
Д О Г О В І Р   № _____________ 

перевезення вантажів автомобільним транспортом 
 

 

      м._________                                                               «____» __________ 202_року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», в особі директора ___________, який діє на підставі 

Статуту, надалі іменується «Вантажоодержувач», з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«___________», в особі директора ___________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується «Перевізник», з 

іншого боку, спільно іменовані надалі «Сторони», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору. 

1.1. За Справжньому договором Перевізник зобов'язується доставити автомобільним транспортом довірений 

йому відправником вантаж до пункту призначення в установлений цим договором термін і видати його 

Вантажоодержувачеві, а Вантажоодержувач зобов'язується сплатити за перевезення Вантажу передбачене 

цим договором винагороду. 

1.2. Умови перевезення вантажу (термін і місце надання автотранспорту під завантаження, маршрут 

прямування, пункт призначення, вантажоодержувач, термін доставки, вартість послуг та інше) визначається в 

заявці на перевезення вантажу, яка є невід'ємною частиною цього договору, зразок якої наводиться в Додатку 

№1 до договором. 

 

2. Права і обов'язки Сторін. 

2.1. Перевізник зобов'язаний: 

2.1.1. Забезпечити своєчасну подачу автомобілів в пункт навантаження. 

2.1.2. Подавати для перевезення справні автомобілі, придатні для перевезення Вантажу, які відповідають 

вимогам чинних санітарних норм і забезпечують як фізичну, так і якісне зберігання пред'явленого до 

перевезення Вантажу. 

2.1.3. Прийняти від вантажовідправника Вантаж, замаркірувати відповідно до встановлених вимог, в 

належній тарі та / або упаковці. 

2.1.4. Забезпечити збереження Вантажу, пред'явленого до перевезення з моменту його прийняття до 

перевезення і до моменту передачі в пункті призначення Вантажоодержувачеві. 

2.1.5. Контролювати виконання правил завантаження автомобілів (розміщення, закріплення Вантажу і 

т.п.) і не допускати їх порушень. 

2.1.6. Своєчасно доставити пред'явлений Відправником вантажу Вантаж в пункт призначення і здати його 

Вантажоодержувачеві в суворій відповідності з Інструкцією про порядок приймання продукції 

виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затверджена 

постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р N П-6 і інструкцією про 

порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за 

якістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р N П-7. 

2.1.7. Інформувати Вантажоодержувача будь-якими засобами зв'язку про виниклі перешкоди, які 

загрожують належному виконанню Перевізником зобов'язань за цим Договором, в тому числі про просте 

під час проходження по маршруту, невідповідність кількості або якості вантажу з наданими документами. 

2.1.8. Інформувати Вантажоодержувача будь-якими засобами зв'язку про прибуття Вантажу. 

2.1.9. Надати водієві автомобіля необхідні належним чином оформлені документи і дозволи, в т.ч. 

шляхові листи. 

2.1.10. 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. 

2.1.11. 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 заходи, спрямовані на забезпечення схоронності вантажу і 

запобігання збільшенню шкоди для Вантажоодержувача. 

 


