
 1 

Договір №__________________  

про надання  послуг доставки  міжнародних  експрес -відправлень 

 

м.Львів        «____» ___________2020р. 

 

ТзОВ «Росан-Глобал», надалі Виконавець, який використовує торговельну  марку (знак для 

товарів і послуг) «Міст Карго» («Meest Cargo»), в особі  генерального директора Пранника Сте-

пана Павловича, що діє на підставі Статуту, та ___________________________________________, 

що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі 

_______________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник» з другої 

сторони, а разом іменуються Сторони уклали цей Договір про наступне: 

1.ТЕРМІНИ 

1.1 Міжнародне експрес-відправлення (далі МЕВ/Товар/Вантаж) - належним чином упаковане 

міжнародне відправлення з документами чи товарним вкладенням, яке приймається, обробляється, 

перевозиться будь-яким видом транспорту за міжнародним транспортним документом ДТД з метою 

доставки одержувачу прискореним способом у визначений строк. 

1.2 Центральна сортувальна станція (надалі ЦСС) - організаційна структура відповідного 

експрес перевізника, створена ним для виконання агентських угод галузі міжнародного 

транспортування вантажів. ЦСС у м. Львові знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, 79035, 

Україна; у м. Києві знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 107-А, 03126, Україна. 

1.3 Міжнародна автомобільна накладна (CMR) – один з видів товарної транспортної 

накладної, який супроводжує МЕВ, який перевозиться автомобільним транспортом. 

1.4 Книжка МДП (Tir Carnet) – документ, що складається на кожен дорожній  транспортний  

засіб  або  контейнер, який дає право перевозити вантажі через кордон держав в опломбованих 

митницею кузовах автомобілів чи контейнерах за спрощених митних процедур. 

1.5 Домашній транспортний документ (ДТД) - індивідуальний номерний транспортний 

документ на кожне МЕВ у консолідованому вантажі, у якому наведено дані про відправника, 

одержувача, а також загальний опис товарів (предметів) у МЕВ. Домашній транспортний документ є 

водночас угодою між відправником МЕВ та експрес-перевізником про перевезення і пред'явлення 

МЕВ митниці для проведення митного оформлення.  

1.6 Авіаційна вантажна накладна (Air Waybill, AWB) - один з видів товарної транспортної 

накладної, який супроводжує МЕВ, який перевозиться повітряним шляхом/транспортом. 

1.7 Розрахункова вага – одиниця виміру, згідно якої формується вартість доставки МЕВ. 

Розрахунковою вагою вважається фізична або об’ємна вага в залежності від того, яка одиниця виміру є 

більшою. Об’ємна вага  розраховується за формулою: Д*Ш*В/4000 де:   Д –Довжина в см;   Ш – 

Ширина в см;  В – Висота в см. 

1.8 Заявка на доставку МЕВ (Заявка) – документ, який складається та підписується Сторонами, 

перед доставкою кожного МЕВ і містить інформацію, необхідну для забезпечення доставки МЕВ, 

попередню вартість доставки МЕВ, згідно наданої у ній інформації та номер ДТД даного МЕВ. Бланк 

Заявки міститься на Вебсайті Виконавця і є невід’ємною частиною Договору. 

1.9 Вебсайт Виконавця - https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-

perevezennya. 

2 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Виконавець зобов’язується від свого імені, за рахунок та за дорученням Замовника надати 

Замовнику наступні логістичні послуги (доставка міжнародних  експрес-відправлень з-за кордону і за 

кордон, доставка міжнародних  експрес-відправлень  по Україні); 

2.2.1. декларування  та  пред'явлення міжнародних експрес-відправлень   для  митного  контролю  

і  митного  оформлення; 

2.2.2. оформлення і складування міжнародних експрес-відправлень  на центральній сортувальній 

станції; 
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2.2.3. зберігання міжнародних експрес-відправлень  на центральній сортувальній станції; 

2.2.4. оформлення товарно-транспортних документів; 

2.2.5. оплату митних платежів (транзитних коштів) за рахунок Замовника; 

2.2.6. митне оформлення міжнародних експрес-відправлень .  

 

3 . ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1 Виконавець має право: 

3.1.1 Вимагати від Замовника документи, необхідні для належного виконання умов п.2.1. даного 

Договору. 

3.1.2 Вимагати від Замовника оплати послуг передбачених в п. 2.1. даного Договору. 

3.1.3 Здійснювати повторне зважування та вимірювання МЕВ,  з метою підтвердження 

достовірності ваги та розмірів, вказаних Замовником у Заявці. Сторони  дійшли  згоди  про  те,  що 

показники, визначені Виконавцем на центральній сортувальній станції (за адресою вул. Зелена 147, 

79035, Львів; проспект Відрадний 107,А Київ, Україна) під час повторного зважування та вимірювання 

МЕВ, є підставою для здійснення перерахунку ціни доставки. 

3.2 Виконавець зобов’язується здійснювати: 

3.2.1 декларування МЕВ; 

3.2.2 розвантаження, приймання МЕВ згідно товаро-супровідних документів. У випадку 

виявлення фактів пошкодження МЕВ, їх упаковки чи маркування або про їх втрату складається Акт 

про невідповідність; 

3.2.3 приймання МЕВ кожного дня, крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів, 

передбачених чинним  законодавством  України; 

3.2.4 надання інших послуг пов’язаних із належним виконанням умов цього Договору чи на 

вимогу Замовника, про що складається відповідний акт наданих послуг. 

3.3 Виконавець не бере на себе зобов`язання здійснювати перевірку вмісту МЕВ, упакованого 

Замовником, та перевіряти відповідність упаковки особливостям  МЕВ, вимогам чинного  

законодавства та  державним  стандартам України та країни доставки. 

3.4 Передавати Замовнику товаросупровідні документи (далі - ТСД), що надійшли з товаром. 

Файл з документами по замочуванню кріпиться до одного з місць вантажу. За окремими  запитом 

Замовника можлива доставка документів іншим способом.  

3.5 Замовник має право на інвентаризацію свого МЕВ, при необхідності. 

3.6 Замовник зобов’язується: 

3.6.1.  Ознайомитися з Генеральними правилами доставки вантажів Виконавця, що розміщені за 

посиланням_https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya та дотримуватися 

останніх; 

3.6.2.  Передати Виконавцю МЕВ, належним  чином упаковане, згідно з особливостями МЕВ, 

вимогами чинного законодавства України та країни доставки; 

3.6.3.  своєчасно надавати Виконавцю документи та інформацію, необхідну для виконання 

митних процедур та умов Договору; 

3.6.4.  інформувати Виконавця про умови складування та зберігання МЕВ на центральній 

сортувальній станції; 

3.6.5.  дотримуватись усіх вимог законодавства; 

3.6.6.  своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно умов цього Договору; 

3.6.7.  підписувати акти наданих послуг надані Виконавцем в 2-денний термін з моменту їх 

отримання.  

 

4.ЦІНА ДОГОВОРУ. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН. 

4.1. Ціною договору є сума всіх платежів згідно цього Договору. Ціна доставки кожного МЕВ 

розраховується згідно п. 1.7., 1.8., 3.1.3. даного договору. 

4.2.  Оплата за надані Виконавцем послуги проводиться Замовником: 

https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya
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4.2.1. При наданні логістичних послуг, а саме доставки МЕВ  за кордон – Рахунок Виконавцем 

виставляється у день поступлення  МЕВ  на  центральну  сортувальну  станцію  (за адресою вул. Зелена 

147, 79035, Львів; проспект Відрадний 107,А Київ, Україна) та оплачується Замовником протягом 

трьох днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Відповідний акт 

наданих послуг надається Замовнику у день доставки МЕВ до отримувача. 

4.2.2. При наданні логістичних послуг, а саме доставка МЕВ  з-за кордону – Рахунок Виконавцем 

виставляється у день поступлення  МЕВ  на  центральну  сортувальну  станцію  (за  адресою вул. 

Зелена 147, 79035; Львів, Україна) та оплачується Замовником шляхом перерахування грошових 

коштів на поточний рахунок Виконавця в той самий день. Відповідний акт наданих послуг надається 

Замовнику у день доставки МЕВ до отримувача. 

4.2.3.  При наданні інших послуг визначених п.2.1. цього Договору Розрахунки здійснюються на 

підставі виставленого рахунку не пізніше трьох днів шляхом перерахування грошових коштів на 

поточний рахунок Виконавця та надається відповідний акт наданих  послуг.  

4.3.  Вартість послуг Виконавця визначається на підставі Тарифів, що затверджуються наказами 

Виконавця та розміщуються на його Вебсайті (на послуги вказані в п. 2.1.6,2.1.7 цього Договору)та 

вказуються Заявці (на послуги вказані в п. 2.1.1.-2.1.5 цього Договору) , які є невід’ємною частиною 

договору.  

4.4 Сторони домовились, що валютою цього Договору є гривня, Євро та Дол. США а всі 

розрахунки за ним проводяться у національній валюті України – гривні. Євро та Дол. США 

конвертується відповідно до  встановленого на Міжбанківській валютній біржі курсу продажу Євро за 

гривні (згідно даних з сайту   https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/eur/  (вкладка «Курс євро на 

міжбанку»). 

 

5 .ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1 Виконавець несе відповідальність за збереження МЕВ Замовника, а також за механічні та 

інші пошкодження, які виникли внаслідок неналежного зберігання, нестачу прийнятих МЕВ 

відповідно до Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів 1956р., Статуту 

автомобільного транспорту України та чинного законодавства України (за виключенням випадків 

послуги оголошеної цінності МЕВ).  

5.2 Виконавець не несе відповідальності за якість, комплектацію і кількість МЕВ прийнятих на 

центральну сортувальну станцію, якщо упакування порушене чи  пошкоджене. 

5.3 Замовник передає для митної обробки та зберігання МЕВ, ввезення/вивезення яких не 

заборонено законодавством України. 

5.4 За порушення строку та розміру сплати платежів відповідно до розділу 4 цього Договору, 

Замовник,  сплачує пеню в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення, в тому числі 

відшкодовує Виконавцю спричинені збитки та компенсує упущену вигоду. 

5.5 У випадку невиконання Замовником своїх зобов’язань із оплати за надані Виконавцем 

послуги, Виконавець набуває права, за власним рішенням, забезпечити заставою МЕВ виконання 

Замовником своїх зобов’язань.  

5.6 Будь-яка із Сторін не несе відповідальності за невиконання умов даного Договору через: 

страйки, природні стихії, війни, тощо. При виникненні форс-мажорних обставин, через які Сторони не 

можуть виконувати свої зобов’язання, кожна із Сторін зобов’язується повідомити про це іншу Сторону 

протягом 3-х днів та підтвердити вище вказані обставини в порядку визначеному чинним 

законодавством. 

5.7 Замовник несе відповідальність перед Виконавцем в межах чинного законодавства 

України, в тому числі відшкодовує спричинені останньому збитки та упущену вигоду. 

5.8 Замовник несе відповідальність за достовірність даних в документах,  відповідність їх 

вмісту, характеру, якості та кількості МЕВ, наданих ним для здійснення митного оформлення, а також 

відповідність упаковки особливостям  МЕВ, вимогам  чинного  законодавства та  державним  

стандартам України та інших держав, територією яких транспортуватиметься МЕВ. 
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5.9 У випадку неякісного виконання своїх зобов’язань Виконавець несе відповідальність перед 

Замовником в межах встановлених чинним законодавством України та цим Договором. 

5.10 Виконавець звільняється від  відповідальності  за прострочення в доставці МЕВ, якщо 

прострочення сталося не з його вини, зокрема, але  не  виключно, якщо таке прострочення спричинене 

несвоєчасним наданням Замовником документів та інформації, необхідної для виконання митних 

процедур та умов Договору;  несвоєчасним  здійсненням  митних  процедур з вини  митних органів 

тощо. 

5.11 Замовник поінформований про відповідальність за порушення Митного кодексу України. 

Зокрема, але не виключно, про відповідальність за порушення  ст. 235, 355. 

5.12 Виконавець не несе відповідальності за зобов’язаннями Замовника, які останній 

безпосередньо виконував перед  митним органом. 

5.13 Коди УКТЗЕД товарів, що підлягають митному оформленню, визначаються згідно 

пояснень і документів що надаються Замовником. Проте рішення органів доходів і зборів щодо 

класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими згідно ст.69  МК України. 

6 .ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1 Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до ________________р. 

В будь-якому випадку, якщо Сторони не вносять ініціативи про припинення договору за один місяць 

до його закінчення Договір вважається продовжений на один рік і на тих же умовах, а будь-які зміни 

до його редакції вносяться лише за домовленістю Сторін. 

6.2 Даний Договір може бути достроково розірваний за ініціативою однієї із Сторін, якщо 

інша Сторона систематично порушує свої зобов’язання і не виконує умови цього Договору. Даний 

Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку також при умові письмового 

попередження про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 календарних днів. 

7 .ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ 

7.1 Розбіжності, які виникають при виконанні даного Договору, повинні вирішуватись шляхом 

переговорів між Сторонами. 

7.2 Якщо Сторони не можуть прийти до згоди, врегулювання спорів здійснюється в  судовому  

порядку 

8. ІНШІ УМОВИІ 
8.1 Термін зберігання товарної партії на складі під митним контролем, не може перевищувати 

30 днів. 

8.2 Розрахункові  строки  доставки  МЕВ визначені  на  Вебсайті Виконавця . 

8.3 Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію іншої сторони, 

отриманої  у зв`язку  із  виконанням  зобов`язань  за  цим  Договором. 

8.4 Керуючись чинним в Україні законодавством, яке регулює правовідносини у сфері  

отримання, збирання, накопичення, обробки та захисту персональних даних, Замовник дає  свою згоду 

на обробку персональних даних для виконання даного Договору. Справжня згода надається на 

здійснення будь-яких дій у відношенні законним чином отриманих персональних даних Замовника, які 

необхідні або бажані для досягнення договірних цілей, а саме збір, систематизацію, нагромадження, 

зберігання, уточнення (відновлення, зміна), використання в межах, необхідних для вищевказаних 

договірних цілей, поширення (у тому числі передача) у межах, необхідних для вищевказаних 

договірних цілей, знеособлювання, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з отриманими 

персональними даними в межах, необхідних для вищевказаних цілей і з врахуванням чинного 

законодавства України. 

8.5 За вимогою однієї із Сторін умови Договору можуть бути переглянуті, про що складається 

відповідний акт розбіжностей та погоджується Сторонами. 

8.6 У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 
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8.7 Сторони погодили, що Виконавець має право змінювати тарифи сповістивши про 

це Замовника у відповідному повідомленні розміщеному на вебсайті Виконавця не пізніше, 

ніж за 2 (два) тижні до цих змін 

8.8 Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що ознайомлений з Генеральними 

правилами надання послуг ТОВ «Росан - Глобал», тарифами та іншою необхідною інформацією, роз-

міщеною на Вебсайті Виконавця за посиланням: https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-

perevezennya В разі зміни Вебсайту Виконавця, останній повідомляє про це на Вебсайті 

https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya, в якому обов’язково має міститися по-

силання на новий Вебсайт. 

8.9 Договір складений у двох оригінальних примірниках (на чотирьох аркушах), кожний із 

яких має однакову юридичну силу, - по одному для кожної сторони Договору. Якщо сторони обміню-

ються скан-копіями підписаного Договору, останні мають таку ж юридичну силу як оригінал, до обмі-

ну сторонами на оригінальні примірники Договору. 

8.10 Також Сторони погодили, що Договір може бути підписано з використанням електронного 

цифрового підпису. 

8.11 Підписуючи цей договір, сторони погоджують використання електронного цифрового під-

пису в документообігу в межах виконання цього договору. 

 

 

 

9.АДРЕСИ СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

 

Виконавець Замовник 

ТЗОВ «РОСАН-ГЛОБАЛ»   

 

КОД ЄДРПОУ 33951294 

79035, УКРАЇНА, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 147   

ТЕЛ./ФАКС (032)2440318 

IBAN UA903065000000026009300004002 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

МФО 306500   

СВІДОЦТВО ПЛАТНИКА ПДВ № 17862600  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ № 

339512913045  

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ТЗОВ «РОСАН-ГЛОБАЛ» 

 

________________/ ПРАННИК С.П. /   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya
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