбільш вигідними для нього та відповідно до його
вказівок.
3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
Обов’язки Комісіонера:
3.1. Комісіонер за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:
3.1.1 - оглянути судно, що передається на комісію, перевірити його якість та комплектність, впевнитись у його
придатності для продажу.
3.1.2 - якщо при прийманні Комісіонером рухомого майна, переданих йому Комітентом відповідно до цього
Договору, виявляться пошкодження, невідповідність документам або недоліки, які можуть бути визначені при
зовнішньому огляді, а також у випадку заподіяння будь-якою особою збитків майну Комітента, що
знаходиться у Комісіонера, вжити заходів для охорони прав Комітента, зібрати необхідні докази і сповістити
про це Комітента
3.1.3 - вивчати ринок з метою пошуку покупця, який бажає придбати рухоме майно на умовах, визначених в
цьому Договорі;
3.1.4 - повідомляти Комітенту за його вимогою всі відомості про хід виконання цього Договору;
3.1.5 - при необхідності залучати представників Комітента до участі в переговорах з покупцем рухомого
майна;
3.1.6 - укласти від імені Комісіонера договір з покупцем на придбання рухомого майна;
3.1.7 - у випадку порушення покупцем договору, що укладений між ним і Комісіонером, негайно повідомити
про це Комітента, а також зібрати та забезпечити необхідні докази такого порушення;
3.1.8 - не пізніше 2 робочих днів, з моменту одержання коштів від продажу рухомого майна за Договором,
Комісіонер передає Комітенту належну суму коштів, згідно п.1.1 цього договору (за винятком коштів, що
належать Комісіонеру, як комісійна плата на виконання цього Договору в розмірах, встановлених в п.2.1

2

ОРИГІНАЛ
цього Договору);
3.1.9 - після виконання своїх безпосередніх обов'язків за цим Договором, Комісіонер повинен надати
Комітенту звіт /акт приймання-передачі/ і передати йому всі одержані по виконаному дорученню документи
в строк - 2 робочих дня;
3.1.10 - зняти з обліку рухоме майно згідно Договору в інспекції ДСУБТ згідно чинного законодавства України
3.2. Комісіонер має право утримати та сплатити 5% податку на прибуток з фізичної особи зг.ст.173
Податкового кодексу України (утримує Комітент із суми договору зг. ст. 18.1 податкового кодексу України)
3.3. Комітент зобов'язаний:
3.3.1 - не пізніше 2 робочих дні, з дня набрання чинності цим Договором, передати або надати доступ за
місцем берігання Комісіонеру рухоме майно з згідно п.1.1 цього Договору.
3.3.2 - забезпечити Комісіонера інформацією, документами необхідними для укладання договору з покупцем
рухомого майна, а саме: паспортні дані, документи права власності на рухоме майно та інше згідно діяльності
в строк 2 робочих днів;
3.3.3 - сплатити Комісіонеру згідно умов цього Договору;
3.3.4 - зняти з обліку рухоме майно згідно Договору в інспекції ГДРФ України згідно чинного законодавства
України;
3.3.5 - у випадку необхідності, забезпечити присутність своїх уповноважених представників (нотаріальна
довіреність ) на переговорах між Комісіонером і покупцем рухомого майна;
3.3.6 - сплата 5% податку на прибуток з фізичної особи зг.ст.173 Податкового кодексу України (утримує
Комітент із суми договору зг. ст. 18.1 податкового кодексу України)
3.3.7 - у відповідності із умовами цього Договору відшкодувати Комісіонеру понесені ним витрати, які були
необхідні для виконання доручення Комітента.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1 Якщо Договір не був виконаний з причин, які залежали від Комітента, Комісіонер має право на плату на
загальних підставах, п.2.1 Договору.
4.2 У разі розірвання або односторонньої відмови від договору Комісіонер має право на плату за фактично
вчинені дії.
4.3 За згодою Комітента, укласти договір субкомісії з третьою особою (субкомісіонером), залишаючись
відповідальним за дії субкомісіонера перед Комітентом.
4.4 У разі відмови Комітента від Договору Комісіонер має право на відшкодування витрат, зробленим ним у
зв’язку з виконанням Договору з правомірними доказами.
4.5 У разі порушень своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність за цим Договором
згідно чинного законодавства України.
4.6.Жодна з Сторін не відповідає за невиконання договору та спричинення збитків, якщо її дії стали наслідком
форс - мажорних обставин, які підтверджуються довідкою Торгово-Промислової палати України.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за
відповідно до чинного в Україні законодавства.
6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його
скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується в
термін до його виконання.
6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей
Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього
Договору.
6.4. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової
угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цього Договору або у чинному в
Україні законодавстві.
6.5 Договір може бути пролонгований після закінчення строку дії шляхом підписання додаткової угоди.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
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зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення
несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у
разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
7.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що
вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
7.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у
двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
8. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КОМІСІОНЕР:
ТОВ «ІННОВАЦІЯ ЦЕНТР»
04086, г. Киев, ул. Ольжича,14Б
ЕГРПОУ № 39002529
р/р 26008436931 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
044-587-80-70
Директор ____________ Могильний Г.П.

КОМІТЕНТ:
ФО
паспорт серії
виданий
ІПН

___________
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