ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛДК”

УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТОВ “ЛДК”

Умови перевезення вантажів складено відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним
транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 14.10.1997 р. № 363
1. Терміни та поняття
Вантаж - всі предмети з моменту прийняття для перевезень до здачі одержувачу вантажу.
Вантажне місце - умовна одиниця вантажу для приймання його з метою перевезення або здачі
вантажоодержувачу при здійсненні навантаження або розвантаження рухомого складу.
Експедитор транспортний - працівник, який забезпечує виконання комплексу операцій
транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів.
Замовлення на перевезення вантажів - документ, який подає вантажовідправник перевізникові
на доставляння обумовленої партії вантажів в узгоджені терміни.
Засіб пакетування - засіб для формування і скріплення вантажів в укрупнене вантажне місце,
за винятком пакетоформувальної і пакетоскріплювальної техніки, в результаті застосування якого
забезпечується пакетування.
Здавання вантажу - подання вантажоодержувачу перевізником вантажу, згідно з
товарно-транспортним документом, з наступним розвантаженням і оформленням документів про його
передачу вантажоодержувачу.
Міські перевезення - перевезення вантажів у межах міста.
Міжміські перевезення - перевезення вантажів, що здійснюються за межі міста (населеного
пункту).
Обсяг перевезень - кількість вантажу, перевезеного або заявленого вантажовідправником і
прийнятого перевізником для доставки одержувачу (в тоннах).
Пакетування - формування та скріплення вантажів в укрупнене вантажне місце, яке забезпечує
при доставці у встановлених умовах їхню цілісність, збереження та дозволяє механізувати
вантажно-розвантажувальні та складські роботи.
Піддон - засіб пакетування, що має настил і, за необхідності, надбудову для розміщення і
кріплення вантажу.
Приймання вантажу - подання вантажовідправником підготовленого для відправлення вантажу та
товарно-транспортних документів перевізнику з наступним навантаженням на транспортний засіб та
оформленням документів про прийняття вантажу перевізником для відправлення.
Тара - основний елемент упаковки, що являє собою виріб для розміщення продукції.
Товарно-транспортна документація - комплект юридичних документів, на підставі яких
здійснюється облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між
учасниками транспортного процесу.
Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний
документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку в період їх переміщення,
оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за
перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.
Транспортна послуга - перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов'язані з
доставкою вантажів автомобільним транспортом.
2. Основні умови перевезення
2.1. До перевезення не приймаються вантажі, заборонені чинним законодавством України.
2.2. Із застосуванням особливих умов перевезення транспортується скло, скловироби та інші ламкі
предмети.
2.3. Перевізник має право огляду та перевірки вантажу за згодою замовника.
2.4. Доставка вантажу здійснюється перевізником у строки, встановлені графіком руху,
затвердженим замовником.
3. Основні правила надання послуг з перевезення вантажу
3.1. Перевізник зобов'язаний:
 здійснювати своєчасну доставку вантажу замовника по маршруту, який вказується замовником;
 зберігати вантаж замовника під час надання послуги - з моменту отримання до часу видачі;
















забезпечити цілісність доставки вантажу до пункту призначення;
 забезпечити відповідність технічного стану кузова вантажного автомобіля наступним
вимогам:
кузов цільнометалевий;
довжина кузова становить 2,8 - 7,15 метра;
ширина кузова - 1,65 - 2,4 метрів;
внутрішня висота кузова - 1,7 - 2,5 метра;
вантажопідйомність становить 2 - 12 тонн;
висота підлоги кузова - 0,9 - 1,3 метра;
тентований кузов денної температури повітря не нижче за 1°С;
жорсткі борти тентованого кузова;
відсутність у кузові сторонніх предметів;
наявність освітлення у кузові;
облаштування кузова кріпленням для фіксації вантажу;
рівна підлога кузова без наскрізних отворів та щілин;
відсутність нерівностей та гострих кромок бортів;
відсутність зламаних брусів та дошок;
відсутність забруднення;
технічна можливість пломбування кузова;
можливість бокового завантаження/розвантаження;
справні петлі та запори;
 забезпечити відповідність технічного стану кузова вантажного автомобіля для
переміщення обладнання або товару на полетах наступним вимогам:
довжина кузова становить 5,8 - 7,15 метра;
ширина кузова - 2,3 - 2,4 метра;
внутрішня висота кузова складає не менше 2,3 - 2,5 метра;
вантажопідйомність - 6 - 12 тонн;
висота підлоги кузова становить 0,9 - 1,3 метра;
цільнометалевий кузов;
причіп кузова при денній температурі повітря не нижче -1° С.
жорсткі борту в тентованому кузові;
гідроборт;
відсутність у кузові сторонніх предметів;
освітлення у кузові;
оздоблення кузову кріпленням для фіксації вантажу;
рівна підлога кузова без наскрізних отворів та щілин;
відсутність нерівностей та гострих кромок бортів;
відсутність зламаних брусів та дошок;
відсутність забруднення;
технічна можливість пломбування кузова;
можливість бокового завантаження/розвантаження;
справні петлі та запори;
дотримуватись правил, встановлених цими Умовами перевезення вантажів, та Договору про
надання послуг з перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом;
додержуватись правил поведінки на території складського комплексу ТОВ “ЛДК”, а саме:
На території складського комплексу ТОВ “ЛДК” категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
курити в неналежному місці;
справляти природні потреби в недозволеному місці;
проводити технічне обслуговування, ремонт та мийку автотранспортних засобів;
залишати автотранспортний засіб без нагляду;
залишати автотранспортний засіб поза межами спеціально визначених місць стоянок;
самовільно заїжджати в технологічні зони навантаження/відвантаження;
здійснювати рух транспорту зі швидкістю більше ніж 10 км/год.;
проводити фото/відеозйомку без спеціального дозволу;
забруднювати територію, викидати сміття, годувати птахів та тварин;
знаходитися на території в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння або

перебувати під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
4. Інші положення
4.1. Дані Умови перевезення вантажів змінюються (доповнюються новими пунктами або
вносяться зміни в діючі пункти) ТОВ «ЛДК» у таких випадках: за наявності обгрунтованих пропозицій чи
зауважень перевізників; відповідно до зміни чинного законодавства України, що регулює відносини у
сфері надання транспортних послуг.
4.2. Умови перевезення вантажів ТОВ «ЛДК» складено відповідно до норм чинного законодавства
України.
4.3. Перевізник погоджується з Умовами перевезення вантажів ТОВ «ЛДК».
4.4. Сторони домовилися, що ці Умови не підлягають візуванню та підписанню Сторонами.
4.5. Умови є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк та розміщені на сайті ТОВ
“ЛДК” www.ldk.com.ua, або на інформаційних стендах у підрозділах Замовника.
4.6. Умови можуть бути скасовані або до них можуть бути внесені зміни, про що Замовник
повідомляє шляхом розміщення таких змін до Умов та/або Умов у новій редакції на сайті
www.ldk.com.ua, або на інформаційних дошках у підрозділах Замовника.
4.7. Укладаючи Договір про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним вантажним
транспортом, Замовник погоджується з викладеним у цьому підпункті порядком зміни цих Умов та/або
Договору. Сторони погодили, що зміни, які здійснюються відповідно до змісту цього підпункту Умов, не
потребують додаткового укладення Сторонами угод щодо внесення змін та вступають в силу з дати, що
буде зазначена у вищевказаних повідомленнях. Перевізник, при незгоді зі зміною Умов, зобов’язаний
письмово повідомити про це Замовника, для вирішення питання про розірвання Договору. Надання
Перевізником послуг згідно з Договором, після вступу в силу змін до Умов, підтверджує згоду
Перевізника зі змінами до цих Умов. У випадку скасування Умов, вони продовжують регулювати
відносини між Перевізником та Замовником, з якими було укладено Договір, і діють для кожного з них у
останній редакції, що була чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх зобов’язань за Договором
між Перевізником та Замовником.
4.8. Уклавши Договір, Перевізник надає Замовнику згоду та право збирати, зберігати протягом
необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані
про Перевізника, відомі Замовнику та/або третім особам, у зв’язку з укладанням та виконанням Договору,
в тому числі персональні дані Перевізника.
Своїм підписом під Договором Перевізник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом
використання інформації, зазначеним у цьому підпункті, а також що він належним чином повідомлений
про можливість включення персональних даних, що стали або стануть відомі Перевізнику під час
виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних ТОВ “ЛДК”. При цьому Сторони погодили,
що Перевізник не матиме до Замовника жодних претензій у разі вчинення останнім будь-якої дії,
зазначеної в цьому пункті.

