
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ  

м. _____________                                                                                                               «__» _________ 2018 

Фізична особа-підприємець ______________________________________________________, (що далі 

іменована ЗАМОВНИК, з однієї сторони, і фізична особа-підприємець 

_______________________________ іменована надалі ВИКОНАВЕЦЬ, з іншої сторони, далі - названі 

Сторони, уклали цей договір про наступне. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. ЗАМОВНИК передає для подальшого продажу ВИКОНАВЦЕМ товар, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає 

на себе зобов'язання прийняти такий товар, оплатити його за вартістю, зазначеною ЗАМОВНИКОМ, 

запропонувати для продажу третім особам, та виплатити ЗАМОВНИКУ після продажу товарів Бонус 

на умовах, визначених цим Договором.     

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ обирає в магазині 

ЗАМОВНИКА  товари з метою подальшого їх продажу та виплачує ЗАМОВНИКУ грошові кошти за ці 

товари та бонуси після їх продажу.  

2.2. Продаж товарів ВИКОНАВЦЕМ здійснюється третім особам від власного імені з використанням 

мережі Інтернет на власному сайті, на інших вітчизняних та закордонних сайтах в мережі Інтернет та 

не потребує додаткового узгодження із ЗАМОВНИКОМ.  

2.3. Всі виплати грошових коштів за цим Договором здійснюються в національній валюті України.  

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

3.1. Для цілей, зазначених в п.2.1 Договору, товаром вважаються оригінальні брендові предмети одягу, 

взуття, аксесуари, біжутерія, сумки і т.і., які знаходяться в належному вигляді і можуть бути в 

подальшому використані за призначенням. 

Предметом цього договору не можуть бути послуги з продажу лікарських засобів, наркотичних 

речовин, алкогольних, тютюнових виробів, зброї та інших товарів, обіг яких виключений із цивільного 

обороту або продаж яких потребує ліцензування або інших додаткових дозволів. Зазначений перелік 

таких товарів не є вичерпним.  

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ та/або його працівники у заздалегідь визначений із ЗАМОВНИКОМ час обирають 

на власний розсуд у магазині ЗАМОВНИКА товари, самостійно вносять їх в особистий кабінет 

ЗАМОВНИКА на сайті skupnyk.com.ua. Такі товари в особистому кабінеті ЗАМОВНИКА отримують 

статус «Куплені речі».  

3.3. Всі куплені в один день товари формуються в одну Поставку, якій присвоюється унікальний номер.  

3.4. Грошові кошти за відібрані та внесені до особистого кабінету ЗАМОВНИКА товари передаються 

ЗАМОВНИКУ відразу, після чого ВИКОНАВЕЦЬ отримує можливість забрати обрані товари для 

подальшого продажу.  

3.5. ВИКОНАВЕЦЬ самостійно проводить передпродажну підготовку товарів - у випадку необхідності 

за власний кошт приводить отримані від ЗАМОВНИКА товари до товарного вигляду (прання, 

прасування, хімчистка, ремонт і т.і.). Після виконання всіх необхідних дій ВИКОНАВЕЦЬ виготовляє 

якісні фотографії обраних товарів.  

У випадку, якщо на цьому етапі будуть виявлені дефекти товарів, які не можуть бути усунені, 

такий товар знімається з продажу, в особистому кабінеті переходить в розділ «Архів» та в подальшому 

передається на благодійність або утилізацію. При цьому грошові кошти, отримані ЗАМОВНИКОМ за 

такий товар, залишаються у ЗАМОВНИКА та не підлягають поверненню ВИКОНАВЦЮ.  

    



3.6. Товари за статусом «Куплені речі» пропонуються ВИКОНАВЦЕМ для купівлі третім особам 

шляхом розміщення у власному інтернет-магазині, на закордонних, вітчизняних інтернет-ресурсах, при 

цьому додаткового узгодження із ЗАМОВНИКОМ не вимагається.  

3.7. Після продажу товарів ЗАМОВНИКУ додатково нараховується бонус в розмірі 40% від чистого 

прибутку, який розраховується за наступною формулою: 

Б = (П - З - К) КБ, де 

Б – бонус, який виплачується ЗАМОВНИКУ; 

П – ціна, за якою товари були продані третій особі; 

З – закупівельна ціна Поставки; 

К – комісія сервісу, на якому був проданий товар, комісія платіжних сервісів за перерахування 

коштів/конвертацію і т.і. Розмір комісії при продажу через інтернет-магазин ВИКОНАВЦЯ складає 5%. 

Розмір комісії при продажу через будь-який інший сторонній вітчизняний або закордонний Інтернет-

ресурс складає 15%. 

КБ - коефіцієнт бонусу 

3.8. Бонус нараховується окремо по кожній Поставці та починає нараховуватись після того, як вартість 

проданих третім особам речей стане більшою ніж сума, яка була ВИКОНАВЦЕМ виплачена 

ЗАМОВНИКУ під час формування поставки. 

3.9. Всі бонуси нараховуються та виплачуються в гривнях. У випадку, якщо товар було продано на 

закордонному інтернет-ресурсі та розрахунки за товари були здійснені у валюті, відмінній від 

національної валюти України, перерахунок вартості таких товарів здійснюється у гривні за курсом 

платіжної системи, за допомогою якої грошові кошти перераховувались в Україну, який був 

встановлений на день здійснення такого перерахування. 

3.10. У випадку, якщо товари після купівлі третіми особами були повернуті ВИКОНАВЦЮ, бонус, який 

був нарахований за такі товари, списується з балансу ЗАМОВНИКА, товари знов отримують статус 

«Куплені речі». 

3.11. У випадку втрати товарів при пересиланні від ВИКОНАВЦЯ третім особам бонус, який був 

нарахований ЗАМОВНИКУ за такі товари, списується з балансу ЗАМОВНИКА, товари отримують 

статус «Архів». 

4. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ  

4.1. Договір набирає чинності з моменту підписання обома сторонами та діє до 31.12.2019, але в будь-

якому випадку до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань. 

4.2. У випадку, якщо за один місяць до закінчення строку дії договору жодна із сторін не направить 

іншій стороні письмове повідомлення про намір розірвати договір, договір вважається пролонгованим 

на тих самих умовах на кожен наступний календарний рік.  

4.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться виключно в письмовій формі шляхом 

підписання додаткових угод, які мають бути підписані обома сторонами.  

4.4. Договір може бути достроково розірваний:  

4.4.1. За згодою Сторін у будь-який час;  

4.4.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з 

направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається 

припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового 

повідомлення від іншої Сторони;  

4.4.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні 

за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.  

4.5. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою ВИКОНАВЦЯ або ЗАМОВНИКА, сторони 

проводять повні взаєморозрахунки по дату розірвання договору.   



5. ГАРАНТІЇ  

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для 

укладання та виконання цього Договору.  

5.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору ЗАМОВНИК запевняє 

ВИКОНАВЦЯ та гарантує ВИКОНАВЦЮ, що:  

5.2.1. ЗАМОВНИК надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на сайті skupnyk.com.ua 

та при зазначенні платіжних реквізитів;  

5.2.2. ЗАМОВНИК володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та 

виконання Договору;  

5.2.3. ЗАМОВНИК є власником товарів, послуга з продажу яких є предметом цього Договору.  

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

6.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором 

та/або чинним законодавством України.  

6.2. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед ЗАМОВНИКОМ у випадку пред'явлення 

останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ  

Послуг неналежної якості,  обмежується розміром документально підтверджених збитків 

ЗАМОВНИКА.  

7. ІНШІ УМОВИ   

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом 

переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір 

передається на розгляд суду.  

7.2. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному 

екземпляру для кожної із сторін. 

7.3. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до строку, передбаченого 

розділом, за умови повного виконання сторонами передбачених даним Договором зобов’язань.  

7.4. Всі Додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами за умови підписання обома 

Сторонами. 

 

8. РЕКВІЗИТИ  

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК 

Фізична особа-підприємець 

__________________________________________ 

РНОКПП 

__________________________________ 

Юридична адреса __________________________ 

Найменування банківської установи 

_________________________________________ 

Р/р ______________________________________ 

МФО ___________ ЄДРПОУ ________________ 

Тел. _____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

Св-во платника єдиного податку 

_________________________________________ 

 

Підпис 

Фізична особа-підприємець 

__________________________________________ 

РНОКПП 

__________________________________ 

Юридична адреса __________________________ 

Найменування банківської установи 

_________________________________________ 

Р/р ______________________________________ 

МФО ____________ЄДРПОУ ________________ 

Тел. _____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

Св-во платника єдиного податку 

_________________________________________ 

 

Підпис 

 


