
ДОГОВІР № ________ 

транспортного експедирування 

м._______________                                                     «____» ___________  20___ р. 

 

ТОВ «________________________», в особі директора ________________________, що діє на підставі 

Статуту, далі іменоване "Клієнт", з одного боку, і ТОВ «______________________», в особі директора 

_____________, що діє на підставі Статуту, далі іменоване "Експедитор", з іншого боку (далі разом 

іменовані "Сторони") уклали цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору. 

1.1. За цим договором Експедитор зобов'язується за плату і за рахунок Клієнта виконати, а при 

необхідності - також і організувати виконання визначених цим договором послуг, пов'язаних з 

перевезенням вантажу, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги. 

1.2. Конкретний перелік послуг і інформація про них зазначаються в заявці на перевезення вантажу (далі 

«Заявка»), підписаної обома Сторонами, яка є невід'ємною частиною цього договору. Зразок заявки 

наводиться в Додатку № 1 (для автотранспорту) і Додатку № 2 (для морського транспорту) до цього 

договору, які є його невід'ємною частиною. Заявка, підписана уповноваженою на те особою Клієнта і 

скріплена печаткою Клієнта, направляється Експедитору по факсу або в сканнірованном вигляді по 

електронній пошті з подальшим направленням оригіналу цієї заявки (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення, кур'єрською службою або шляхом вручення під розписку) протягом __ 

( _____) робочих днів з дня направлення цієї заявки по факсу або по електронній пошті. Якщо Експедитор 

приймає заявку до виконання, він зобов'язаний в день отримання цієї заявки по факсу або в 

сканнірованном вигляді по електронній пошті проставити на отриманої таким шляхом заявці підпис 

уповноваженої на те особи Експедитора і друк Експедитора і в цей же день направити цю заявку Клієнту 

по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті, а після отримання від Клієнта оригіналу 

заявки - протягом __ (_____) робочих днів з дня такого отримання проставити на отриманому оригіналі 

заявки підпис уповноваженої на те особи Експедитора і друк Експедитора і направити цей оригінал заявки 

Клієнту рекомендованим листом з повідомленням про вручення, кур'єрською службою або шляхом 

вручення під розписку. Якщо Експедитор не має можливості виконати заявку Клієнта, він зобов'язаний в 

день отримання цієї заявки по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті повідомити 

Клієнта про неможливість виконання цієї заявки шляхом направлення факсом або в сканнірованном 

вигляді по електронній пошті письмового повідомлення за підписом уповноваженої на те особи 

Експедитора і печаткою Експедитора. В цьому випадку Клієнт має право розірвати цей договір в 

односторонньому порядку. 

1.3. Експедитор за цим договором може надавати Клієнту за його дорученням наступні послуги: 

1.3.1. забезпечує оптимальне транспортне обслуговування, а також є організатором перевезень вантажів 

територією України та іноземних держав відповідно до умов цього договору і договорів (контрактів), що 

оформляють перевезення вантажів; 

1.3.2. привертає транспортні засоби і забезпечує їх подачу в порти, на залізничні станції, склади, термінали 

або інші об'єкти, зазначені Клієнтом, для своєчасної доставки вантажів; 

1.3.3. здійснює роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, 

складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів; 

1.3.4. веде облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів 

або інших об'єктів; 

1.3.5. організовує охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання; 

1.3.6. організовує експертизу вантажів; 

1.3.7. здійснює оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю; 

1.3.8. надає в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської діяльності 

заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження; 

1.3.9. забезпечує виконання комплексу заходів з відправлення назад вантажовідправнику вантажів, які 

надійшли в некондиційному стані, з недостачею, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або 

такій, що не відповідає вимогам перевізників; 

1.3.10. здійснює страхування вантажів та своєї громадянської відповідальності перед Клієнтом за шкоду, 

заподіяну втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, його несвоєчасну доставку 

вантажоодержувачу, іншим невиконанням або неналежним виконанням Експедитором своїх зобов'язань за 

цим договором; 

1.3.11. забезпечує підготовку та додаткове обладнання транспортних засобів і вантажів згідно з вимогами 

нормативно - правових актів; забезпечує відповідність характеристик транспортних засобів, що подаються 

під завантаження, виду і характеру вантажу, що перевозиться і умов перевезення з метою забезпечення 

його безпеки; 



1.3.12. забезпечує оптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з 

метою досягнення мінімального рівня витрат; 

1.3.13. здійснює розрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання 

вантажів; 

1.3.14. оформляє документи і організовує роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог; 

1.3.15. надає підготовлений транспорт, який має необхідне (холодильне та ін.) обладнання згідно з 

вимогами, передбаченими законодавством, і є придатним для транспортування відповідного виду вантажу 

та забезпечує його зберігання і якість в процесі перевезення до передачі вантажоодержувачу; 

 


