
ТзОВ "Росан-Глобал" "Rosan-Global" LLC
просп. Відрадний, 107а, Київ, Україна 107a, Vidradnyj Ave., Kyiv, Ukraine
вул. Зелена, 147, Львів Україна 147, Zelena Str., Lviv, Ukraine
info@meest-cargo.com.ua info@meest-cargo.com.ua

 +38 (032) 244 0327  +38 (032) 244 0327

-

4. Інформація про вантаж

К-сть місць
Вага брутто, 

кг
Об'єм, м³

Тип заван-

таження

Тип розван-

таження

Пакування, розмір 

палет, коментар

Експедитор Замовник

 транспортного експедирування
до Договору про надання послуг з декларування та митного оформлення товару/вантажу,
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Вартість перевезення

Дата розвантаження

М
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Найменування і тип вантажу Тип транспорту

Додаткова інформація Додаткова інформація

Контактна особа

Назва/ім'я відправника Назва/ім'я отримувача
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Контактна особа

Індекс (поштовий код)

Контактна особа

Вулиця, будинок та інше

Телефон Телефон
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Індекс (поштовий код)

1. Експедитор і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором несуть взаємну матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством

України та умовами Договору. Кожен випадок збитку, за який інша Сторона вимагає компенсації, повинен бути документально підтверджений.

2. Сторони зобов'язуються не розголошувати комерційну таємницю своїх взаємовідносин. За спробу вийти безпосередньо на замовника або виконавця штраф у розмірі вартості

перевезення.

3. Перевезення вантажів Замовника може здійснюватися як силами Експедитора, так і з залученням третіх осіб.  

4. Сторони мають право відмовитися від завантаження не менше ніж за 24 години від дати завантаження. У випадку відмови однієї із сторін від перевезення Вантажу згідно з заявкою

менше ніж за 24 години до вказаного у заявці строку подачі автотранспорту, сторона яка відмовилась оплачує іншій штраф 10% від вартості конкретного перевезення згідно заявки до

договору за кожен транспортний засіб.

5. Експедитор несе відповідальність за запізнення на завантаження (невчасна подача автомобіля) і за прострочення в доставці вантажу в терміни, вказані в Заявці, у вигляді штрафу в

розмірі 50 Євро (по курсу НБУ на день виникнення простою / за добу за кожний день запізнення), починаючи від дати, що була зазначена у Заявці. Запізнення автомобіля під завантаження

терміном більше чотирьох годин вважається добою запізнення.

6. Норма часу - 48 годин на завантаження та митне оформлення і 48 години на розвантаження та митне оформлення. Замовник відшкодовує збитки, понесені Експедитором за кожну

почату добу простою транспортного засобу при завантаженні, розвантаженні, проходженні пункту пропуску, митного оформлення тощо внаслідок невиконання чи неналежного виконання

умов договору, невірного та невчасного оформлення товаротранспортних та інших супровідних документів залежно від виду Вантажу і його специфічних особливостей (ветеринарні,

санітарні свідоцтва, свідоцтва про якість (відповідність), попередня декларація, попереднє повідомлення, лист узгодження і т.д.) внаслідок порушення Замовником митного (відсутності чи

невірного оформлення в установчому порядку транзитних дозволів по країнам транзиту), податкового законодавства країни завантаження, країн транзиту чи країни розвантаження вантажу

(несплати у встановленому порядку митних зборів, акцизного збору чи інших обов'язкових платежів і т.д.) Замовник сплачує Експедитору штраф в розмірі 50 Євро (згідно курсу НБУ по

відношенню до гривні на дату виставлення претензії). Субота і неділя, а також дні державних свят не вважаються днями простою, якщо автомобіль подано менш ніж за 48 годин до початку 

таких.  

7. За порожній пробіг автотранспорту – у разі відмови Замовника від замовлення після відправлення автомобіля в пункт призначення, додатковий пробіг по території іноземних держав у

випадку переадресації Вантажу, Замовник оплачує Експедитору: на території України - 20,00 гривень за 1 км.; на території СНД- 25,00 грн. за 1км.; на території іноземних держав – 1 Євро

(згідно курсу НБУ по відношенню до гривні на дату виставлення претензії) за відстань до пункту призначення та у зворотному шляху.

8. Замовник зобов’язаний забезпечити здійснення завантаження автомобілів з врахуванням встановлених у державах, по території яких виконується перевезення вантажів, обмежень

щодо загальної ваги вантажів та навантаження на вісь автомобіля.

9. Дана Заявка є невід’ємною частиною Договору, факсимільна копія якої має повну юридичну силу нарівні з оригіналом.

Додаткові умови: 

5. Форма оплати
Оплата в безготівковій формі згідно виставленого рахунку. Передоплата 50% від вартості 

превезення, наступних 50% оплати  протягом 3-х днів після розвантаження
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Контактна особа

Місто

 № _____________ від «___» ____________ 20____ 
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1. Інформація про доставку

2. Завантаження 3. Розвантаження

Заявка на доставку вантажів FTL (повний) та LTL (збірний) 

Заявка № Дата складання

Додаткові документи CMR -

Міжнародний пункт пропуску

Митно - брокерські послуги в Україні надає ТОВ "Росан-Глобал"

Митно - брокерські послуги за межами України надає партнер ТОВ «Росан-Глобал»
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