Зразок
Договір № _____
про надання послуг з перевезення вантажу
автомобільним вантажним транспортом
м.Херсон

“_____” ______________ 2018 р.

____________________________________________________________________________, що знаходиться
за адресою ______________________________________________________________________
далі іменоване “Перевізник”, код платника податків за даними Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців _____________________________, в особі ______________________,
який діє на підставі _____________________, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛДК”, що знаходиться за адресою місто Херсон,
Миколаївське шосе, 5-й км, далі іменоване “Замовник”, код платника податків за даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 38481125, в особі директора Мороза
Георгія Георгійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), діючи добровільно,
відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає внутрішній волі, розуміючи значення своїх
дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уклали цей
Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Перевізник приймає на себе зобов'язання надавати
Замовнику послуги перевезення вантажу (товару) автомобільним вантажним транспортом до визначеного
Замовником пункту (пунктів) призначення на умовах та в строк, визначений цим Договором. Замовник
зобов’язується сплатити Перевізнику за якісно виконанні ним послуги встановлену Сторонами плату.
За цим Договором Перевізник також може надавати Замовнику послуги з експедиції та
розвантаження вантажу, резервування транспорту на умовах, узгоджених Сторонами цього Договору у
Додаткових угодах до нього.
1.2. Перевізник залишає за собою право залучати до виконання своїх зобов'язань за цим Договором
третіх осіб на свій розсуд. Відповідальність за ризики, пов’язані із залученням третіх осіб, несе Перевізник
згідно з чинним законодавством України.
1.3. Послуги з перевезення вантажу надаються відповідно до Умов перевезення вантажів (надалі за
текстом Договору - ”Умови”), які затверджені Замовником та розміщенні на сайті Замовника
www.ldk.com.ua. Підписуючи цей Договір, Перевізник погоджується з викладеною в Умовах пропозицією
Замовника надавати комплекс послуг з перевезення вантажу, встановлених цим Договором та Умовами.
1.4. Умови, після підписання Сторонами цього Договору, стають його невід'ємною частиною.
Підписуючи Договір, Сторони підтверджують, що досягли згоди за всіма істотними його умовами, які
викладені в цьому Договорі та Умовах. Підписи Сторін під цим Договором вважаються одночасно
підписами під Умовами, при цьому після підписання Сторонами цього Договору, Умови не підлягають
додатковому підписанню Сторонами і вступають в силу для Сторін одночасно з підписанням цього
Договору.
2. Обов'язки Сторін
2.1. Перевізник зобов'язується:
2.1.1. Здійснювати доставку вантажу Замовника своєчасно та по маршруту, вказаному Замовником.
2.1.2. Зберігати вантаж Замовника під час надання послуг та забезпечити цілісність доставки
вантажу до пункту призначення.
2.1.3. Забезпечити своєчасну подачу автомобілів у пункт навантаження.
2.1.4. Подавати для перевезення справні автомобілі, придатні для перевезення вантажу, які
відповідають вимогам чинних санітарних норм і забезпечують як фізичне, так і якісне зберігання наданого
до перевезення вантажу.
2.1.5. Контролювати виконання правил завантаження автомобілів (розміщення, закріплення вантажу
і т.п.) і не допускати їх порушень.
2.1.6. Інформувати Замовника будь-якими засобами зв'язку про перешкоди, що виникла та
загрожують належному виконанню Перевізником зобов'язань за цим Договором, в тому числі про простої
під час проходження по маршруту.
2.1.7. Нести відповідальність за збереження Вантажу, що перевозиться, з моменту приймання
вантажу від вантажовідправника і до моменту видачі вантажу вантажоодержувачеві в розмірі дійсної

вартості вантажу, зазначеної в товаросупровідних документах.
2.1.8. У разі поломки автомобіля, вжити всіх заходів для його ремонту або надати інший
аналогічний автомобіль для перевезення. У разі дорожньо-транспортної пригоди, Перевізник зобов'язаний
вжити всіх необхідних і можливих в даній обстановці заходів, спрямованих на забезпечення схоронності
вантажу і запобігання збільшенню шкоди для Замовника.
2.1.9. На дату укладення цього Договору письмово (Додаток № 1 до цього Договору) передати
Замовнику на узгодження затверджений Перевізником список власних або орендованих (переданих у
тимчасове користування) транспортних засобів. До списку додаються копії документів, які підтверджують
право користування Перевізником зазначеним ним у списку автомобільним транспортом, надати копії
технічних паспортів на кожний транспортний засіб. Письмово надати затверджений Перевізником список
водіїв, які працюють за наймом у Перевізника та які безпосередньо будуть керувати рухом наданого під
завантаження автомобільного транспорту. Повідомити дані працівника Перевізника, відповідального за
узгодження замовлень. Узгоджений Сторонами список є невід’ємною частиною Договору. У разі зміни
автомобільного транспорту або водіїв, Виконавець повинен письмово повідомити про такі зміни
Замовника.
2.1.10. Дотримуватись правил, встановлених Умовами перевезення вантажу, та даного Договору.
2.2. Замовник зобов'язується:
2.2.1. До прибуття автомобіля Перевізника під завантаження підготувати місце завантаження,
скомпонувати та підготувати вантаж. Забезпечити належне оформлення всіх необхідних супровідних
документів до моменту прибуття автомобіля для завантаження. Забезпечити правильне та повне
оформлення перевізних документів (товарно-транспортної та видаткової накладних) згідно з вимогами
актів законодавства України, необхідних для безперешкодного проходження транспортних засобів
маршрутом, затвердженим Замовником.
2.2.2. Забезпечити розвантаження вантажу в пункті розвантаження.
2.2.3. Забезпечувати вільний проїзд до місць розвантаження/завантажування при
розвантажувальних/завантажувальних роботах.
2.2.4. Своєчасно, згідно з умовами цього Договору, здійснити розрахунок за надані послуги з
перевезення вантажу.
3. Порядок замовлення послуг, прийняття послуг з перевезення вантажів,
оплата виконаних послуг та порядок її справляння
3.1. Замовник замовляє послугу перевезення шляхом надання заявки Перевізнику не пізніше 20-ї
години 00 хвилин в день, що передує наданню послуг, шляхом надсилання СМС на телефонний номер
відповідальної особи Перевізника. Заявка надається у формі, визначеній у Додатку № 2 до цього Договору.
3.2. Перевізник, не пізніше ніж за 30 хвилин з моменту отримання повідомлення, повинен
підтвердити прийняття замовлення в повному обсязі або надати коригування у відповідь в усній формі або
у формі СМС. Після узгодження заявки за змістом Замовник відправляє СМС з узгодженою редакцією, а
Перевізник підтверджує заявку.
3.3. Перевізник для виконання послуг з перевезення надає транспортні засоби під завантаження в
узгоджений термін у стані, належному для перевезення вантажів, з урахуванням особливостей і характеру
вантажу, зазначених у замовленнях на перевезення вантажу та відповідно санітарним вимогам . Вимоги до
транспорту викладені в Умовах, які розміщені на сайті Замовника.
3.4. З моменту передачі вантажу вантажоодержувачу та звітування перед Замовником про виконані
додатково експедиційні послуги вважається, що Перевізник виконав свої зобов’язання. Послуга вважається
виконаною у повному обсязі, у разі якщо вантаж Замовника доставлено у пункт призначення своєчасно.
3.5. У разі якщо Перевізником вантаж/частину вантажу до пункту призначення не доставлено,
вантаж/частину вантажу повернуто на склад Замовника, про що складено акт повернення товару,
підписаний у присутності представників Сторін, вважається, що зобов'язання Перевізником не виконані в
частині вантажу, який повернуто на склад Замовника.
3.6. За наслідками виконання своїх зобов’язань щодо перевезення вантажів, Перевізник щотижня у
третій робочий день тижня, наступного за звітним, надає на узгодження Акт наданих послуг (за зразком,
визначеним Додатком № 3 до цього Договору) в двох примірниках та рахунок на оплату провізної плати,
які подає разом з оригіналами перевізних документів.
Дані документи передаються представнику Замовника, про що останній робить відмітку про їх
отримання, або ж направляються рекомендованим чи цінним листом з описом вкладення на адресу, що
зазначена в цьому Договорі.
3.7. Замовник зобов’язаний протягом двох днів, з моменту отримання обумовлених вище
документів підписати Акти наданих послуг та передати один примірник Перевізнику або ж направити

рекомендованим чи цінним листом з описом вкладення на адресу Перевізника, що зазначена цьому
Договорі.
3.8. У випадку відмови Замовника від підписання Акта наданих послуг, останній зобов’язаний
скласти мотивовану письмову відповідь (відмову) та направити (передати) її Перевізнику в порядку, що
передбачений для направлення (передання) Акта наданих послуг.
3.9. Оплата за виконані Перевізником послуги з перевезення вантажів вантажним автомобільним
транспортом встановлюється за попередньою домовленістю між Сторонами, є вільною та може бути
змінена виключно за взаємною згодою Сторін цього Договору. Плата за перевезення вантажів визначається
та встановлюється Сторонами на підставі тарифів, які діють на підприємстві Замовника. Тарифи Замовника
та порядок їх формування розміщені на сайти Замовника. Про зміну тарифів Замовник повідомляє шляхом
розміщення таких змін на сайті Замовника. Підписуючи Договір, Перевізник погоджується з викладеним у
цьому підпункті порядком змін тарифів. Сторони погодили, що зміни тарифів, які здійснюються відповідно
до змісту цього підпункту, не потребують додаткового укладання Сторонами угод щодо внесення змін, і
вступають в силу з дати, що буде зазначена у вищевказаних повідомленнях.
3.10. Оплата за послуги з перевезення вантажів (товару) справляється (вноситься, перераховується)
Замовником не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту отримання підписаного Замовником Акта
приймання-передачі наданих послуг, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Перевізника в
національній грошовій одиниці України – гривні, якщо інше не обумовлено додатковими угодами між
Сторонами. При цьому обчислення наданої послуги проводиться виключно за перевезення вантажу
(товару) до визначеного Замовником пункту призначення. Оплата за перевезення Вантажу, який не
доставлено в пункт призначення та повернуто на склад Замовника, або перевантажено на інший
автомобіль, не проводиться. Підставою цьому є акт повернення товару, підписаний у присутності
представників Сторін. Цей акт є належним повідомленням Перевізника про порушення умов Договору, при
якому складання будь-яких інших документів для проведення розрахунку не потрібно.
3.11. У випадку наявності спору між Сторонами щодо об’єму наданих послуг за Актом
приймання-передачі послуг, оплата по такому Акту здійснюється протягом дня з моменту погодження
розбіжностей.
3.12. Замовник на виконання робіт (послуг), зазначених у цьому Договорі, за свій рахунок
зобов’язується забезпечити автомобілі Перевізника паливом в обсязі, необхідному для виконання робіт
(послуг), тобто в обсязі, необхідному для відповідного транспортного засобу за його технічними
характеристиками. Вартість палива не входить до розрахунку вартості послуг, зазначених у цьому
Договорі, та не сплачується Перевізнику.
3.13. Паливо передається шляхом надання, за актами приймання-передачі, Замовником Перевізнику
талонів (бланків-дозволів) на відпуск палива з АЗС. У випадку ненадання Замовником Перевізнику
пального, яке необхідно для виконання цього Договору, його вартість оплачується Замовником Перевізнику
в розмірі фактичних підтверджених витрат.
3.14. На підтвердження витрати пального, переданого Замовником для виконання послуг за цим
Договором, Перевізник зобов’язаний надати Замовнику чеки (підтвердження отримання пального з АЗС) та
Акт наданих послуг. Якщо Перевізник не надав Замовнику зазначені в цьому пункті чеки, Виконавець
зобов’язується сплатити Замовнику штраф у розмірі 10% від вартості пального, на об’єм якого не надані
чеки.
3.15. Списання наданого Замовником Перевізнику пального здійснюється Замовником за Актом
списання пального, з яким ознайомлюється представник Перевізника.
4. Відповідальність Сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань,
що передбачені даним Договором та чинним законодавством України, в розмірі, визначеному цим
Договором та законодавством України.
4.2. Сторона, що порушила свої зобов’язання за Договором, повинна негайно усунути ці порушення
та поновити права іншої Сторони, повідомивши її про це.
4.3. Відповідальність Перевізника за збереження вантажу виникає з моменту прийняття вантажу до
перевезення. Відповідальність Перевізника розповсюджується на випадки пошкодження чи втрати вантажу
за наявності вини працівників Перевізника. Якщо вантажоодержувач відмовився прийняти вантаж,
Перевізник зобов’язаний цього ж дня повернути вантаж Замовнику.
4.4. Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу та пошкодження прийнятого до
перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися не з його вини.
Зокрема, Перевізник звільняється від відповідальності, якщо втрата вантажу, його ушкодження чи затримка
його доставки стались внаслідок дій Замовника, внаслідок інструкцій Замовника чи Вантажоодержувача,

не викликаних діями Перевізника, внаслідок дефекту вантажу чи внаслідок обставин, уникнути яких
Перевізник не міг і наслідки яких він не міг відвернути. Перевізник не звільняється від відповідальності з
причини несправності транспортного засобу, яким він користувався для виконання перевезення.
4.5. Перевізник у разі втрати або знищення багажу (вантажу) зі своєї вини, відшкодовує Замовнику
його вартість, але не більше розміру фактичної вартості вантажу.
4.6. Перевізник звільняється від відповідальності за прострочення в доставці вантажу, якщо
прострочення сталося не з його вини.
4.7. У разі якщо зобов'язання Перевізником не виконані, або виконані частково (п.3.5), останній
зобов'язаний компенсувати понесені витрати Замовника на складську логістику, із розрахунку вартості
обробки 1 т поверненого товару, що становить 464,39 грн. Цей платіж Перевізник здійснює в день
отримання оплати виконаних робіт від Замовника.
4.8. У разі несвоєчасної оплати Замовник сплачує Перевізнику пеню в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.
5. Вирішення спорів
Усі суперечки та розбіжності, що виникають за цим Договором, Сторони будуть врегульовувати в
господарському суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.
6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за
цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що
виникли після укладання даного Договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти звичайними
заходами. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться: стихійні лиха, пожежі, повені,
землетруси або інші явища природи, а також війни, воєнні дії, страйки, урядові втручання, зміни діючого
законодавства, що обмежують дії однієї зі Сторін у рамках даного Договору.
6.2. При настанні або припиненні обставин, зазначених у п. 6.1 Договору, Сторона, у якої наступили
форс-мажорні обставини, повинна в п’ятиденний термін сповістити про це іншу Сторону в письмовому
вигляді. Також ця Сторона повинна протягом десяти днів передати іншій Стороні на її прохання
підтвердження (документ) компетентного органу або організації відповідної сторони, що свідчить про
наявність обставин непереборної сили.
6.3. Перераховані вище обставини продовжують термін виконання зобов’язань за цим Договором на час
їхньої дії. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін може
перервати дію цього Договору відповідно до законодавства.
7. Строк дії Договору та прикінцеві положення
7.1. Цей Договір вступає в силу з «___» _______ 201__ року і діє до «___» ________ 201__ року.
7.2. У разі якщо за місяць до закінчення терміну дії цього Договору жодна із Сторін не заявить про
своє бажання припинити його дію, термін дії Договору автоматично продовжується на наступний рік і так
кожного разу.
7.3. У разі необхідності дострокового розірвання договору Сторони за 10 днів повинні письмово
сповістити про це одна одну, за умови здійснення усіх розрахунків за даним Договором.
7.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані
із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов,
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та
відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин
звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів
та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі
неповідомлення має ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.5. При підписані актів виконаних робіт відповідно до Договору Сторони мають право
використовувати факсимільне відтворення підписів уповноважених представників Сторін за допомогою
засобів факсимільного відтворення підписів. Зразки факсимільного відтворення підписів уповноважених
осіб представників Сторін наводяться нижче та визнаються Сторонами даного Договору.
Факсимільне відтворення підпису «Перевізник»

Факсимільне відтворення підпису «Замовника»

Оригінальний підпис «Перевізника»

Оригінальний підпис «Замовника»

7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для
кожної із Сторін.
8. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи представників Сторін:
ПЕРЕВІЗНИК

ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛДК”
73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км
ЄДРПОУ 38481125, ІПН 384811221031
Витяг з реєстру платників ПДВ 1521034500601
р/р 26003470185 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” МФО 380805

Директор _________________________________Г.Г. Мороз

Додаток 1
до Договору № _____ від “___” __2018 р.
про надання послуг з перевезення вантажу
автомобільним вантажним транспортом

Перелік власних або орендованих (переданих у тимчасове користування) транспортних засобів
Перевізника, які будуть подаватись Перевізником для виконання послуг з вантажоперевезення впродовж
терміну дії Договору про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом
№ ______ від «__»__________ 2018 р.
№
п/п

Тип транспортного
засобу

Марка транспортного
засобу

Державний номер
транспортного засобу

Вантажомісткість
транспортного засобу

Додатки:
1. Копії технічних паспортів на зазначені вище транспортні засоби в кількості Перелік водіїв, які працюють за наймом у Перевізника та які безпосередньо будуть керувати рухом
переданого під завантаження автомобільного транспорту
№
п/п

П.І.Б. водія

Наявність медичного
огляду (Так/Ні)

Наявність страхового
полісу (Так/Ні)

Примітки

Додатки:
1. Копії водійських посвідчень на кожного водія 2. Страховий поліс на обов’язкове страхування -

ПЕРЕВІЗНИК

ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛДК”
73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км
ЄДРПОУ 38481125, ІПН 384811221031
Витяг з реєстру платників ПДВ 1521034500601
р/р 26003470185 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” МФО 380805

Директор _________________________________Г.Г. Мороз

“___”_____________2018 р.

Додаток 2
до Договору № _____ від “___” __2018 р.
про надання послуг з перевезення вантажу
автомобільним вантажним транспортом

Заявка на перевезення вантажів
Перевізник:
Державний номер
автомобіля

тоннаж

маршрут

Час виїзду

Вид послуги*

* перевезення товару, перевезення товару з розвантаженням, перевезення товару з послугою експедування

ПЕРЕВІЗНИК

ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛДК”
73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км
ЄДРПОУ 38481125, ІПН 384811221031
Витяг з реєстру платників ПДВ 1521034500601
р/р 26003470185 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” МФО 380805

Директор _________________________________Г.Г. Мороз

Додаток 3
до Договору № _____ від “___” __2018 р.
про надання послуг з перевезення вантажу
автомобільним вантажним транспортом

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ
ВИКОНАНИХ РОБІТ/НАДАНИХ ПОСЛУГ
(по перевезенню вантажів автомобільним транспортом

2

м. Херсон
СТОРОНИ

1

« __ » _____________ 2016р.
ЗАМОВНИК або ЕКСПЕДИТОР
в особі (вказати посаду і П.І.Б.
керівника)
ПЕРЕВІЗНИК
в особі (вказати посаду і П.І.Б.
керівника)

3

4
5

6
7
8
а
б
9

10

виконанеПеревезення

СКЛАЛИ ЦЕЙ АКТ ПРО ТЕ, ЩО
На підставі договору/заявки,
тощо
Автотранспортом

№

від

марка

держ. № тягача

держ. № причепа

Водієм (П.І.Б.)
За маршрутом Нас.пункт

километраж

Расход топлива

Нас.пункт
километраж
Расход топлива
Нас.пункт
километраж
Расход топлива
Нас.пункт
километраж
Расход топлива
Нас.пункт
километраж
Расход топлива
Перевезення виконане належним чином, якість перевезення відповідає вимогам договору.
У Замовника відсутні будь-які зауваження та застереження щодо якості та строків виконання перевезення.
Документи, які є підставою для оплати, Замовником ОТРИМАНІ
« __ » _____________ 2016 р.
ВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
гривень
по Україні
гривень
в тому числі
за кордоном
гривень
Цей акт кладений в 2 (двох) екземплярах, один з яких знаходиться у Перевізника, інший - у Замовника.
СТОРОНИ
ЗАМОВНИК або ЕКСПЕДИТОР
ТОВ “ЛДК”
адреса 73034 м.Херсон, Миколаївське шосе, 5-й км

коп.
коп.
коп.

ПЕРЕВІЗНИК

ЕДРПОУ або
ІПН
адреса E-mail
телефон
банківські
реквізити
керівник

підпис

.

підпис

Мороз Г.Г.
МП

ПЕРЕВІЗНИК

МП

ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛДК”

Директор _________________________Г.Г. Мороз

