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Від Замовника ________________                                                                                Від Виконавця _______________ 

 

Договір  №      /  

 

 

м. Київ                           «    »                         20    р. 

 

ЗАМОВНИК:                                       в особі директора ________________________________________, 

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і 

ВИКОНАВЕЦЬ: ТзОВ „Булава Транс” в особі директора Булави Юрія Вікторовича , що діє на 

підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Виконавець бере на себе 

зобов'язання організувати перевезення автомобільним транспортом довірений йому Замовником 

вантаж з місця відправлення до пункту призначення, що вказані у Заявці Замовника, і видати 

вантаж уповноваженій особі Замовника (або іншій особі) на його одержання, а Замовник в свою 

чергу зобов'язується прийняти надані послуги з перевезення вантажу та сплатити за них плату, 

визначену в Заявці та / або в Актах прийому – передачі виконаних робіт. 

1.2. Заявки на перевезення вантажу Замовник направляє Виконавцю по факсу, або на 

електронну пошту. Про отримання Заявки Виконавець повідомляє Замовника факсом або шляхом 

відправлення повідомлення на електронну пошту, зазначену у заявці. Заявки  передані шляхом 

факсимільного зв’язку, мають юридичну силу. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

2.1. Надавати Заявки на подання автомобілів з точною вказівкою характеру вантажу, дати, місця, 

навантаження і розвантаження, точної адреси і повного найменування організації-одержувача вантажу. 

Зміна характеру вантажу, місця навантаження і розвантаження допускається при повідомленні 

Виконавця за 12 годин. 

2.2.  Провести  оплату згідно з розділом 5 цього Договору за кожну окрему заявку та/або за 

кожен Акт приймання-передачі виконаних робіт. 

2.3. Забезпечити своєчасне і належне оформлення і  надання документів, необхідних для 

безперешкодного проїзду автомобілів, передбачених нормативними актами України. 

2.4. Забезпечити та надати в дозволеному місці  виконання Виконавцем вантажно-

розвантажувальних робіт у пунктах, що зазначені в товарно-транспортних документах. 

2.5. Підписати Акт приймання – передачі виконаних робіт в момент фактичного отримання 

вантажу. У разі, коли Замовник не згоден з якістю наданих послуг та відмовляється від підписання 

Акту приймання – передачі виконаних робіт, він повинен не пізніше одного дня надати Виконавцю 

письмову вмотивовану відмову. У разі ненадання письмової відмови та/або надання її з порушенням 

встановленого у цьому пункті Договору терміну, вважається, що роботи отримані належним чином та 

підлягають стовідсотковій оплаті. 

2.6. Сплатити на користь Виконавця штрафні санкції, передбачені цим Договором у разі 

невиконання / неналежного виконання взятих на себе зобов’язань. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

3.1. Забезпечити подачу справного автомобільного транспорту, який відповідає характеру 

перевезення, під завантаження в пункт і термін, зазначений Замовником. Попередити Замовника про 

відсутність можливості своєчасної подачі автотранспортного засобу не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) 

годин до його подачі. 

3.2. Забезпечити контроль за розміщенням вантажу в кузові, причепі , напівпричепі автомобіля . 

Виконавець має право , якщо це можливо, при завантаженні замінити пошкоджений вантаж. 

3.3.  Інформувати Замовника про вимушені затримки транспортних засобів в дорозі, 

несправностях, та інших непередбачених обставинах, що перешкоджають своєчасній доставці 

вантажу. 

3.4. Доставити довірений Замовником вантаж і супровідні документи в пункт призначення і 

видати їх лише вантажоодержувачу, зазначеному Замовником у ТТН , Заявці, або Електронній пошті. 

3.5. Виконавець після виконання кожного перевезення надає Замовникові наступні документи: 
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3.5.1. Рахунок встановленого зразка з вказівкою ставки ПДВ, посиланням на податковий 

статус Виконавця (платник податку на прибуток на загальних підставах (п. 151.1 ст. 151 Податкового 

кодексу України). 

3.5.2. Оригінальний примірник ТТН: 

- з  відміткою вантажоотримувача - печатка,  П.І.Б., підпис. 

- у разі відсутності печатки у вантажоотримувача, в ТТН П.І.Б., підпис 

- якщо Виконавець перевезення – експедитор, необхідно проставити оригінальну печатку 

експедитора на  ТТН. 

3.5.3. Податкова накладна, якщо Виконавець є платником ПДВ. 

3.5.4. Акт приймання – передачі виконаних робіт. 

3.6.  За вимогою Замовника Виконавець зобов’язується надати логін (login) і пароль  (password) 

що  використовується для доступу в систему моніторингу рухомих об’єктів (система GPS) на Інтернет 

- сервері в режимі он-лайн, для самостійного контролю місцезнаходження автомобіля з вантажем. 

Також  за бажанням Замовника  Виконавець за допомогою програми GPS моніторингу має надати звіт 

про загальний час роботи та кілометраж замовленого автомобіля, після виконання рейсу. Звіт 

надається не пізніше 1 (одного)  місяця з моменту виконання робіт. 

4. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ 

4.1. Виконавець має право: 

4.1.1. Змінювати маршрут перевезення, який був узгоджений Сторонами Договору, та/або 

порядок перевезення вантажу за умови, що цього вимагає захист інтересів Замовника; 

4.1.2. Відступати від вказівок Замовника у разі неможливості виконання умов Договору, при 

загрозі пошкодження або знищення вантажу. 

4.1.3. Притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати суми, 

обумовленої в розділі 5. даного Договору. 

4.1.4. Не виконувати обов'язків за Договором до одержання від Замовника всіх необхідних 

документів та іншої інформації про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інших 

відомостей, необхідних для виконання обов'язків, передбачених Договором. 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТА ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ 

5.1. Розрахунки між Перевізником і Замовником здійснюються шляхом переказу грошових 

коштів на поточний рахунок Перевізника на умові 100 % передоплати. 

5.2. Загальна вартість перевезень за цим Договором складається з фактично виконаних Заявок 

та/або Актів приймання – передачі виконаних робіт. 

5.3. Виконавець не здійснює транспортне експедирування вантажу. Послуга з експедирування 

вантажу може бути надана додатково, про що Сторони підписують відповідну додаткову 

угоду/додаткові угоди, де визначають вартість такої послуги та інші значимі умови. 

5.4. В разі надання послуг Виконавцем без попередньої оплати, Замовник зобов'язується 

сплатити вартість наданих послуг на протязі 5 (п’яти) банківських днів після здійснення послуги. 

5.5. У разі, якщо у встановлений цим Договором строк, Замовником не буде здійснено 

розрахунок, він повинен сплатити штраф: 

5.5.1. У випадку несвоєчасної оплати послуг, більш чим на 5 (п’ять) днів Замовник оплачує 

штраф у розмірі 10% (десяти процентів) від вартості перевезення 

5.5.2.  У випадку несвоєчасної оплати послуг більш чим на 10 (десять) днів штраф у розмірі 

30% (тридцяти процентів) від вартості перевезення. 

5.5.3. У випадку несвоєчасної оплати послуг більш чим на 30 (тридцять) днів штраф у розмірі 

100% (сто процентів) від вартості перевезення. 

5.5.4. А також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який 

нараховувалась пеня. 

5.6. Замовник оплачує Виконавцю позадоговірні простої транспортного засобу, які виникли з 

вини Замовника на шляху слідування або в місті завантаження чи розвантаження у розмірі 

домовленого тарифу згідно Заявки та / або в Актах приймання – передачі виконаних робіт. 

5.7. У випадку відмови від завантаження менш як за 12 години до запланованого строку подачі 

автотранспортного засобу для завантаження та якщо відсутні технічні можливості зупинити 

відправлений до місця завантаження автомобіль, Замовник сплачує Виконавцю пробіг направленого 

автотранспорту виходячи з розрахунку - 20,00 (двадцять) грн.\км., при міжміських перевезеннях, але 

не менше 500грн.(п’ятсот) 
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5.8. У випадку перевищення маси завантаженого товару більше ніж на 500 кг порівняно з 

заявленою у погодженій сторонами Заявці, Замовник відшкодовує Виконавцю підтверджену 

відповідним документом, що погоджений Сторонами, суму штрафу за перевищення допустимих 

показників маси автотранспортного засобу. 

5.9. У випадку відмови Виконавця від завантаження після письмового підтвердження (за 

допомогою засобів факсимільного зв'язку) надання автотранспорту і ненадання автотранспорту або 

затримку в наданні більше ніж на добу, Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі 10 % від 

обумовленої у Заявці вартості послуг на транспортування та протягом 3-х банківських днів з дати 

отримання письмової вимоги Замовника зобов’язаний повернути на рахунок Замовника грошові 

кошти, отримані в якості авансу. 

5.10 Виконавець має право притримати вантаж до моменту погашення Замовником 

заборгованості по оплаті за попередньо виставлені рахунки за здійснені перевезення вантажу. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. Виконавець несе  відповідальність за збереження вантажу з моменту його завантаження до 

моменту надання його вантажоодержувачу. 

6.2. Виконавець не несе відповідальність за пошкодження вантажу, які не могли бути виявлені 

Виконавцем під час завантаження виходячи з тари, пакувального матеріалу, пломбування, тощо та ін., 

(що унеможливлює доступ до його огляду), якщо Замовником чи  відправником не було 

відкрито/розпломбовано вантаж та пред’явлено його до огляду. 

6.3. Замовник та Виконавець несуть відповідальність передбачену цим Договором, а також 

чинним законодавством України. 

6.4 Нарахування та сплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, здійснюється 

Стороною на підставі вимоги іншої Сторони 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1. Суперечки, які можуть виникнути за цим Договором або пов’язані з ним, повинні бути 

врегульовані шляхом переговорів. 

7.2. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим і Сторони не зможуть досягти згоди з 

питань, що виникають у процесі виконання цього Договору, суперечки вирішуються відповідно до 

чинного законодавства України. 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх 

зобов'язань за цим Договором, якщо вони є наслідком обставин форс-мажорного характеру. 

8.2. Факт настання обставин форс-мажорної дії має бути підтверджено висновком Торгово-

Промислової Палати України. 

8.3. У випадку виникнення форс-мажорних обставин кожна зі Сторін повинна попередити про це 

іншу Сторону в письмовій формі не пізніше, ніж протягом двох днів з моменту настання даних 

обставин. 

9. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

9.1. Даний Договір набирає сили з моменту підписання його Сторонами і діє до                         р., 

та за згодою сторін може бути продовжений на більший термін. 

9.2. Якщо жодна із сторін за один місяць до дати закінчення Договору письмово не повідомила 

іншу сторону про бажання розірвати або змінити даний Договір , він автоматично пролонгується на 

кожний наступний рік на таких же умовах. 

9.3.Усі зміни і доповнення можуть вноситися в даний Договір, у тому випадку, якщо вони 

будуть оформлені в письмовому вигляді і підписані Сторонами. 

9.4 Усі попередні договори, якщо такі існують, за умов повного виконання фінансових 

зобов’язань сторонами, втрачають чинність з моменту укладання нового договору.  

9.4. Факсимільні копії документів, що стосуються даного Договору, так само як і сам договір і 

додатки до нього, скріплені підписами і печатками Сторін, мають чинність. Сторони мають на протязі 

5 (п'яти) робочих днів підписати оригінали цих документів. 

9.5. Сторони погоджуються, що у зв’язку з Договором можлива передача одна одній 

персональних даних своїх представників - суб’єктів персональних даних. 

Сторона, що передає персональні дані є володільцем баз(и) персональних даних своїх 

представників у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – Закон). 

Сторона, що отримує персональні дані представників іншої Сторони є третьою особою у розумінні 
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Закону. Персональні дані представників Сторін, що були отримані у зв’язку з Угодою можуть 

зберігатися відповідною Стороною протягом 5 років, якщо чинне законодавство не передбачатиме 

іншого. 

У зв’язку з вищевикладеним та у відповідності до Закону, Сторони підтверджують та 

гарантують наступне: 

9.5.1 Будь-які персональні дані, що передаються іншій Стороні, були попередньо отримані, 

обробляються та передаються Стороною, яка передає такі дані, відповідно до вимог чинного 

законодавства України в сфері захисту персональних даних, включаючи отримання згоди на обробку 

персональних даних у відповідних представників. 

9.5.2 Сторони гарантують, що обробка персональних даних у зв’язку з Договором 

охоплюється метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних 

даних відповідного представника передаючої Сторони або в чинному законодавстві. 

9.5.3 Всі представники, персональні дані яких передаються, були належним чином 

повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані можуть передаватися, відповідно до 

Закону. 

9.5.4 Персональні дані представників однієї Сторони обробляються іншою Стороною 

виключно у зв’язку з Договором і Сторона, що отримала такі персональні дані, не включає їх у власні 

бази даних. 

Сторони зобов'язуються належним чином виконувати вимоги Закону, зокрема, зобов’язуються 

здійснити всі необхідні організаційні та технічні заходи для належного  ДДП захисту отриманих від 

іншої Сторони персональних даних представників. 

Сторона, що передала персональні дані своїх представників іншій Стороні при недотриманні  

вказаних гарантій та/або при порушенні законодавства про захист персональних даних, самостійно 

несе відповідальність за всі наслідки такого порушення. 

9.6. Даний договір складений у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

9.7. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах . 

9.8. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах . 

 

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:   

Замовник: 

 

 

Юридична адреса:                                                      . 

                                                                                      . 

П/р №______________________________________. 

                                                                                      . 

                                                                                      . 

МФО _________ 

Код ЄДРПОУ _____________                                                                                                         

Свідоцтво №______________                                                                                                           

ІПН _____________________                                                                                                       

Тел/факс:  ________________                                                                                                                                                                                                                      

e-mail: ___________________ 

 

 

 

 

Директор        

 

____________________/                                   /       

(М. П) 

Виконавець: 

 

ТзОВ «Булава Транс» 

Юридична адреса:45400,м.Нововолинськ, 

б\р.Шевченка 3, кв.24 

Фактична адреса: 03028,м.Київ, вул. Стратегічне 

шосе 16, офіс 209 

П/р № 26003525357900 в  ПАТ «УкрСиббанк», МФО 

351005 

Код ЄДРПОУ 35671867                                                                                                           

Свідоцтво №100275317                                                                                                            

ІПН 356718603193                                                                                                        

Тел/факс:  +38 (044) 594 95 77                                                                                                          

Моб: +38 (067) 225 2 225                                                                                                            

e-mail: kran@bulava. ua                                                                  

web: www.bulava. ua 

 

Директор        

 

____________________/Булава Ю.В./       

(М. П) 

 

                                                       

 

mailto:kran@bulava.kiev.ua
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Від Замовника ________________                                                                                Від Виконавця _______________ 

 


