
 

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ 

 

м. Київ                                                                                          01.12.2016 р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ», юридична 

особа, створена за законодавством України, місцезнаходження якої — 

вул. Хрещатик, 5, 01001, м. Київ, Україна, ідентифікаційний код 12312312, в 

особі директора Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту (далі 

— «Довіритель»), з однієї сторони, 

та 

Федоріва Федора Федоровича, громадянина України, паспорт серії ФФ 

№ 123456, виданий Святошинським МРВ УМВС України в м. Києві 

01.09.2004 р., який проживає за адресою Україна, 01001, місто Київ, 

вул. Хрещатик, буд. 2, ідентифікаційний номер 9876543210 (далі — 

«Повірений»), із другої сторони, 

далі за текстом цього Договору доручення разом іменуються як 

«Сторони», а кожен окремо — «Сторона», 

уклали цей Договір доручення про таке: 

 

1. Предмет Договору доручення 

1.1. За цим Договором доручення (далі — «Договір») Повірений 

зобов'язується вчинити від імені та за рахунок Довірителя юридичні дії, обсяг 

яких визначено в цьому Договорі, а Довіритель зобов’язується виплатити 

Повіреному встановлену Договором плату, а також відшкодувати йому 

витрати, пов’язані з виконанням доручення. 

1.2. Юридичні дії, які зобов’язаний учинити Повірений відповідно до п. 

1.1 цього Договору, включають: 

1.2.1. представлення Довірителя у відносинах із третіми особами з 

питань підготовки й оформлення документів, необхідних для здійснення 

державної реєстрації зміни місцезнаходження Повіреного; 

1.2.2. представлення інтересів Довірителя в усіх державних та 

недержавних, громадських, приватних організаціях, підприємствах й 

установах, органах державної влади та місцевого самоврядування, у 

відносинах із суб’єктами господарювання незалежно від форм власності й 

організаційно-правових форм, перед окремими фізичними особами з усіх 

питань, пов’язаних зі здійсненням державної реєстрації зміни 

місцезнаходження Довірителя;  

1.2.3. забезпечення постановки Довірителя на облік у податкових 

органах, фондах соціального страхування й інших органах;  

1.2.4. отримання від уповноважених органів оригіналів виписки та 

витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

 

2. Порядок виконання доручення 

2.1. Протягом семи днів із дати укладення Договору Довіритель 

інформує Повіреного про своє нове місцезнаходження, державну реєстрацію 

якого здійснює Повірений, а також передає належним чином оформлену 



довіреність і документи, необхідні для проведення державної реєстрації 

зміни місцезнаходження Довірителя, про що укладається письмовий Акт 

приймання-передачі документів. 

2.2. Повірений учиняє дії відповідно до змісту наданого йому доручення 

протягом строку, визначеного в цьому Договорі. Повірений не може 

відступити від змісту доручення без попереднього письмового погодження з 

Довірителем. 

2.3. У разі необхідності отримання додаткових документів або 

інформації для забезпечення державної реєстрації зміни місцезнаходження 

Довірителя Повірений негайно інформує про це Довірителя. 

2.4. Повірений самостійно сплачує всі передбачені чинним 

законодавством України платежі, необхідні для державної реєстрації зміни 

місцезнаходження Довірителя. 

2.5. Не пізніше трьох днів після завершення процедури державної 

реєстрації зміни місцезнаходження Довірителя Повірений повертає 

Довірителеві оригінали документів, отриманих ним відповідно до п. 2.1 

Договору, а також оригінали виписки та витягу з Єдиного державного 

реєстру підприємств й організацій України, про що укладається письмовий 

Акт приймання-передачі документів. Водночас Повірений передає 

Довірителю перелік сум, сплачених ним для державної реєстрації зміни 

місцезнаходження Довірителя, а також документи, що підтверджують факт 

сплати цих сум. 

 

3. Права й обов’язки Сторін 

3.1. Права Довірителя: 

3.1.1. вимагати від Повіреного належного виконання своїх зобов’язань за 

цим Договором;  

3.1.2. отримувати від Повіреного на свою вимогу всі відомості про хід 

виконання доручення; 

3.1.3. після виконання доручення вимагати від Повіреного повернення 

документів, зазначених у п. 2.5 Договору; 

3.1.4. відмовитися від Договору в порядку, визначеному п. 8.3 Договору. 

3.2. Обов’язки Довірителя: 

3.2.1. належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором, 

у тому числі надавати за запитом Повіреного всі документи, які згідно із 

чинним законодавством України необхідні для державної реєстрації зміни 

місцезнаходження Довірителя; 

3.2.2. видати Повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, 

передбачених Договором; 

3.2.3. виплатити Повіреному плату в обсязі й у строки, визначені ст. 4 

Договору; 

3.2.4. відшкодувати Повіреному витрати, пов’язані з виконанням 

доручення, що підтверджуються належними документами. 

3.2.5. негайно прийняти від Повіреного всі документи, зазначені в п. 2.5 

Договору. 

3.3. Права Повіреного: 



3.3.1. вимагати від Довірителя належного виконання своїх зобов’язань за 

Договором; 

3.3.2. із метою виконання доручення за Договором отримувати від 

Довірителя належним чином оформлену довіреність, а також усі необхідні 

документи й інформацію; 

3.3.3. отримати від Довірителя плату в обсязі та в строки, визначені ст. 4 

цього Договору, а також відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням 

доручення. 

3.4. Обов’язки Повіреного: 

3.4.1. учинити від імені та за рахунок Довірителя юридичні дії, обсяг 

яких визначено в цьому Договорі та виданій Довірителем довіреності; 

3.4.2. виконати доручення Довірителя особисто; 

3.4.3. повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід 

виконання його доручення; 

3.4.4. після виконання доручення або в разі припинення Договору до 

його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не 

закінчився, і надати звіт про виконання доручення та документи, що 

підтверджують витрати Повіреного; 

3.4.5. повернути Довірителю документи в порядку, визначеному п. 2.5 

цього Договору. 

 

4. Порядок розрахунків 

4.1. Повірений має право на плату за виконання свого обов’язку за цим 

Договором, розмір якої становить 4000,00 (чотири тисячі гривень 00 коп.) 

грн. 

4.2. Плата за виконання доручення сплачується Довірителем в 

безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на банківський рахунок, 

який указано в Договорі, протягом 5-ти робочих днів із моменту підписання 

Сторонами Акта приймання-передачі документів, установленого в п. 2.5 

цього Договору. 

4.3. Окрім плати за виконання доручення, передбаченої в п. 4.1 цього 

Договору, Довіритель відшкодовує Повіреному витрати, пов’язані з 

виконанням доручення, за умови надання Повіреним відповідних документів, 

що підтверджують факт понесення ним таких витрат. Відшкодування витрат 

здійснюється в спосіб і в строки, визначені п. 4.2 цього Договору. 

4.4. Якщо Договір припинений до того, як доручення було повністю 

виконане Повіреним, Довіритель повинен відшкодувати Повіреному витрати, 

пов’язані з виконанням доручення, а також виплатити йому плату 

пропорційно виконаній ним роботі. Це положення не застосовується до 

виконання Повіреним доручення після того, як він довідався або міг 

довідатися про припинення цього Договору. 

 

5. Відповідальність сторін 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність, установлену цим Договором і чинним 

законодавством України. 



5.2. Порушенням зобов’язання є його невиконання чи неналежне 

виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом 

зобов’язання. 

5.3. При простроченні сплати Довірителем сум, установлених п. 4.1 та 

4.3 цього Договору, Повірений вправі вимагати сплати Довірителем пені в 

розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен 

день прострочення. 

5.4. У випадку несвоєчасного виконання з вини Повіреного доручення, 

передбаченого пп. 1.2.4 цього Договору, Повірений сплачує Довірителеві 

штраф у розмірі 10% від суми, передбаченої п. 4.1 Договору. 

5.5. Відмова Довірителя від Договору не є підставою для відшкодування 

збитків, завданих Повіреному припиненням Договору. 

5.6. Відмова Повіреного від цього Договору не є підставою для 

відшкодування збитків, завданих Довірителеві припиненням Договору, крім 

випадку відмови Повіреного від Договору за таких умов, коли Довіритель 

позбавлений можливості в інший спосіб забезпечити свої інтереси. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове 

невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання 

стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання 

цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити 

розумними заходами. 

6.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати 

обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторін, а саме: повені, 

землетруси, пожежі й інші стихійні лиха; війну, військові дії, акти тероризму; 

страйки; прийняття органами державної влади та/або місцевого 

самоврядування нормативних актів або прийняття судами чи арбітражними 

органами рішень, які унеможливлюють виконання Користувачем своїх 

зобов’язань за цим Договором (далі — форс-мажор). 

6.3. У разі виникнення обставин форс-мажору Сторона повинна за 

допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини 

другу Сторону в максимально стислий строк (але не пізніше 3-х календарних 

днів). 

6.4. Після припинення обставин форс-мажору Сторона зобов’язана 

невідкладно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24-х (двадцяти 

чотирьох) годин із моменту, коли вона дізналася чи повинна була дізнатися 

про припинення, повідомити другу Сторону про їх припинення. 

6.5. У випадку настання обставин форс-мажору строк виконання 

зобов’язань Сторони за цим Договором подовжується відповідно часу, 

протягом якого діють такі обставини. У разі якщо Сторона не повідомила або 

несвоєчасно повідомила другу Сторону про форс-мажор, як це визначено 

п. 6.3 Договору, вона втрачає право посилатися на обставини форс-мажору як 

на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове 

невиконання своїх зобов’язань за цим Договором 

 

7. Вирішення спорів 



7.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до 

положень чинного законодавства України. 

7.2. Будь-який спір, що прямо чи опосередковано стосується або 

випливає із цього Договору та який неможливо вирішити шляхом дружніх 

переговорів, вирішуватиметься в судовому порядку відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.3.  Жодна зі Сторін не звільняється від виконання своїх зобов’язань за 

цим Договором як за наявності будь-якого спору, так і у випадку передання 

спірного питання на розгляд суду. 

 

8. Строк Договору й умови його розірвання 

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає юридичної сили з 

моменту його підписання Сторонами та діє протягом двох календарних 

місяців. 

8.2. Дія цього Договору припиняється у випадках: 

8.2.1. повного виконання умов Договору Сторонами; 

8.2.2. розірвання Договору за домовленістю Сторін; 

8.2.3. винесення рішення суду про розірвання Договору або визнання 

його недійсним; 

8.2.4. відмови Довірителя чи Повіреного від Договору; 

8.2.5. визнання Довірителя або Повіреного недієздатним, обмеження 

його цивільної дієздатності або визнання безвісти відсутнім; 

8.2.6. смерті Довірителя або Повіреного. 

8.2.7. У решті випадків, передбачених у цьому Договорі та відповідно до 

норм чинного законодавства України. 

8.3. У разі припинення дії цього Договору з підстав, визначених пп. 

8.2.4, Сторона, яка відмовляється від Договору, має повідомити другу 

Сторону про відмову від Договору не пізніш як за п’ять календарних днів до 

його припинення. 

8.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторін від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього 

Договору. 

 

9. Захист персональних даних 

9.1. Підписанням цього Договору вповноваженими представниками 

Сторін, персональні дані про яких зазначені в цьому Договорі, такі 

представники підтверджують, що кожен із них надав таким чином письмову 

згоду кожній зі Сторін на обробку нею персональних даних про такого 

представника. Кожен із представників Сторони підтверджує, що передбачені 

в Договорі персональні дані про нього були надані добровільно й будь-яка зі 

Сторін має право обробляти їх відповідно до мети, установленої такою 

Стороною в її внутрішніх документах. 

9.2. Підписанням цього Договору кожна зі Сторін гарантує забезпечення 

нею (в особі її працівників чи інших уповноважених на обробку 

персональних даних осіб) належного захисту персональних даних про 

представників Сторін, які підписали цей Договір, від незаконної обробки 



відомостей про них, отриманих у зв’язку з укладенням і виконанням цього 

Договору, та незаконного доступу до таких відомостей. 

 

10. Прикінцеві положення 

10.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, 

листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні 

чи письмові домовленості Сторін із питань, що так чи інакше стосуються 

предмета Договору, втрачають юридичну силу. 

10.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними 

частинами й мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені в 

письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Довірителя. 

10.3. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть 

братися до уваги винятково за умови, якщо вони в кожному окремому 

випадку датовані, засвідчені підписами та печатками Сторін. 

10.4. Заголовки статей наводяться лише для зручності й не впливають на 

їх тлумачення. 

10.5. Цей Договір відповідає реальній домовленості між Сторонами, 

складений при повному розумінні Сторонами його умов і термінології на 7 

аркушах, відповідно до норм чинного законодавства України, українською 

мовою, у 2-х автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу 

по одному для кожної зі Сторін. 

 

11. Реквізити та підписи Сторін 

Довіритель Повірений 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КОМПАНІ» 

 

Юридична адреса: 01001, м. Київ, 

Україна, вул. Хрещатик, буд. 5 

Код ЄДРПОУ 12312312 

 

Федорів Федір Федорович 
 

 

Адреса: 01001, місто Київ, 

вул. Хрещатик, буд. 2 

Паспорт серії ФФ № 123456, виданий 

Святошинським МРВ УМВС України 

в м. Києві 01.09.2004 р. 

Ідентифікаційний номер 9876543210 

 

Директор 

М.П.________________ / П.П. Петров 

                       підпис 

 

___________________ / Ф.Ф.Федорів 

                      підпис 
 


