
ДОГОВІР 

 

про надання послуг з міжнародного перевезення вантажу № - ____ 

 

 

 

м. ___                                                    «__» ________ 20__ р. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», назване у подальшому 

«ПЕРЕВІЗНИК», код ЄДПРОУ__________, що є платником єдиного податку на прибуток , в особі 

_______________________________________, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  

Компанія «____________», названа у подальшому «КЛІЄНТ», що є нерезидентом України, в особі  

________ ____________, який діє на підставі ______, з другої сторони, уклали цей Договір 

транспортного експедирування, надалі Договір, про наведене нижче. 

 

1. Предмет договору 

1.1. За цим Договором  ПЕРЕВІЗНИК зобов'язується надати КЛІЄНТУ транспортні послуги, 

пов'язані з організацією та забезпеченням перевезень вантажу КЛІЄНТА з території України на 

територію інших країн і в зворотному напрямку, відповідно до цього Договору. 

1.2. В своїй діяльності сторони керуються положеннями цього Договору , Конвенцією про договір 

міжнародного дорожнього перевезення вантажів від 19  травня 1956р. (КДПВ) і Протоколу до 

Конвенції КДПВ від 05.07.1978 р., Митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП), Цивільним кодексом України, Законом України “Про 

транспортно-експедиторську діяльність”, іншими Конвенціями,  законами та нормативно-правовими 

актами України, що відносяться до міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.  

1.3. Підтвердженням факту надання послуги є оригінал міжнародної товарно - транспортної 

накладної встановленого зразка (СМR) з відмітками вантажовідправника, ПЕРЕВІЗНИКА, одержувача 

вантажу, митних органів, а також акт наданих послуг, який підписується двома Сторонами договору. 

СМR передається КЛІЄНТУ разом с актом наданих послуг. 

1.4. Кожна Сторона зобов'язана зберігати комерційні інтереси іншої Сторони, дотримуючи строгу 

нейтральність у відносинах з її клієнтами і не розголошуючи отриману комерційну інформацію. 

 

2.  Обов’язки Сторін 

2.1. КЛІЄНТ пред'являє, а ПЕРЕВІЗНИК приймає до перевезення автомобільним транспортом 

вантажі на підставі підтверджених заявок КЛІЄНТА.  

2.2. Терміни подачі під завантаження автотранспортних засобів, строки доставки, адреси, а 

також обсяги і найменування вантажів, що підлягають перевезенню, встановлюються шляхом подачі 

письмової заявки за узгодженою формою (за допомогою факсимільного зв'язку, або по електронній 

пошті, з наявністю відбитків печаток та підписів Сторін), яка є невід'ємною частиною даного договору. 

Електронна та факсимільна копія заявки мають силу договору. ПЕРЕВІЗНИК повинен протягом двох 

годин з часу оправлення КЛІЄНТОМ заявки надати підтвердження про готовність у вказаний в заявці 

строк подати транспорт під завантаження. 

2.3. Зразок Заявки є Додатком №1 до цього договору. 

2.4. Сторони погодились, що водій ПЕРЕВІЗНИКА є його повноважним представником з 

прийняття та розвантаження вантажів, а також здійснення іншій дій, пов’язаних з перевезенням ватажу 

по відповідній заявці, в тому числі водій має право підпису. 

2.5. Згідно з цим Договором ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується: 

2.5.1.  Виконувати умови Договору у відповідності з отриманою від КЛІЄНТА інформацією, 

пов’язаною з організацією перевезення вантажу, і за маршрутом, узгодженим Сторонами у заявці, 

форма якої є невід’ємною частиною цього Договору. 

2.5.2. Підтвердити прийом заявки до виконання та повідомити про це КЛІЄНТА факсимільним 

засобом звязку чи за допомогою електронної пошти протягом двох годин з часу направлення 

КЛІЄНТОМ  заявки відповідно до пункту 2.2. цього Договору.  

Інформація щодо транспортного засобу з зазначенням його державного номеру, прізвища, ім’я по 

батькові, паспортні дані водія та номер його контактного телефону, повідомляється ПЕРЕВІЗНИКОМ 

за дві години до часу прибуття транспортного засобу під завантаження, але в будь якому разі не 



пізніше тринадцятої години за київським часом дня, коли такий транспортній засіб подається під 

завантаження. 

У разі не підтвердження протягом двох годин з часу направлення КЛІЄНТОМ  заявки, заявка 

вважається такою, що  ПЕРЕВІЗНИК не має можливості виконати, і КЛІЄНТ має право замовляти 

перевезення по даній заявці у третіх осіб. В цьому випадку до Клієнта не застосовуються жодні 

санкції. 

 


