
 

 

 

 

Договір про надання послуг з 

декларування та зберігання вантажів 

 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСАН-ГЛОБАЛ», що є 

платником податку на прибуток на загальних підставах та має дозвіл на провадження митної 

брокерської діяльності (номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серія AE № 523333 від 

19.06.2015), в особі Генерального директора Пранника Степана Павловича, що діє на підставі 

Статуту, надалі «Виконавець», з однієї сторони та 

Фізична особа, яка приєдналась до цього Договору, надалі «Замовник» з другої 

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

 
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Міжнародні експрес-відправлення (далі МЕВ/Товар/Вантаж) – належним чином упаковані 

міжнародні відправлення з документами чи товарним вкладенням, які приймаються, обробляються, 

перевозяться будь-яким видом транспорту за міжнародним транспортним документом з метою 

доставки одержувачу прискореним способом у визначений строк 

Центральна сортувальна станція (далі ЦСС) - організаційна структура відповідного експрес- перевізника, 

створена ним для виконання агентських угод галузі міжнародного транспортування вантажів. ЦСС у м. Києві 
знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 107-А, 03126, Україна. 

 

 
1. Предмет договору 

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується від імені та за рахунок 

Замовника надати послуги з: 

• пред’явлення МЕВ посадовим особам митного органу в зоні діяльності Київської митниці 

Держмитслужби (надалі - митний орган) для догляду та митного оформлення відповідно до 

чинного митного законодавства країни Виконавця; 

• зберігання Товарів Замовника, що переміщуються через митний кордон України; 

• декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у МЕВ 

на адресу Замовника. 

1.2. Цей Договір є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем, і може бути 

укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому. 

1.3. Невід’ємними Додатками до цього Договору є Згода на збір та обробку персональних даних та 

зразок Акту про проведення огляду міжнародного експрес-відправлення. 

1.4. Виконавець при наданні послуг за цим Договором використовує нижченаведений знак для 

товарів та послуг: 
 

 

 
2. Права Виконавця 

2.1. Здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням представникам митного органу 

Товарів Замовника та документів на них до митного оформлення. 

2.2. Здійснювати свої функції з декларування Товарів Замовника у митному органі. 



 

 

2.3. Вимагати від Замовника компенсації сплачених Виконавцем митних платежів та надання 

документів, відомостей, необхідних для здійснення митного оформлення, в тому числі 

інформації з ознаками конфіденційності відносно особи або Товарів, що ним декларуються. 

2.4. Завіряти копії документів для митного оформлення своєю печаткою. 

2.5. Оскаржувати від імені Замовника рішення митних органів. 

2.6. Для повного виконання умов даного Договору, у разі необхідності, залучати третіх осіб. 

       2.7. При виникненні сумнівів переконатись у достовірності та повноті даних про властивості, вагу,         

                                                                                                                                                                                                                                                                       кількість, ціну товару, виробника, країну походження та інших важливих відомостей, що                                              

             мають значення для здійснення правильних дій з митного оформлення товарів до подачі        

             декларації до митного органу, в разі необхідності проводити огляд міжнародного експрес-  

             відправлення, про скласти відповідний Акт. 

2.7. Сплачувати митні платежі. 

 
3. Обов'язки Виконавця 

Виконавець, як митний брокер зобов'язаний: 

3.1. Декларувати Товари. 

3.2. Подавати представникам митного органу документи і відомості, необхідні для митного 

оформлення. 

3.3. Пред'являти представникам митного органу Вантажі, що декларуються. 

3.4. Сприяти, в разі потреби, проведенню ветеринарного, фітосанітарного та інших видів 

державного контролю. 

3.5. Інформувати Замовника, який передав йому Товари для пред'явлення митному органу, при 

виявленні пошкодження тари і упаковки, а також про невідповідність цих Товарів та документів 

на них до митного оформлення. 

3.6. Від імені Замовника сплатити митні платежі на суму до 300,00 грн. (триста гривень), з 

наступною компенсацією від Замовника (митні платежі на суму від 300,00 грн. (триста гривень) 

Замовник сплачує самостійно, згідно п. 5.2 Договору), якщо інше не обумовлено Сторонами. 

3.7. Для цілей, передбачених п. 3.6, 5.2, 5.3, сума в розмірі до/від 300 грн. розраховується на день 

розміщення МЕВ в місці зберігання на ЦСС ТзОВ «Росан-Глобал» у м. Києві. Остаточна сума 

митних платежів, що підлягає компенсації, розраховується в порядку, передбаченому ст.3-1 Митним 

кодексом України. 
 

4. Права Замовника Замовник 

має право: 

4.1. Вимагати від Виконавця належного виконання умов чинного Договору. 

4.2. Одержувати інформацію про хід митного оформлення Товарів. 

 
5. Обов'язки Замовника 

5.1. Надавати Виконавцю документи та інформацію, необхідні для виконання чинного Договору. 

5.2. Сплатити, у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України, митні та  

інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на митні органи, з урахуванням п. 5.3 

цього Договору в т.ч. компенсувати сплачені Виконавцем митні платежі згідно п. 3.6. цього 

Договору. 

5.3. Згідно п.5.2 цього Договору самостійно сплатити митні платежі на суму від 300, 00 грн. (триста 

гривень). 

5.4. В разі встановлення факту недооплати митних платежів (зміна ставок мита, інших митних 

платежів та ін.), Замовник відповідальний за їх своєчасну та повну доплату. 



 

 

6. Вартість послуг 

6.1. Послуги за цим Договором надаються безоплатно. 

 
7. Термін надання послуг 

7.1. Сторони домовились, що Виконавець зобов'язується надати послуги з декларування та 

зберігання Товарів Замовника протягом дії чинного Договору. 

7.2. У разі наявності обставин, які не дають змогу Виконавцю здійснити взяті на себе обов’язки 

у визначений у п.7.1. Договору термін у повному обсязі з незалежних від Виконавця причин 

(направлення митним органом запитів, проведення експертиз та ін.), декларування Товарів  

Замовника буде здійснюватися у відповідно подовжені терміни, про що Виконавець 

зобов'язаний повідомити Замовника. 

7.3. Послуги Виконавця вважаються наданими з моменту завершення митного оформлення 

Вантажу Замовника. 

 
8. Відповідальність Сторін 

8.1. У разі застосування до Виконавця з боку митних органів фінансових санкцій (штрафів та ін.), 

передбачених Митним кодексом України та іншими нормативними актами України, у зв'язку 

з наданням Замовником неповної або недостовірної інформації та документів чи здійснення  

інших порушень, останній несе відповідальність перед Виконавцем у вигляді штрафу у 

розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Виконавця. 

8.2. Виконавець не несе відповідальності перед митними органами за недотримання Замовником 

умов вибраного митного режиму з моменту випуску Товарів під певний митний режим. 

8.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі донарахування Замовникові 

після митного оформлення Товарів та випуску Товарів під певний митний режим податків, 

митних платежів та зборів (у зв'язку зі зміною ставок мита, митних зборів та ін.), а також у 

разі застосування до Замовника сум фінансових санкцій у зв'язку з несвоєчасною оплатою 

вказаних податків, митних платежів та зборів. 

8.4. У випадку неякісного надання послуг з боку Виконавця (надання послуг не в повному обсязі 

та ін.), останній сплачує Замовнику штраф в розмірі 0,1% від вартості товарів, що підлягають 

митному оформленню, яка зазначена в товарно-супровідних документах. 

 
9. Вирішення спорів 

9.1.  Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку згідно до чинного законодавства України. 

 
10. Форс-мажор 

10.1. Сторони погодились з тим, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин - дій 

непереборної сили, які не залежать від волі Сторін, контролювати чи запобігти виникненню 

яких, використовуючи розумні засоби застереження, вони не змогли, а саме: війни, 

військових дій, блокади, пожеж, землетрусів, повеней, а також інших обставин подібного  

роду, які знаходяться поза межами розумного контролю Сторін, та які впливають на 

виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, то строк виконання таких зобов’язань 

продовжується відповідно на строк дії вказаних обставин. 

10.2. Кожна зі Сторін цього Договору зобов’язана протягом 5-х календарних днів повідомити 

іншу Сторону про початок та кінець дії форс-мажорних обставин, які перешкоджають 



 

 

виконанню зобов’язань за цим Договором. Належним доказом дії форс-мажорних обставин 

повинна бути довідка Торгово-промислової Палати України або іншого компетентного 

органу. 

 
11. Дія Договору 

11.1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з моменту першого надсилання Замовником 

своїх паспортних даних на наступну електронну адресу Виконавця: ccnext@meest- 

cargo.com.ua або csc@meest-cargo.com.ua за умови попереднього отримання від Виконавця 

інформаційного листа. 

11.2. Цей Договір є безстроковим. 

11.3. У випадку, якщо одна із Сторін письмово заявить про свій намір розірвати Договір, то 

Договір вважається розірваним через 20 (двадцять) календарних днів після надсилання 

іншій Стороні такого письмового повідомлення. 

 
12. Реквізити Сторін 

Виконавець Замовник ТОВ «Росан-Глобал» 

Код ЄДРПОУ 33951294 Фізична особа, 

79035, Україна, м. Львів, вул. Зелена, 147 яка приєдналась до цього 

Тел./факс (032)244-03-18 Договору п/р 2600601065019 в ПАТ 

«Кредобанк» 

МФО 325365 

Свідоцтво платника ПДВ № 17862600 

Індивідуальний податковий № 339512913045 

Ліцензія:серія AE № 523333 від 26.09.2014р. 

Генеральний директор 

ТОВ «Росан-Глобал» 

Пранник С.П. 

mailto:csc@meest-cargo.com.ua


 

 

Додаток до Договору про надання послуг з декларування та зберігання 

вантажів 

 
ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДІАЛЬНІСТЮ «РОСАН-ГЛОБАЛ», в особі 

Генерального директора Пранника Степана Павловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і 

Фізична особа, яка приєдналась до Договору про надання послуг з декларування та зберігання 

вантажів, з другої сторони, уклали цей Додаток до Договору про надання послуг з декларування та 

зберігання вантажів про наступне: 

З метою забезпечення реалізації господарчих, правових, податкових відносин, відносин у сфері 

бухгалтерського обліку, відносин у сфері статистики, які регулюються Податковим Кодексом 

України, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Законом України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Законом України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Статутом ТОВ 

«Росан-Глобал» та іншими нормативно-правовими документами, Сторони домовились щодо 

категорій персональних даних, що обробляються: 

• дані паспорту громадянина України, 

• ідентифікаційний номер, 

• дані щодо місця реєстрації та проживання, 

• прізвище, ім'я, по-батькові, 

• дані про відкриті розрахункові рахунки, 

• номери телефонів, 

• інші дані, віднесені до персональних даних Законом України «Про захист персональних 

даних». 

 

 
Виконавець Замовник 

 
ТОВ «Росан-Глобал» Фізична особа, 

Код ЄДРПОУ 33951294 яка приєдналась до Договору про 

79035, Україна, м. Львів, вул. Зелена, 147 надання послуг з декларування та 

Тел./факс (032)244-03-18                                   зберігання вантажів п/р 

2600601065019 в ЦФ 

ПАТ «Кредобанк» 
МФО 325365 

Свідоцтво платника ПДВ № 17862600 

Індивідуальний податковий № 339512913045 

Ліцензія:серія AE № 523333 від 26.09.2014р. 

 

Генеральний директор 

ТОВ «Росан-Глобал» 

Пранник С.П. 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток до Договору про надання послуг з декларування та зберігання вантажів 

 

АКТ 

про проведення огляду міжнародного експрес-відправлення № _____від______  

(зразок) 

 

 1. Місце проведення огляду_________________________________________________________________ 

 

 2. Відправник 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 3. Одержувач 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 4. Домашній транспортний документ 

_________________________________________________________________________________________ 

Найменування МЕВ 

_________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

Кількість місць у МЕВ 

_________________________________________________________________________________________ 

Вид упаковки 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 5. Розпакування та огляд МЕВ проведено з метою: 

1) усунення пошкоджень упаковки*; 

3) іншою (зазначити): 

________________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________  

 

6. У результаті проведення огляду було встановлено:  

     

_________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

7. Огляд проводили:  

     

_________________________________________________________________________________________ 

         (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта  

                    або посвідчення особи) ** 

     

_________________________________________________________________________________________ 

         (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта  

                    або посвідчення особи) ** 

     

_________________________________________________________________________________________ 

         (посада, підпис, ініціали, прізвище, N паспорта  

                    або посвідчення особи) ** 

--------------- 

     * Підкреслюється,  якщо  огляд  МЕВ  проведено  з  цією метою. 

     ** Запис виконується власноручно особою, що була присутня під час здійснення огляду.  
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