ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ НА КУПІВЛЮ НЕРУХОМОСТІ №_____
м.___________

___________року
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ТОВ «____________________» (надалі іменується «Довіритель») в особі директора
_______, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Громадянин
України
______________________П.І.Б.,
зареєстрований,
ОНПП________ (надалі іменується «Повірений»), з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо ‒ «Сторона»),
керуючись положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України,
уклали цей Договір доручення (надалі іменується «Договір») про таке.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ДОВІРИТЕЛЬ доручає, а
ПОВІРЕНИЙ бере на себе зобов’язання укласти від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ, як
Покупця, договір купівлі-продажу нерухомого майна квартири №______________, що
знаходиться за адресою: _________________, складається з: __________ кімнат; загальна
площа
‒
________
кв. м,
житлова
‒
__________
кв. м.
за
ціною ________________________грн (надалі іменується «угода») з третьою особою (надалі
іменується «ПОКУПЕЦЬ»).
1.2. Доручення вважається виконаним після укладення ПОВІРЕНИМ угоди з
ПРОДАВЦЕМ.
1.3. За цим Договором Повірений має виключне право на вчинення від імені та за
рахунок Довірителя всіх юридичних дій, визначених у п. 1.1. цього Договору.
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2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Повірений зобов’язаний:
2.1.1. вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення;
2.1.2. повідомляти Довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання його
доручення;
2.1.3. не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала йому відома під
час виконання доручення, та вживати всіх необхідних заходів для схоронності отриманої
інформації;
2.1.4. після виконання доручення або в разі припинення цього Договору до моменту
виконання доручення негайно повернути Довірителеві видану ним довіреність, строк якої
не закінчився;
2.1.5. негайно передати Довірителю все одержане у зв’язку з виконанням доручення.
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2.2. Довіритель зобов’язаний:
2.2.1. надати Повіреному всю необхідну інформацію для виконання ним свого
доручення та інших обов’язків, які випливають із сутності цього Договору;
2.2.2. видати Повіреному нотаріально засвідчену довіреність на вчинення юридичних
дій, визначених у п. 1.1. цього Договору, забезпечити Повіреного іншими засобами,
необхідними для виконання Повіреним його зобов’язань за цим Договором, а саме:
____________________________________________________________________;
2.2.3. відшкодовувати Повіреному необхідні витрати, пов’язані з виконанням
доручення у строк ____________ шляхом ______________;
2.2.4. сплатити Повіреному плату у розмірі _________ в строк __________ шляхом
__________________;
2.2.5. негайно прийняти від Повіреного усе одержане ним у зв’язку з виконанням
доручення.
3. ПРАВА ПОВІРЕНОГО
3.1. Повірений має право відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають
інтереси Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у
розумний строк відповіді на свій запит.
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3.2. Повірений має право на плату за виконання доручення та на відшкодування
витрат, пов’язаних з його виконанням.
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4. ЗВІТ ПОВІРЕНОГО
4.1. Повірений у строк ________________ зобов’язаний подати Довірителю письмовий
звіт про виконання доручення із додаванням відповідних виправдних документів.
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