
ДОГОВІР № _____ 

на надання послуг з організації перевезень пасажирів та їх багажу 

 

м.________                                                                                               «___» ______ 202_ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», в особі директора _______________, 

що діє на підставі Статуту, далі іменована «Замовник», з одного боку, та Товариство з обмеженою 

відповідальністю «____________», в особі директора ____________________, що діє на підставі 

Статуту, далі іменоване «Перевізник», з іншого боку, а разом іменовані – «Сторони» уклали цей 

договір (далі – «Договір») про наступне: 

 

1. Предмет договору. 

1.1. За цим договором Перевізник зобов'язується надати Замовнику послуги перевезення пасажирів 

та їх багажу автомобільним транспортом за певним маршрутом та графіком, а Замовник 

зобов'язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги. 

1.2. Маршрути та графіки перевезень, вимоги до автомобільного транспорту узгоджуються 

сторонами та зазначаються в Додатку № 1 до цього договору, який є його невід'ємною частиною. 

 

2. Права та обов'язки Сторін. 

2.1. Перевізник зобов'язаний: 

2.1.1. Забезпечити своєчасну подачу технічно справних автомобілів в регіони, вказані в Додатку № 1 

до цього договору. 

2.1.2. Забезпечити наявність у водіїв транспортних засобів, що здійснює перевезення пасажирів, 

необхідних належним чином оформлених документів та дозволів, в тому числі реєстраційних 

документів на автомобіль, шляхових листів, ліцензійних карток на автомобілі, полісів 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу. 

2.1.3. Забезпечити збереження переносного пристрою, що зчитує (далі – «ПСП»), наданого 

Замовником згідно п. 2.2.2. цього договору для цілей обліку кількості перевезених пасажирів. Після 

припинення цього договору (закінчення терміну, розірвання та ін.) Перевізник зобов'язаний 

повернути Замовнику ПСП в тому стані, в якому воно було поставлене, з урахуванням природного 

зносу. 

2.1.4. У разі поломки транспортного засобу, вжити всіх заходів для його ремонту або надати інше 

аналогічне за технічними характеристиками транспортний засіб для перевезення пасажирів. У разі 

дорожньо-транспортної пригоди, Перевізник зобов'язаний вжити всіх необхідних і можливих в 

даній обстановці заходи, спрямовані на забезпечення безпеки пасажирів і надання їм необхідної 

допомоги. 

2.1.5. Надати Замовнику після надання послуг акт про надані послуги і рахунок на оплату послуг. 

2.1.6. Мати ліцензію, видану в установленому порядку, на здійснення діяльності, пов'язаної з 

перевезенням пасажирів. 

2.2. Замовник зобов'язаний: 

2.2.1. Своєчасно проводити оплату наданих Перевізником послуг. 

2.2.2. Передати Перевізнику до початку здійснення перевезень пасажирів ПСП для цілей обліку 

кількості перевезених пасажирів. Передача ПСП оформляється актом прийому-передачі із 

зазначенням його марки, моделі, вартості, технічного стану на момент його передачі Перевізнику. 

2.3. Перевізник має право: 

2.3.1. змінювати вид автотранспортного засобу, маршрут перевезення, попередньо отримавши 

письмову згоду Замовника на ці зміни. Якщо ж така згода Замовника не буде отримана, Перевізник 

не має права відступити від умов цього договору. Повідомлення про згоду або незгоду, підписана 

уповноваженою на те особою Замовника і скріплене печаткою Замовника, направляється 

Перевізнику факсом або в сканованому вигляді по електронній пошті з подальшим направленням 

оригіналу цього повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення, 

кур'єрською службою або шляхом вручення під розписку) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня 

направлення такого повідомлення по факсу або по електронній пошті; 

2.3.2. на відшкодування додаткових витрат, які виникли у Перевізника при виконанні цього договору, 

якщо такі витрати здійснювалися в інтересах Замовника і попередньо були узгоджені із 

Замовником. 

 


