ДОГОВІР № ____
ПРО НАДАННЯ ЕКСКЛЮЗИВНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
м. Запоріжжя

___ ___________202_ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТИМУМ БРОКЕРЕДЖ», юридична особа, створена
згідно з чинним законодавством України, код ЄДРПОУ 40219712, місцезнаходження: 65026 Україна, м.
Одеса, Приморський бульвар, буд. 10, кв. 19 (далі – «Виконавець») в особі директора Писаренко
Миколи Васильовича, або ФОП Ренгач Василь Петрович( представник в м.Запоріжжя, вул.Сергія
Серікова 30 офіс 201) в особі директора Ренгач Олега Васильовича. які діють на підставі Статуту, з
одного боку, та --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,
(далі – «Замовник»), телефони: +38_________________ с другої сторони, надалі разом – «Сторони», і
кожен окремо «Сторона», на території України, уклали цей Договір про Надання Ексклюзивних
Консультаційних Послуг (далі – «Договір») про наступне:
СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Замовник замовляє у Виконавця, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги
консультаційного характеру щодо економічних параметрів і показників на американському ринку
автомобілів та організації процесу доставки автомобіля (далі – «Послуги»), включаючи: надання
параметрів і показників по підбору такого, що був в користуванні (вживаного) та/або пошкодженого
автомобіля (далі – «Товар») на аукціонах Сполучених Штатів Америки (далі – «США») (включаючи
онлайн платформи); надання інформації щодо можливих варіантів придбання Товару на території США, в
тому числі щодо сплати всіх необхідних платежів, що виникають на території США (податків, комісійних
платежів, вартості та організації доставки у порт відправлення та вартості поміщення Товару у
контейнер) та надання консультації щодо доставки контейнера до порту м. Одеса (Україна); надання
інформації та консультації щодо митного очищення Товару брокером в порту м. Одеса; організації
експедирування товару з порту м. Одеса (Україна) в будь-яке місце призначення на території України.
1.2 Будь-які інші (додаткові) послуги можуть бути надані Виконавцем Замовникові та/або третіми
особами за окремою письмовою угодою Сторін або Виконавця з такими третіми особами.
1.3 З метою надання послуг за даним Договором Виконавець за власні кошти забезпечує себе
необхідними засобами, обладнанням, приміщенням, наймає персонал і здійснює інші заходи для
належного виконання умов даного Договору.
1.4 При виконанні даного Договору Виконавець діє виключно і повністю від свого імені і не здійснює
представництво інтересів Замовника та/або будь-якої іншої особи, включаючи будь-яких резидентів або
нерезидентів України в будь-якій формі.
1.5 Послуги за даним Договором не включають і у будь-якому випадку не є дорученням, наданням будьяких посередницьких, агентських, поручительських, брокерських, дилерських, технічних послуг будьякого характеру або інших подібних послуг. Також даний Договір не є публічним договором, договором
приєднання, попереднім договором, договором купівлі-продажу або іншою угодою, згідно з якою до
Замовника переходять права на Товар (вживаний та/або пошкоджений автомобіль, придбаний в США або
іншим чином унаслідок наданих Послуг за цим Договором).
СТАТТЯ 2. ОПЛАТА ПОСЛУГ
2.1 Замовлення Послуг. Сторони цим взаємно погоджуються і підтверджують, що для цілей визначення
конкретної вартості і об’єму Послуг, які надаються за даним Договором, Замовник надає Виконавцю
примірний Формуляр (Заявку) з зазначенням аукціонів, модельного року (модельних років), марки і
моделі бажаного автомобіля і інших параметрів, щодо яких Замовник бажає отримати Послуги (формат
Формуляра (Заявки) додається до цього Договору) та є його невід’ємною частиною.
Формат Формуляра (Заявки) може змінюватись Виконавцем і містити додаткові критерії для визначення
вартості і об’єму Послуг за формою і змістом за виключним розсудом Виконавця. Підписання Сторонами
будь-якого нового (видозміненого) Формуляра (Заявки) відміняє попередню версію такого Формуляра
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(Заявки).
2.2
Порядок оплати плати за Послуги. За надані згідно із даним Договором Послуги Замовник
оплачує Виконавцю плату (далі – «Плата»). Спочатку вноситься предоплата за послуги Виконавця, потім
плата за Послуги сплачується Замовником протягом двох банківських днів з Дати підписання Договору.
Датою фактичного надання Послуги є дата закінчення митного очищення Товару брокером в порту м.
Одеса.
2.3 Розмір Плати за Послуги. Якщо інше не передбачене у Формулярі (Заявці) Виконавця, підписаного
Сторонами, Плата за Послуги оплачується Замовником Виконавцеві у розмірі гривневого еквіваленту
300,00 (триста) доларів США по курсу Національного Банку України на Дату надання Послуги. Плата за
Послуги оплачується Замовником Виконавцю на банківський рахунок Виконавця, вказаний в цьому
Договорі, або на інший рахунок, вказаний Виконавцем в окремому повідомленні Замовнику.
При цьому, вказана Плата за Послуги не може бути меншою гривневого еквіваленту 300,00 (триста)
доларів США по курсу Національного Банку України на Дату надання Послуги, як цей термін визначений
в статті 2.2 цього Договору, якщо інше не передбачене у Формулярі (Заявці) Виконавця, підписаного
(перепідписанного) Сторонами.
Вказаний рахунок (інвойс, контракт, договір або інший подібний документ) (англійською мовою) від
Американського інформаційного партнера та/або відповідного учасника американського ринку
автомобілів є єдиним і належним фактом, доказом і беззаперечним результатом ефективного надання
Послуги Виконавцем Замовнику.
2.4 Для цілей визначення конкретної вартості наданих Послуг, Сторони цим взаємно погоджуються і
підтверджують, що даний Договір укладається на основі індивідуального підходу Виконавця до
Замовника, беручи до уваги складність Послуг, їх фактичний об’єм, вивчення, перегляд, аналіз ринків,
досвіду, інтенсивності надання Послуг, тимчасових обмежень та інших суб’єктивних і об’єктивних
факторів, які впливають на виконання і надання Виконавцем Послуг Замовнику.
2.5 Забезпечення виконання зобов’язань Замовника. Для цілей майбутнього підтвердження і
забезпечення належного виконання своїх зобов’язань Замовником, визначених в статті 2.3 вище, у
момент підписання цього Договору Замовник передає (оплачує) Виконавцеві гривневого еквіваленту
300,00 (триста) доларів США по курсу Національного Банку України (далі – «Завдаток)». йому
Незважаючи на будь-які інші положення цього Договору і законодавства України, без будь-яких
додаткових повідомлень і будь-яких інших формальностей, а також незалежно від існування або
відсутності факту порушення будь-якого із зобов’язань за даним Договором при настанні Дати надання
Послуги:
2.5.1 Виконавець за власним розсудом має право в односторонньому порядку використовувати (прийняти
як оплату, зарахувати і т.д.) внесений Завдаток в рахунок оплати Плати за Послуги; і
2.5.2 Якщо розмір внесеного Замовником Виконавцеві Завдатку перевищує Плату за Послуги,
Виконавець зобов’язується повернути відповідну позитивну різницю Замовникові
2.5.3 Якщо розмір Завдатку менший розміру Плати за Послуги, Замовник зобов’язується невідкладно
доплатити негативну різницю на користь Виконавця; і

2.6 На прохання Виконавця, Сторони можуть підписати окремий Акт надання Послуг за даним
Договором (далі – "Акт") щодо тих Послуг, які були надані Замовникові і за які Замовникові Виконавцем
був виставлений відповідний рахунок і за які Замовник вже міг повністю або частково сплатити до дати
такого Акту.
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При цьому, положення такого Акту не можуть суперечити інформації, що міститься у відповідному
рахунку Виконавця Замовникові у зв’язку з Послугами. Якщо з будь-якої причини вказаний Акт не
підписаний Сторонами, то Сторони цим погоджуються, що вказаний рахунок Виконавця Замовникові
(окрім рахунків на оплату, завдатку, авансу або передоплати), підписаний виключно Виконавцем,
вважатиметься відповідним Актом для будь-яких цілей.
СТАТТЯ 3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1

Права і обов’язки Замовника:

3.1.1 Замовник зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі внести Завдаток, а також оплатити вартість
наданих йому за даним Договором Послуг в порядку і строки, визначені в Статті 2 цього Договору.
3.1.2 Замовник в будь-який час має право відмовитися від послуг за цим договором попередивши
Виконавця за день до початку роботи з онлайн аукціоном по торгівлі Товару визначеного в форматі
Формуляра (Заявки) будь яким способом (телефонним зв’язком, електронною поштою тощо).

3.2

Права і обов’язки Виконавця:

3.2.1 Виконавець зобов’язаний надавати Замовникові Послуги за даною угодою протягом строку,
вказаного в цьому Договорі. Виконавець не має права діяти від імені Замовника перед третіми особами і
не має повноважень укладати від імені Замовника обов’язкові для Замовника будь-які зобов’язуючі
документи.
3.2.2 Виконавець зобов’язаний надати Замовнику консультацію та інформацію щодо можливих варіантів
придбання Товару на території США, в тому числі щодо сплати всіх необхідних платежів, що виникають
на території США (податків, комісійних платежів, вартості доставки у порт відправлення та вартості
поміщення Товару у контейнер) та доставки контейнера до порту м. Одеса (Україна); щодо митного
очищення Товару брокером в порту м. Одеса; щодо експедирування товару з порту м. Одеса (Україна) в
будь-яке місце призначення на території України.
3.2.3. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику консультацію та інформацію щодо всіх необхідних
юридично значимих дій, необхідних для доставки Товару у порт відправлення та для доставки Товару у
порт м. Одеси (в тому числі консультування щодо договорів перевезення, страхування тощо).
3.2.4. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику консультацію та інформацію для здійснення всіх
необхідних юридично значимих дій необхідних для доставки Товару Замовнику та надати Замовнику
усі необхідні документи на придбаний Товар (Title, Bill of safe, оригінали документів необхідні для
реєстрації Товару в Сервісних центрах МВС України).
3.2.5. На вимогу Замовника Виконавець зобов’язаний надавати йому інформацію про хід виконання
Послуги засобами телефонного зв’язку, електронною поштою тощо.

3.2.7 У випадку відмови Замовника згідно пункту 3.1.2 цього договору, Виконавець у строк трьох
календарних днів зобов’язаний повернути розмір Завдатку та Плату за Послуги.
3.3 Замовник заявляє і підтверджує, що: (i) він є дієздатним; (ii) він отримав всі необхідні дозволи і
погодження (включаючи згоду дружини/чоловіка), які потрібні для укладення цього Договору, виконання
зобов’язань за даним Договором або у зв’язку з цим Договором; (iii) цей Договір є дійсним і обов’язковим
до виконання договором Замовника, до виконання умов якого Замовник може бути примушений в
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судовому порядку.
3.4
Виконавець цим заявляє і підтверджує, що: (i) він є юридичною особою, належним чином
створеною і законно існуючою згідно з законодавством України, і має всі повноваження і законні права
на здійснення своєї діяльності; (ii) він отримав всі необхідні дозволи, повноваження, погодження і
реєстрації, які необхідні для виконання зобов’язань за даним Договором; (iii) цей Договір є дійсним і
обов’язковим до виконання договором Виконавця, до виконання умов якого Виконавець може бути
примушений в судовому порядку.
3.5
Сторони цим погоджуються, що положення статей 1-10 цього Договору є істотними умовами
цього Договору.
СТАТТЯ 4. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1
Виконавець виключно на свій власний розсуд надає Замовникові Послуги до Дати надання
Послуги, але не пізніше 31.12.2020 року.
СТАТТЯ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1
Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно з чинним законодавством України,
якщо інше не передбачено умовами данного Договору.
5.2 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за будь-які збитки, санкції і інші види
зобов’язань і відповідальності, заподіяні з необережності; у будь-якому випадку вказані збитки, санкції і
інші види зобов’язань і відповідальності Виконавцем Замовникові не відшкодовуються і не оплачуються.
СТАТТЯ 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Цим Сторони погоджуються, що цей Договір регулюється правом України. Всі і будь-які розбіжності
або спори у зв’язку з цим Договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі неможливості
досягти згоди – в судовому порядку.
СТАТТЯ 7. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА
7.1 Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-яких своїх
зобов’язань за даним Договором внаслідок причин, які знаходяться поза їх розумним контролем
(непереборна сила), включаючи, але не обмежуючись: несприятливі погодні умови, порушення
громадського порядку, пожежа, повені, страйки або дії українських та/або іноземних державних органів.
Якщо в чинному законодавстві сталася така зміна, яка перешкоджає будь-якій із Сторін виконувати будьяке зі своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони негайно визначають в робочому порядку як
вирішити цю проблему таким чином, щоб Сторони могли продовжити виконання цього Договору.
Сторона, яка заявляє про обставини непереборної сили, негайно дає відповідне повідомлення іншій
Стороні і докладає максимальні зусилля, які необхідні для пом’якшення обставин непереборної сили і
виконання своїх зобов’язань за даним Договором.
СТАТТЯ 8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
8.1. Цим Сторони зобов’язуються не розголошувати всю і будь-яку інформацію, яка стала їм відома у
зв’язку з виконанням цього Договору, будь-яким третім особам, включаючи будь-які органи,
підприємства, установи, організації всіх форм власності і підпорядкування, і не використовуватиме таку
інформацію для своєї власної вигоди, якщо інше не буде дозволено у письмовій формі іншою Стороною.
Вся і будь-яка така інформація, без яких-небудь додаткових формальностей і сумнівів, є конфіденційною
і комерційною таємницею.
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СТАТТЯ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір припиняє дію з моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань належним чином.
9.2. У випадку, якщо одна із Сторін не виконує або не в повному обсязі виконує свої зобов’язання за
даним Договором, інша в сторона має право припинити цей Договір через 10 (десять) днів після
виставлення обґрунтованого попередження.
СТАТТЯ 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.
10.1
Для здійснення будь-яких виплат за даним Договором Сторони визначають наступні свої
банківські реквізити:
10.1.1. Виконавець: р/р 26002010011057 Філія АБ "Південний" м. Одеса, МФО 328209 або Особова
картка ПриватБанку на Ренгач Олег Васильович (4149-4391-0391-9068)
10.1.2. Замовник: Разом з тим, Сторони допускають взаємні розрахунки в готівковій формі з врахуванням обмежень,
встановлених чинним законодавством України на момент таких розрахунків.
10.2 Будь-яка третя особа не може яким-небудь чином скористатися або бути вигодонабувачем цього
Договору замість Замовника.
10.3

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

10.4 Договір може бути достроково припинений за взаємною письмовою згодою Сторін або за
ініціативою Замовника в порядку та на умовах згідно пункту 3.1.2 цього договору.
10.5
Всі зміни і доповнення до цього Договору є дійсними лише в тому випадку, якщо вони виконані у
письмовій формі і підписані Сторонами.
10.6 Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою.
10.7 На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297- VI від 01.06.2010
року кожна із Сторін цього Договору підтверджує і зобов’язується, що в разі передачі персональних
даних своїх, своїх представників та/або співробітників (далі – Суб’єктів ПД), іншій Стороні в процесі
співпраці, відповідна Сторона отримала на необмежений термін однозначну, беззастережну згоду на
обробку і передачу персональних даних, які передаються іншій Стороні від відповідних Суб'єктів ПД.
10.8
Сторони цим заявляють, підтверджують і зобов’язуються щодо того, що передача і обробка
персональних даних у зв’язку з цим Договором охоплюється метою обробки, визначеної чинним
законодавством, і що отримані дані обробляються відповідно до вимог чинного законодавства України у
сфері захисту персональних даних.
10.9 Сторона, яка отримала персональні дані відповідно до умов цього Договору, обробляє такі
персональні дані з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, адміністративних,
комерційних, податкових правовідносин і правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій
і виконання Сторонами умов цього Договору. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні і технічні
засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкційованого доступу або обробки.
10.10
Сторони, виходячи з досягнутих домовленостей відносно предмету цього Договору,
підтверджують, що для цілей ч.1 ст. 4, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» (а)
предмет даного договору жодним чином не стосується непродовольчих товарів, які реалізуються на
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території України, (б) рішення відносно придбання безпосередньо в нерезидента автомобіля (-ів)
Замовником приймається і реалізується останнім повністю самостійно з повним, всестороннім і
вичерпним розумінням того, що Послуги за даним Договором стосуються лише надання економічних
консультацій про процес придбання вживаних (пошкоджених) автомобілів поза територією України, на
які не поширюється гарантія виробника та/або продавця (будь-якого іншого учасника американського
ринку).
10.11 Після уважного і детального прочитання і повного розуміння цього Договору Сторони підписали
його як такий, який повністю відповідає їх договірним намірам в дату, вказану першою вище.
Виконавець:
ТОВ "ОПТИМУМ БРОКЕРЕДЖ"
65026 Україна, м. Одеса,
Приморський бульвар, буд. 10, кв. 19
Код ЄДРПОУ 40219712
р/р 26002010011057
Філія АБ "Південний" м. Одеса,
МФО 328209
ФОП Ренгач В.П.
70450 Запорізька обл.,Запорізький р-н,
Смт Кушугум вул.Першотравнева 47.
_______________

Писаренко М.В.

_______________

Ренгач О.В.

Замовник:

____________________

ФОРМУЛЯР (ЗАЯВКА) №1
ДО ДОГОВОРУ № _______
ПРО НАДАННЯ ЕКСКЛЮЗИВНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВІД 21.0.2020 року

6
Замовник:

Виконавець:

м.Запоріжжя
__.____._____ року
1.
Опис вживаного (або пошкодженого) автомобіля.
Марка:
Модель:
Модельний рік(роки)
Параметри ціни: від ________________ і до
VIN код авто (автівок) _____________________________________________________________
2.

Перелік продавців, щодо діяльності яких, прямо або опосередковано, на території США надається
Послуга: https://www.copart.com/ ; https://www.iaai.com/ ; інші платформи, майданчики, аукціони
(якщо такі будуть задіяні).
3. Плата за Послуги(предоплата): гривневий еквівалент 300,00 (триста) доларів США /
8400 (вісім тисяч чотириста) гривень.
4. Додаткові Умови: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5.
Застереження.
Цим Клієнт підтверджує, що:
(а) він ознайомлений, повністю розуміє і приймає розміщені на зазначених вище та інших веб-ресурсах
умови продажу і поставки автомобілів продавцями (учасниками американського ринку), зазначеними в
пункті 2 вище, включаючи будь-які аспекти технічного стану будь-якого автомобіля і будь-які інші
умови.
(б) для цілей ч.1 ст. 4, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» рішення щодо придбання
безпосередньо у нерезидента автомобіля Замовником приймається і реалізується останнім повністю на
власний розсуд і самостійно з повним, всебічним і вичерпним розумінням того, що Послуга стосується
виключно надання економічних консультацій про процес придбання вживаних (пошкоджених)
автомобілів поза територією України, на які не поширюється гарантія виробника та/або продавця (будьякого іншого учасника американського ринку).
Виконавець:
ТОВ "ОПТИМУМ БРОКЕРЕДЖ"
65026 Україна, м. Одеса,
Приморський бульвар, буд. 10, кв. 19
Код ЄДРПОУ 40219712
р/р 26002010011057
Філія АБ "Південний" м. Одеса,
МФО 328209
ФОП Ренгач В.П.
70450 Запорізька обл.,Запорізький р-н,
Смт Кушугум вул.Першотравнева 47.

_______________

Замовник:

Ренгач О.В.
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