
Договір транспортного експедирування №_____ 

 

м. ___                                                    «__» ________ 202_ р. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», назване у подальшому 

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», назване у подальшому «КЛІЄНТ», 

код ЄДПРОУ ____________, що є платником податку на додану вартість, в особі  директора 

____________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір транспортного 

експедирування, надалі Договір, про наведене нижче. 

 

1. Предмет договору. 

1.1. За цим Договором  ЕКСПЕДИТОР зобов'язується за дорученням КЛІЄНТА та за його 

рахунок організувати та надати транспортно-експедиторські послуги (а саме: послуги пов'язані з 

організацією та забезпеченням перевезень вантажу 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 , 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, експедитора, 

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. 

1.5. Цей договір укладено на умовах тендерної документації КЛІЄНТА та тендерної пропозиції 

ЕКСПЕДИТОРА. При цьому Сторони визнають, що якщо в ході виконання договору буде виявлено, 

що з якихось причин у тендерній пропозиції ЕКСПЕДИТОРА, є невідповідності вимогам тендерної 

документації КЛІЄНТА, то визначальними (пріоритетними) умовами виконання цього договору є 

вимоги тендерної документації КЛІЄНТА. 

 

2.  Обов’язки сторін. 

2.1. КЛІЄНТ пред'являє, а ЕКСПЕДИТОР 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. ЕКСПЕДИТОР повинен протягом двох 

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

строк подати транспорт під завантаження. 

 


