
Договір 

про надання посередницьких послуг №____ 

 

Розділ 1 

Місце укладення:  

 

Розділ 1 

м.__________                              

      

Розділ 2 

Дата укладення: 

 

Розділ 2 

"___"_________ 20__ р. 

 

Розділ 3 

Партнер (Сторона) 

Розділ 3 

________________________________, в особі 

_______________________ що діє на підставі 

______________________________________ 

 

Розділ 4 

Посередник (Сторона) 

Розділ 4 

________________________________, в особі 

_______________________ що діє на підставі 

______________________________________ 

 

Розділ 5 

Договір  

 

Розділ 5 

Договір про надання посередницьких послуг № _______ 

 

Розділ 6 

Предмет Договору 

Розділ 6 

Посередник надає Партнеру послуги з розміщення на 

торговельному майданчику (Маркетплейс) ____________ 

продукції Партнера, з метою їх подальшої реалізації 

покупцям, а Партнер зобов'язується оплатити такі 

послуги відповідно до умов Договору. 

 

Розділ 7 

Обов'язки Посередника  

Розділ 7 

§ 1 

- своєчасно надавати послуги Партнеру з 

дотриманням умов Договору;    

- вживати всіх доступних йому законних заходів, з 

метою забезпечення захисту прав і законних інтересів 

Партнера при використанні ним торговельного 

майданчика Маркетплейс ______________. 

- не поширювати отриману від Партнера 

інформацію, що виходить за рамки умов цього Договору 

ході реалізації Посередником  своїх зобов'язань, згідно з 

даним Договором та чинним законодавством України; 

- інформувати Партнера про невідповідність 

наданих ним матеріалів, згідно з вимогами Маркетплейсу 

______________ або чинного законодавства України; 

- здійснювати інформаційно-консультаційну 

діяльність, спрямовану на залучення покупців для 

придбання останніми продукції Партнера. 

 

Розділ 8 

Посередник має право 

 

Розділ 8 

§ 2 

- своєчасно отримувати інформацію від Партнера, 

необхідну для надання послуг; 
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- призупинити виконання послуг з одночасним 

повідомленням Партнера,  в разі: 

а) недотримання Партнером  будь-яких домовленостей і 

зобов'язань, обумовлених при укладанні цього Договору 

або в процесі її виконання; 

б) несвоєчасна або неповна оплата послуги; 

У перерахованих вище пунктах, при відмові усунути  

причин призупинення дії Договору, він може бути 

розірваний (з вини Партнера). Надання послуг, у цьому 

випадку, Партнеру призупиняється, а Посередник не несе 

відповідальності за упущену вигоду; 

  

- відмовити Партнеру в наданні послуг, у випадку: 

а) якщо представлені ним товари не відповідають 

вимогам Маркетплейсу ______________; 

б) у разі тривалої відсутності контактного зв'язку з 

Партнером;  

в) у разі порушення Партнером  термінів оплати послуг; 

 

- використовувати матеріали Партнера, з метою 

реклами торговельного майданчика ______________ і 

діяльності Маркетплейсу ______________, відповідно до 

законодавства України; 

- надавати запит Партнеру на отримання інформації 

та документів, що безпосередньо стосуються 

підприємницької діяльності Партнера;  

- застосувати певні міри покарання до Партнера  за 

невиконання, неналежне виконання чи порушення правил 

роботи та розміщення товарів на сайті Маркетплейсу 

______________.  

 

Розділ 9 

Обов'язки Партнера  

Розділ 9 

§ 3 

- своєчасно і достовірно надавати Посереднику  всі 

необхідні матеріали для надання послуг Посередником  у 

повному обсязі; 

- дотримуватись вимог щодо надання та розміщення 

матеріалів; 

- своєчасно проводити оплату за послуги 

Посередника; 

- самостійно і за свій рахунок врегульовувати всі 

претензії, що пред'являються покупцями до Партнера,  у 

зв'язку із здійсненням ним підприємницької діяльності з 

використанням послуг торговельного майданчика 

______________, забезпечувати їх збереження і 

конфіденційність; 

- виконувати інші умови, зафіксовані в даному 

Договорі. 

 

Розділ 10 

Партнер має право: 

Розділ 10 

§ 4 

- інформувати Посередника про виявлені недоліки 



під час надання послуг; 

- використовувати послуги торговельного 

майданчика ______________ для здійснення 

підприємницької діяльності; 

 

Розділ 11 

Вимоги до продукції 

Розділ 11 

§ 5 

Партнер повинен надати повну інформацію про 

продукцію,  який розміщується  на Маркетплейсі 

______________. А саме: назва та повний опис товару, 

інформацію про коректну ціну та діючі знижки; а також 

фото. 

Цим Договором Партнер гарантує, що надана ним 

інформація про ціну продукції є достовірною та повною.  

У разі зміни будь-якої інформації про продукцію Партнер 

зобов’язаний повідомити про це Посередника протягом 

двох календарних днів про зміну такої інформації 

Посередник оновлює інформацію про продукцію 

Партнера лише після надіслання підтвердження останнім 

на електронну пошту Посередника про перевірку 

інформації на Маркетплейсі ______________. 

Партнер несе відповідальність за інформацію про свою 

продукцію на Маркетплейсі ______________ 

Партнер має право заборонити Посереднику 

опубліковувати будь-яку інформацію про продукцію на 

Маркетплейсі ______________. 

 

Розділ 12 

Відповідальність Сторін 

Розділ 12 

§ 6 

Посередник за жодних обставин не несе відповідальності 

за: 

а) будь-які дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим 

результатом дії/бездіяльності будь-яких третіх сторін; 

б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду 

Партнера   та/або третіх сторін незалежно від того, міг 

Посередник передбачити можливість таких збитків чи ні; 

в) фінансові розрахунки між Партнером  і покупцем, 

обраної ним форми оплати Товару чи його повернення. 

 

У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням 

матеріалів та/або якістю розміщених на сайті 

товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних 

санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, 

Партнер зобов'язується одноосібно нести 

відповідальність за матеріали, на які посилається. А 

також, вирішити ці питання самостійно без залучення 

Посередника, і невідкладно компенсувати Посереднику 

повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи 

штрафні санкції, спричинені порушенням вище 

зазначених гарантій. 

Партнер самостійно несе відповідальність за 

невідповідність форми господарської діяльності, за 



порушення порядку юридичного оформлення, реєстрації 

та набуття статусу суб'єкта господарської діяльності, 

порядку та умов представництва, які передбачені чинним 

законодавством України для правовідносин між 

Партнером  та Посередником в рамках цього Договору. 

 

Посередник не несе жодної відповідальності перед 

Партнером за будь які дії, чи бездіяння, в роботі 

Маркетплейсу ______________, які виникли з технічних 

причин, і спричинили матеріальну чи моральну шкоду 

для Партнера.  

Посередник не несе відповідальності перед покупцем за 

будь які дії Партнера,  якість наданих послуг та 

порушення термінів доставки. Цивільно - правові 

відносини між Партнером  та покупцем, що розмістив 

замовлення на Товар, пропонований Партнером  до 

продажу на торговельному майданчику ______________, 

регулюються окремим Договором між Партнером  та 

покупцем, та не є предметом даного Договору. 

 

У разі порушення Партнером умов Договору, Посередник 

має право припинити надання послуг до моменту 

усунення Партнером допущених порушень та/або 

розірвати Договір  з відправленням відповідного 

повідомлення Партнеру  на адресу електронної пошти 

Партнера, вказану у цьому Договорі.           

Партнер несе відповідальність за прострочення оплати 

послуг Посередника у вигляді неустойки в розмірі 10% 

простроченої від простроченої суми оплати послуг  за 

кожен день прострочення. 

 

Розділ 13 

Умови та порядок надання 

Послуг 

Розділ 13 

§ 7 

Згідно з предметом даного Договору, Посередник надає 

можливість розміщення матеріалів Партнера на 

торгівельному майданчику на сайті 

https://uniquedesign.biz/, з метою їх подальшої реалізації. 

Сторони, протягом терміну дії договору, можуть 

погоджувати особливі умови надання послуг, у тому 

числі, надання знижок і бонусів, шляхом підписання 

додаткового Договору в простій письмовій чи усній 

формі, уповноваженими представниками Сторін. 

 

Розділ 14 

Умови оплати Послуг 

Розділ 14 

§ 8 

Посередник за надані послуги отримує винагороду 

відповідно до Додатку № 1, який є невід’ємною частиною 

Договору.  

Посередник може отримувати винагороду  й  у  вигляді  

різниці ціни  між  тією,  яку визначив Партнер і тією,  за 

якою продукцію придбав покупець, знайдений за 

сприяння Посередника. 



Розірвання Договору з ініціативи Партнера можливе 

лише за умови повного розрахунку з Посередником. 

 

Розділ 15 

Термін дії, зміни умов і 

розірвання Оферти 

Розділ 16 

§ 9 

Даний Договір набирає сили з моменту його підписання 

обома сторонами та діє до «__» ______ ___ року, а в 

частині розрахунків – до повного їх проведення. Договір 

вважається продовженим на _ (_____) років на тих самих 

умовах, якщо за місяць до закінчення строку його дії ні 

від однієї зі Сторін не поступило письмового 

повідомлення про бажання розірвати Договір. 

Кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в 

односторонньому позасудовому порядку, письмово 

повідомивши іншу Сторону за 15 (п’ятнадцять) робочих 

днів до дати розірвання електронним повідомленням. 

При цьому, сторони зобов'язані здійснити звірку 

взаєморозрахунків впродовж 7 (семи) робочих днів, з 

дати отримання повідомлення про розірвання Договору. 

Договір припиняє свою дію після повного фінансового 

розрахунку між Партнером та Посередником за надані 

послуги. 

 

Розділ 16 

Гарантії 

Розділ 16 

§ 10 

За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті 

Договору, Посередник не надає ніяких інших прямих або 

непрямих гарантій згідно з даним Договором. 

Партнер укладає Договір добровільно, при цьому, він 

підтверджує, що: 

а) повністю ознайомився з умовами Договору, 

б) повністю розуміє предмет Договору, 

в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо 

укладання та виконання Договору. 

Партнер має всі права і повноваження, необхідні для 

укладення та виконання Договору Партнером.  

Вся надана, у зв'язку з виконанням Договору інформація, 

є конфіденційною. Сторони зобов'язуються не 

розголошувати її третім особам, і не використовувати в 

будь-яких цілях, не передбачених Договором. 

 

Розділ 17 

Форс-мажор 

Розділ 17 

§ 11 

Посередник і Партнер звільняються від невиконання або 

неналежного виконання своїх обов'язків, згідно з даним 

Договором, якщо таке невиконання або неналежне 

виконання є наслідком дії обставин непереборної сили 

(форс-мажор), які виникли після укладання поточної 

Оферти, мають незвичайний характер, і що Посередник і 

Партнер не могли ні передбачити, ні подолати їх 

прийнятими засобами. До таких обставин належать: 

повені, пожежа, землетрус та інші природні явища, а 



також війна, військові дії, страйки, акти або дії 

компетентних органів, органів державної влади та будь-

які інші подібні обставини, які знаходяться поза 

контролем Сторін. 

Якщо обставини форс-мажор тривають більше 3-х 

місяців, одна із Сторін має право припинити дію цього 

Договору. 

 

Розділ 18 

Інші умови 

Розділ 18 

§ 12 

Договір, його укладання та виконання регулюється 

відповідно до чинного законодавства України. Всі 

запитання, які виникають у випадку, якщо Договір 

неврегульований або врегульований неповністю, 

регулюються згідно з матеріальним правом України. 

У разі розбіжностей між Партнером  та Посередником 

щодо Договору, які не можуть бути вирішені шляхом 

переговорів Сторін, врегульовуються в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. Даний 

договір регулюється законодавством України.  

Договір являє собою повну домовленість між 

Посередником і Партнером.  Посередник не приймає на 

себе жодних умов і зобов'язань, які не зазначені в 

Договорі, за винятком тих, які були додатково обумовлені 

між Посередником та Партнером.  

У випадку, якщо будь-які умови Додатків та 

домовленостей суперечать умовам Договору, положення 

Договору будуть переважати. 

Якщо будь-яка з умов Договору визнана недійсною або 

незаконною, або не може вступити в силу у відповідності 

з чинним законодавством, така умова повинна бути 

видалена з Договору і замінена новим положенням, яке 

максимально відповідає початковим намірам, які 

містилися в Договорі, при цьому інші положення 

Договору не змінюються і залишаються в силі. 

 

Розділ 19 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Партнер  

 

 

 

 

Директор ________________________ 

Посередник  

 

 

 

 

Директор __________________________ 

 



Додаток №1 

До Договору про  надання 

посередницьких послуг №___ від «__» 

_________20___ року. 

 

Винагорода  Посередника 

 
Назва послуг База розрахунку 

винагороди 

Розмір винагороди 

  50% 

  50% 

  10% 

  25% 
 

 

Партнер 

 

 

_______________________  

 

 

Посередник 

 

 

____________________  

 

 
 

 


