
Договір про надання послуг з декларування  

та митного оформлення товару/вантажу, транспортного експедирування  

№ ______________ 

  м. _______________                                                                                   « ____»_____________  2020 р. 

ТзОВ «Росан-Глобал», який використовує торговельну  марку (знак для товарів і послуг) «Міст 

Карго» («Meest Cargo»), в особі  генерального директора Пранника Степана Павловича, що діє на 

підставі Статуту, далі «Експедитор» та ____________________________  , в особі 

___________________, що діє на підставі ____________________________________, надалі  

Замовник, разом Сторони, уклали даний  Договір про наступне:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. Експедитор зобов’язується за дорученням Замовника організувати та надати: 

-транспортно-експедиторські послуги, а саме: 

- послуги, пов'язані з організацією та забезпеченням перевезень вантажу/товару (надалі - 

вантаж) в міжнародному сполученні, будь - яким необхідним видом транспорту відповідно до цього 

Договору;  

-послуги з декларування та митного оформлення вантажу Замовника; 

-надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та стану 

вантажу, його завантаження та вивантаження, одержання необхідних для експорту та імпорту 

документів, сплата мита, зборів і витрат, покладених на Замовника, в тому числі, здійснювати оплату 

рахунків ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). 

1.2. Експедитор приймає вантаж для організації перевезення на підставі Заявок, бланк (взірець) 

яких розміщено на Вебсайті Експедитора за посиланням: 

https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya, Заповнена Замовником Заявка 

подаються Замовником в електронній* чи письмовій формі**. Експедитор зобов’язаний повідомити 

Замовника про прийняття заявки до виконання в електронній або письмовій формі.  

 

 

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 

2.1. Замовник зобов’язаний надавати Експедитору документи та інформацію необхідну для 

виконання митних процедур та умов Договору. 

2.2. Експедитор зобов’язаний забезпечити доставлення вантажу в місце призначення та в строк, 

що вказані в заявці. 

2.3. Експедитор зобов’язаний забезпечити доставку та видачу вантажу уповноваженому 

представнику Замовника. 

2.4. Експедитор має право самостійно визначити вид транспорту та маршрут перевезення, 

враховуючи інтереси Замовника. 

 

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 

3.1. Ціна договору становить суму всіх оплат проведених за цим Договором, Вартість послуг 

Експедитора, що включає у себе відшкодування витрат Експедитора і винагороду, а також розмір 

зборів за виконання Експедитором дій, пов’язаних із здійсненням перевезення,  фіксується в заявці. 

Вартість митно-брокерських послуг визначається на підставі Тарифів, що затверджуються наказами 

Експедитора та розміщуються на його Вебсайті. 

3.2. Розрахунок за надані послуги з організації перевезення проводиться Замовником на 

підставі рахунка-фактури Експедитора. Розрахунки за послуги здійснюються Замовником по факту 

наданих послуг протягом 3 робочих днів після надання Експедитором рахунка-фактури. 

3.3. Після надання послуг Експедитором складається Акт прийому-передачі наданих послуг, 
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що є фактом  підтвердження, виконання послуг, їх кількості та вартості.  

3.4. Зазначені вище Акти прийому-передачі наданих послуг, можуть передаватися 

Експедитором Замовнику або його представнику особисто під підпис або факсом, електронною 

поштою (будь яким способом вибраним Експедитором за реквізитами зазначеними в п. 8 Договору), 

із зазначенням на документах ПІБ і посади представника Замовника, який отримав  документи, або 

бути відправлені з використанням поштового зв'язку. У разі якщо Акти були відправлені Замовнику 

поштою, датою вручення вважається дата отримання, зазначена на поштовому повідомленні. 

Замовник підписує Акт прийому-передачі наданих послуг, передає його Експедитору протягом 3 

(трьох)календарних днів з моменту його отримання. У разі незгоди Замовника з Актом прийому-

передачі наданих послуг, останній зобов'язаний надати Експедитору обґрунтовані заперечення в 

такий самий термін. У разі не підписання або не повернення Акта та відсутності 

обґрунтованих  заперечень у зазначений в цьому пункті договору термін, Акт вважається підписаним 

Замовником, а відповідні послуги вважаються належним чином наданими Експедитором і 

прийнятими Замовником. 

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе 

відповідальність відповідно до норм міжнародного права та законодавства України. 

4.2. При залученні Експедитором третіх осіб до виконання своїх зобов’язань, Експедитор несе 

відповідальність перед Замовником за їх дії, як за свої власні. 

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов 

цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. 

 

 

5. ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ. 

5.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням 

цього              Договору, будуть за можливості, вирішуватися шляхом переговорів. Претензії щодо 

невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору пред’являються в iписьмовій формі з 

доданням усіх документів, що підтверджують факт порушення.  

5.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо 

виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення 

переговорів, спір передається на розгляд суду за місцем знаходження Експедитора і вирішується 

згідно з законодавством України. 

 

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. 

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2020 р. 

У разі якщо до закінчення терміну дії Договору, від будь-якої із Сторін не надійде письмове 

повідомлення про припинення дії Договору, він вважається продовженим на кожен наступний 

календарний рік на тих же умовах. 

6.2. Цей договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін. 

6.3. Кожна із Сторін має право достроково розірвати даний Договір, попередивши іншу 

Сторону про це           письмово не менше як за 30 (тридцять) календарних днів до дня розірвання. 

 

 

7. ІНШІ УМОВИ. 

7.1. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 

одному для кожної зі Сторін. 

7.2.Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що ознайомлений з Генеральними 

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

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

perevezennya 
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 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 

посилання на новий Вебсайт. 

 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

  

 

_________________________
  

1 * Під електронною формою мається на увазі відправлена заявка на електронну пошту ________________ та підписана ЕЦП 

відповідно до вимог чинного законодавства України в такому разі підтвердження заявки надсилається на електронну пошту з якої 

відправлено заявку. 

** Під письмовою формою вважається відправлення заявки поштовим зв’язком на юридичну адресу Експедитора, підтвердження 

заявки надсилається на адресу з якої надійшла заявка або іншу адресу зазначену Замовником. 

 

Експедитор 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. /   
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i * Під електронною формою мається на увазі відправлена заявка на електронну пошту 

________________, в такому разі підтвердження заявки надсилається на електронну пошту 

з якої відправлено заявку. 

** Під письмовою формою вважається відправлення заявки поштовим зв’язком на юридичну 

адресу Експедитора, підтвердження заявки надсилається на адресу з якої надійшла заявка 

або іншу адресу зазначену Замовником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


