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АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №____ 

 

 

 

м. Київ                                            „____” _________ 20__ р. 

 

 

ТОВ "Інформаційно-туристичний центр "Експедиція", в особі директора Засенко А. М., який діє на підставі 

статуту та відповідно до ліцензії Державної служби туризму і курортів серії АЕ  № 272881 від 30.10.2014р. на 

здійснення туроператорської діяльності, виданої Державним Агентством з туризму та курортів, надалі АГЕНТ, з 

однієї сторони, та __________________________________________________, в особі директора 

_____________________, що діє на підставі _____________, надалі СУБАГЕНТ, з другої сторони, надалі сторони, 

уклали цей договір про таке: 

 

1. Предмет Договору 

 

1.1. АГЕНТ доручає, а СУБАГЕНТ за винагороду бере на себе права та обов’язки агента з реалізації третім 

особам (туристам, а також юридичним особам, які замовляють послуги для своїх працівників або третіх осіб) 

туристичних послуг згідно додатків до цього договору, які є невід’ємною його частиною.                 

1.2.  СУБАГЕНТ діє від  імені, за рахунок, в інтересах та під контролем АГЕНТА. 

1.3. АГЕНТ пропонує для реалізації туристичні послуги, право на реалізацію яких надано йому на підставі 

посередницьких договорів (комісії, доручення, агентських та ін..) з третіми особами – постачальниками 

туристичних послуг. 

1.4. АГЕНТ не є власником туристичних послуг, які передаються для реалізації СУБАГЕНТУ. 

1.5. АГЕНТ діє від імені, за рахунок та під контролем третіх осіб –принципалів, довірителів, або комітентів 

зокрема, але не виключно туроператорів, страховиків, авіакомпаній та ін.. 

 

2. Обов’язки сторін 

2.1. АГЕНТ зобов’язаний: 

 

2.1.1. Приймати від СУБАГЕНТА замовлення на реалізацію туристичних послуг. 

2.1.2. Інформувати СУБАГЕНТА протягом 3-х робочих днів з моменту отримання замовлення про можливість 

реалізації туристичних послуг в обумовлений термін та надати рахунок на оплату туристичних послуг. 

2.1.3. Направити замовлення СУБАГЕНТА безпосереднім постачальникам туристичних послуг. 

2.1.4 Всі необхідні документи, що дають право на отримання туристичних послуг, передавати СУБАГЕНТУ не 

пізніше, ніж за 24 години до початку туристичної подорожі. 

 

2.2. СУБАГЕНТ зобов’язаний: 

 

2.2.1.Здійснювати посередницьку діяльність з продажу туристичних послуг, що пропонуються для реалізації 

АГЕНТОМ. 

2.2.2. Направляти АГЕНТУ замовлення на бронювання туристичних послуг з зазначенням виду та об’єму 

туристичних послуг, що замовляються, кількості туристів, особистих даних туристів та інших даних, які 

вимагаються безпосереднім постачальниками туристичних послуг 

2.2.3.У разі необхідності оформлення виїзних віз у країни за маршрутом туристичної подорожі забезпечувати 

передачу АГЕНТУ повного пакету документів, які вимагаються посольствами (консульствами) країни подорожі 

туриста. 

2.2.4. Сплачувати рахунки, які пред’являються АГЕНТОМ в повному розмірі. 

2.2.5. Надавати туристу всю необхідну інформацію про туристичні послуги, яка вимагається Законом України 

„Про туризм” та Законом України „Про захист прав споживачів”. 

 

3. Порядок розрахунків    

 

3.1. СУБАГЕНТ повинен перерахувати на користь АГЕНТА вартість замовлених туристичних послуг відповідно 

до виставленого АГЕНТОМ рахунку на протязі 5 /п’яти/ банківських днів з моменту отримання рахунку, але не 

пізніше дати початку надання туристичних послуг. 

3.2. Грошові кошти перераховані СУБАГЕНТОМ на рахунок АГЕНТА є транзитними, належать на праві 

власності безпосереднім постачальникам туристичних послуг і підлягають подальшому перерахуванню 

АГЕНТОМ на користь постачальників, вказаних у ст. 1.5. цього Договору, окрім сум винагороди АГЕНТА, яка 

розраховується на підставі відповідних Угод Агента з постачальниками туристичних послуг. 

3.3. СУБАГЕНТ має право продавати туристичні послуги по більш високій ціні, ніж вказаній в рахунку. У 

випадку реалізацій туристичних послуг по більш високій ціні, ніж в рахунку, СУБАГЕНТ отримує агентську 
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винагороду, яка  становить різницю між більш вигідною ціною реалізації та ціною туристичних послуг, яка 

вказана в рахунку АГЕНТА.  

3.4. Грошові кошти, отримані СУБАГЕНТОМ від споживачів чи третіх осіб за продаж туристичних послуг не є 

власністю СУБАГЕНТА, окрім сум винагород СУБАГЕНТА, що розраховані і утримані СУБАГЕНТОМ на 

підставі ст.3.4 цього Договору. 

3.5. АГЕНТ доручає СУБАГЕНТУ самостійно нараховувати і утримувати агентську винагороду з коштів, які 

надійшли СУБАГЕНТУ від споживачів чи третіх осіб за продаж туристичних послуг, які є предметом цього 

Договору. 

 

4. Відповідальність сторін 

 

4.1. СУБАГЕНТ несе відповідальність перед АГЕНТОМ за виконання прийнятих  на себе зобов’язань по даному 

Договору.  

4.2. АГЕНТ не несе відповідальності за відмову Посольства(консульства) іноземної  держави у отриманні виїзних 

віз туристу АГЕНТА, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів країни перебування 

чи транзиту, в тому числі митних органів та прикордонних служб.   

4.3. АГЕНТ не несе відповідальності і не компенсує збитки при виникненні  форс-мажорних обставин 

(непередбачених, неконтрольованих явищ та подій: стихійні лиха, військові події і т.п.). 

4.4. АГЕНТ не несе відповідальності за відмовлення чи зміну часу відправлення поїздів та авіарейсів та пов’язані 

з цим зміни програми поїздки, яка входить до туристичного продукту, а також за збереження багажу туриста. У 

цих випадках відповідальність перед туристами несуть авіаційні, залізничні та морські компанії згідно 

міжнародних правил. 

4.5. СУБАГЕНТ несе відповідальність за правильність всіх даних, що вказані у замовленні на туристичний 

продукт. АГЕНТ зобов’язаний надавати СУБАГЕНТУ інформацію згідно рекламних та інформаційних 

матеріалів постачальників туристичних послуг. 

4.6.У випадку відмови СУБАГЕНТА від заброньованих (замовлених) туристичних послуг, АГЕНТ відшкодовує 

СУБАГЕНТУ невикористанні грошові кошти за виключенням наступних штрафних сум:  

 більше 15 днів до початку поїздки – 25 % від вартості туристичних послуг; 

 від 14 до 8 днів – 50 % вартості туристичних послуг; 

 від 7 до 4 днів – 75 % вартості туристичних послуг; 

 від 3-х днів - жодні грошові суми СУБАГЕНТУ не повертаються.  

4.7.У випадку порушення туристами чинних правил проїзду та перевезення багажу, спричинення збитків майну 

перевізника, штрафи утримуються з винуватої особи у розмірах, передбачених чинним законодавством. 

4.8.У випадку подання СУБАГЕНТОМ невірно оформлених або підроблених документів, що спричинило 

неможливість оформлення виїзних документів, СУБАГЕНТ відшкодовує АГЕНТУ фактично понесені у зв’язку з 

цим збитки та штрафні санкції виставлені безпосередніми постачальниками туристичних послуг. 

4.9.У випадку прострочення СУБАГЕНТОМ платежу за пред’явленим АГЕНТОМ рахунком, СУБАГЕНТ за 

кожен день прострочення і до моменту виконання СУБАГЕНТОМ зобов”язання у повному обсязі, сплачує 

АГЕНТУ пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості.  

 

5. Додаткові умови 

 

5.1. Даний Договір підписаний у двох примірниках по одному кожній стороні і діє до __ ______,_____________р. 

Договір вступає в дію з моменту його підписання обома сторонами. 

5.2.Всі зміни та доповнення до Договору оформляються у письмовій формі. Додаткові угоди, рахунки-фактури та 

інші документи, складені на підставі цього Договору та передані або отримані засобами факсимільного зв»язку є 

юридично дійсними. 

5.3.При виникненні суперечок, що пов’язані з виконанням зобов’язань по даному Договору, сторони прикладуть 

усі зусилля для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості досягти згоди, всі суперечки 

вирішуються у Господарському суді м. Києва. 

5.4.Сторона, що прагне розірвати даний Договір, повинна попередити партнера не пізніше, як за місяць до 

бажаємої дати розірвання та у зазначений термін погасити заборгованість. 

5.5.В частині виконання грошових зобов’язань ця угода діє до моменту виконання усіх зазначених зобов’язань 

сторонами.  

5.6.Фінансове забезпечення цивільної відповідальності АГЕНТА підтверджується банківською гарантією № 

023/07-3737 від «16» жовтня 2009 р на суму еквівалентну 20 000,00 (двадцять тисяч) Євро, яка надана 

банківською (кредитною) установою ВАТ ТФБ “КОНТРАКТ” відповідно до умов Договору про надання 

банківської гарантії № 623/09-Г від «16» жовтня 2009 р. 

 5.7. Згідно з положеннями Закону України “Про Туризм” даний Договір являється повноправним документом 

для надання туристичних послуг і не потребує застосування ваучера. 

 

6. Методи особистої профілактики малярії. 
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6.1. Даним пунктом АГЕНТ інформує СУБАГЕНТА, а СУБАГЕНТА зобов’язаний проінформувати туристів, від 

імені яких він виступає, та, що виїжджають в ендемічні з малярії країни про наявність протималярійних 

препаратів в кабінеті щеплень ЦМКЛ, вул. Шовковична, 39/1, (перший поверх 4-го корпусу, телефон для довідок: 

287-37-91) та можливість безкоштовного їх отримання киянами, що виїжджають за путівками до ендемічних 

країн, при наявності закордонного паспорту, довідки про стан здоров’я. 

 

 

7. Юридичні адреси сторін 

 

АГЕНТ 

 
ТОВ "Інформаційно-туристичний центр 

"Експедиція" 

03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 66-б  

Телефон: +38 044 362 02 60  

е-mail: info@e-x.com.ua 

П/р №26004260075  у  Відділенні «Київська 

регіональна Дирекція» ПАТ «МЕГАБАНК» 

МФО 351629  
код  ЄДРПОУ:  36645157  

 

 

Директор _________________  /Засенко А. М./ 

 

м.п. 

СУБАГЕНТ 
 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 
 
 

Директор _____________________  
 

м.п. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


