
Лекція 21.  

Тема: Послуги. Договори перевезення та транспортного експедирування 
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1. Загальна характеристика договору про надання послуг. 

Надання послуг починається з укладення договору про надання послуг. Існує велика кількість 

різновидів таких договорів (як і самих послуг). Це й договір перевезення, і договір транспортного 

експедирування, і договір зберігання, і договір страхування тощо. Відносини між суб’єктами 

господарювання в разі надання більшості з них прописані в ЦКУ. Нюанси надання інших видів послуг 

можна відшукати в таких нормативно-правових актах: Господарському кодексі України, Законі «Про 

захист прав споживачів», Законі «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність». 

Але попри розмаїття договорів про надання послуг вони мають загальні риси, що відрізняють 

їх від інших. 

Договір про надання послуг - це домовленість двох сторін, за якою одна сторона (виконавець) 

зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі 

вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві 

зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина перша статті 901 Цивільного 

кодексу України).  

Згідно з п. 17 ст. 1 Закону «Про захист прав споживачів» послуга – це діяльність виконавця з 

надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального 

блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих 

потреб. 

Юридична характеристика договору: 

  Двосторонній, оскільки створюють права та обов'язки для обох сторін; 

  можуть бути реальними (наприклад, договір перевезення вантажу, зберігання) 

або консенсуальними (наприклад, договір транспортного експедирування). 

  відппатний (наприклад, договори комісії, перевезення) або безвід. платний (наприклад, 

зберігання речей у гардеробі організації). 

Сторонами договору про надання послуг є виконавець і замовник. Замовником є фізична чи 

юридична особа, яка зацікавлена в отриманні та споживанні певної послуги. 

Виконавцем є фізична або юридична особа, яка здатна особисто надати відповідну послугу. 

Законодавець може висувати певні вимоги до виконавців окремих видів послуг: для фізичної особи - 

наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності; для юридичної особи - певна організаційно-

правова форма, наявність необхідного майна (приміщень, обладнання тощо), отримання дозволу 

(ліцензії) на відповідний вид діяльності тощо. Також при укладанні договорів для замовників 

важливого (однак не вирішального) значення можуть набувати деякі професійні характеристики 

виконавця: освіта, досвід (стаж) діяльності, спосіб (техніка) застосування знань і навичок 

комерційного, технічного або іншого характеру, наявність висококваліфікованого персоналу, 

позитивні відгуки клієнтури тощо. 

Істотними умовами відплатного договору про надання послуг, зокрема, є розмір, строки та 

порядок оплати послуги (ч. 1 ст. 903 ЦК України). 

 Предметом договору є виконання певних дій або здійснення певної ді. яльності, які не мають 

матеріального результату. 

Форма договору про надання послуг визначається за загальними правилами щодо форми 

правочинів і договорів (статті 205-210, 639 ЦК України). Однак для договорів про окремі послуги 

закон встановлює вимогу про письмову форму, зокрема для перевезення вантажу (ч. 2 ст. 909 ЦК 
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України), транспортного експедирування (ч. 1 ст. 930 ЦК України) тощо, або ж встановлює спеціальні 

правила щодо форми договору, наприклад, для зберігання (ст. 937 ЦК України). 

Плата за договором про надання послуг визначається в розмірі, у стро. ки та в порядку, 

встановлених договором. 

Строк договору встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або 

іншими нормативно-правовими актами (ст. 905 Цк України). 

Зміст договору про надання послуг становлять права та обов’язки сторін. 

Отже, послуга в будь-якому разі характеризується такими основними ознаками: 

 - послуга спрямована на досягнення певного корисного і правомірного результату; 

 - результат послуги є завжди немайновим, хоча може мати речову форму (наприклад, 

письмовий юридичний висновок може бути результатом надання юридичних послуг). При цьому слід 

розуміти, що при наданні послуги головним є не майнова форма вираження результату послуги, а її 

зміст; 

 - послуга є різновидом товару, адже вона спрямована на задоволення потреб і має грошову 

оцінку; 

 - послуга невіддільна від джерела, тісно пов'язана з особою виконавця та процесом її 

надання; 

 - послугу неможливо зберігати, тобто вона існує лише на той час, коли надається; 

 - надання й споживання послуги відбуваються одночасно, тобто послуга споживається в 

процесі її надання. 

Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг регулюється 

статтею 906 ЦКУ. Тобто збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням 

договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його 

вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про 

надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, 

якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо 

інше не встановлено договором або законом. 

Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання 

послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений 

договором. 

Головною особливістю договорів про надання послуг, на відміну від договорів про виконання 

робіт, є те, що надання послуг невіддільне від діяльності особи, яка надає послуги. Корисний ефект 

такої діяльності не виступає у вигляді певного осяжного матеріалізованого результату, як це має місце 

у підрядних договорах, а полягає в самому процесі надання послуги. Зобов'язання з надання послуг 

виникають, зокрема, з транспортних договорів.  

 

2. Види перевезень та їх правове регулювання. 

Договір перевезення є одним з видів договору про надання послуг, тому до нього можуть 

застосовуватись положення Глави 63 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), якщо це не 

суперечить суті зобов’язання, та законодавство України про захист прав споживачів. У ЦК України 

договорам перевезення присвячена Глава 64 «Перевезення», однак правове регулювання договорів 

перевезення здійснюється також іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими 

нормативно-правовими актами та правилами, виданими відповідно до них (ч. 2 ст. 908 ЦК України), 

що потребує їх дослідження та систематизації. 

Відповідно до чинного ЦК України договори перевезення, залежно від об’єкта перевезення, 

поділяються на договори: 

 перевезення вантажу,  

 пасажирів та багажу   

 пошти (ч. 1 ст. 908 ЦК України). Незважаючи на існуючі спільні риси, договір перевезення 

вантажу, договір перевезення пасажирів і багажу, а також договір перевезення пошти мають суттєві 

відмінності. Про це свідчать, зокрема, спеціальні норми ст.ст. 909, 917, 918, 923 ЦК України про 

перевезення вантажів; ст.ст. 910, 911, 922, 928 ЦК України про перевезення пасажирів і багажу; 

положення спеціального законодавства щодо перевезення пошти. Слід також звернуту увагу на те, що 

даний перелік об’єктів перевезень не є вичерпним. Наприклад, Розділ 24 Правил перевезення 



пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України  регулює перевезення 

покійників, а отже, можна констатувати, що до об’єктів перевезення можна віднести також покійників. 

Істотною умовою договорів перевезення є умова про предмет. Предметом виступають 

послуги з доставки ввірених перевізникові матеріальних цінностей (вантажу, багажу, пошти) або 

перевезення пасажирів до пункту призначення (ч. 1 ст. 909, ч. 1 ст. 910 ЦК України). Корисний ефект 

такої послуги полягає у переміщенні (транспортуванні) матеріальних об'єктів, пасажирів та їхнього 

багажу у просторі та у наданні інших послуг, пов’язаних з перевезенням, до яких можна віднести такі: 

переміщення вантажу та багажу без втрат, навантаження-вивантаження, тимчасове зберігання 

вантажу, здавання вантажу одержувачу та його вивезення та інше. 

Важливою у контексті досліджуваної нами теми є форма договорів перевезення, яка залежить 

як від об’єкта перевезення, так і від виду транспорту, яким здійснюється перевезення. Наприклад, 

форма і порядок укладення договору перевезення вантажів визначені спеціальним законодавством, що 

для всіх видів транспорту встановлює письмову форму. Перевезення вантажів оформлюються різними 

видами документів: вантажними накладними, вантажними квитанціями, дорожніми відомостями і 

коносаментами. 

Договори перевезення, залежно від їх форми, поділяти на такі види: 

 договори перевезення, що укладаються в загальному порядку (наприклад, шляхом 

придбання проїзного квитка в касі автовокзалу на здійснення перевезення пасажира за певним 

маршрутом певним рейсом); 

  договори перевезення, що оформляються транспортною накладною чи коносаментом 

(реальні договори перевезення вантажів) Ст. 138 Кодексу торговельного мореплавства України  

закріплює такі реквізити коносамента: найменування перевізника; місце приймання або навантаження 

вантажу; найменування відправника; час і місце видачі коносамента; кількість складених примірників 

коносамента; підпис капітана або іншого представника перевізника та інші; 

 договори перевезення, що укладаються шляхом акцепту оферти, що виражений у вигляді 

конклюдентних дій (прийняття заявки перевізником про надання транспортного засобу для  

перевезення). 

Отже, ЦК України регулює основні положення договорів перевезення, а саме: їх 

особливості, істотні умови, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін в разі невиконання чи 

неналежного виконання умов договорів. Проте особливість договорів перевезення полягає в тому, що 

їх правове регулювання залежить від об’єкта перевезення, виду транспорту, кількості транспортних 

організацій та інших ознак. 

Таким чином, для більш повного та глибокого розуміння правового регулювання договорів 

перевезення більш раціонально, на наш погляд, розглядати особливості правового регулювання 

договорів перевезення через призму певних критеріїв. 

1. Залежно від юридичної сили нормативно-правових актів, які регулюють перевезення, 

правове регулювання перевезень може включати перевезення, що регулюються: міжнародними 

актами; законами України; підзаконними нормативними актами України; актами СРСР та УРСР, які 

не втратили юридичної сили Так, наприклад, до міжнародних нормативних актів, що регулюють 

перевезення, можна віднести Конвенцію ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів від 24 

квітня 1980 р., Конвенцію ООН про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 

19 травня 1956 р., Європейську угоду про міжнародні магістральні залізничні лінії від 31 травня 1985 

р., Конвенцію ООН про відповідальність операторів транспортних терміналів у міжнародній торгівлі 

від 15 квітня 1991 р., Угоду про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів 

від 17 січня 1997 р., яку ратифіковано Україною 10 лютого 1998 р. тощо. 

Водночас національним законодавством та підзаконними актами встановлено особливості 

регулювання окремих видів перевезень, здійснення цих перевезень певними видами транспорту, інші 

умови надання транспортних послуг. Умови здійснення перевезень регулюються правилами 

здійснення окремих видів перевезень, а конкретні перевезення здійснюються на підставі угоди між 

сторонами, порядок укладення яких також передбачено у відповідних правилах. На підтвердження 

укладення договорів замовнику видається транспортний документ, якщо це передбачено правилами. 

Транспортне законодавство досить детально регламентує як порядок укладення договорів на 

здійснення перевезень, так і умови здійснення самих перевезень і особливості транспортних 

документів, оскільки надання послуг такого виду тісно пов’язане з підвищеною небезпекою для 

учасників процесу перевезення. 



2. Залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення, можна виділити правове 

регулювання залізничних перевезень, морських перевезень, річкових перевезень тощо. Зокрема, 

Законом України «Про транспорт» передбачено, що єдину транспортну систему України становлять: 

 транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і 

авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен);  

 промисловий залізничний транспорт;  

 відомчий транспорт;  

 трубопровідний транспорт; шляхи сполучення загального користування (ст. 21). 

Наприклад, перевезення, що здійснюється залізничним транспортом, регулюються Угодою про 

міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 р., Законом України «Про залізничний 

транспорт», Статутом залізниць України та іншими актами законодавства України. 

Перевезення, що здійснюється автомобільним транспортом, в свою чергу, регулюється 

Конвенцією про договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів автомобільним 

транспортом (Женева, 19 травня 1956 p.), Законом України «Про автомобільний транспорт» , Статутом 

автомобільного транспорту Української РСР тощо. 

Перевезення, що здійснюється авіаційним транспортом, регулюється Варшавською конвенцією 

для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 29 травня 1929 р., Конвенцією 

про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р., Повітряним кодексом України та іншим 

законодавством України. 

3. Залежно від об’єкта перевезення, правове регулювання перевезень може поділятися на: 

правове регулювання перевезення вантажу, перевезення пасажирів та багажу та перевезення пошти. 

Наприклад, перевезення вантажу регулюється великою кількістю нормативних актів, серед 

яких: Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні небезпечних 

вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом від 1 лютого 1990 p.; Угода 

про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) від 1 листопада 1951 p.; Глава 2 Розділу 5 

Кодексу торгового мореплавства України, яка закріплює визначення, особливості та форму договору 

морського перевезення вантажу; Закон України «Про транзит вантажів», який визначає засади 

організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і 

річковим транспортом через територію України; Закон України «Про перевезення небезпечних 

вантажів», який визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади діяльності, пов'язаної 

з перевезенням небезпечних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та авіаційним 

транспортом; Правила перевезення швидкопсувних вантажів та інші нормативно-правові акти. 

У ст. 909 ЦК України закріплено загальне визначення договору перевезення вантажу:за даним 

договором одна сторона (перевізник) зобов´язується доставити довірений їй другою стороною 

(відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання 

вантажу (одержувачеві), а відправник зобов´язується сплатити за перевезення вантажу 

встановлену плату. 

Договір перевезення вантажу є двостороннім (кожна зі сторін набуває за договором прав і 

обов´язків),реальним (вважається укладеним з моменту передачі вантажу транспортній організації) 

та відплатним (за перевезення вантажу його відправник або одержувач зобов´язаний сплатити 

перевізнику обумовлену договором провізну плату). 

Специфіка правового регулювання договорів перевезення вантажу полягає в тому, що 

перевезення вантажу на кожному окремому виді транспорту може мати свої особливості. Причому це 

стосується не тільки умов перевезення вантажу, а й найменування та правового статусу сторін. Так, 

відповідно до ЦК України сторонами договору перевезення вантажу є перевізник та відправник. 

Відправником вантажу (вантажовідправником) є фізична чи юридична особа, яка подає 

вантаж для перевезення. 

Одержувачем вантажу (вантажоодержувачем) є фізична або юридична особа, зазначена в 

документі на перевезення вантажу, яка за дорученням вантажовідправника приймає вантаж і заповнює 

перевізні документи в пункті призначення. Закон не виключає, що одна і та ж особа може бути і 

відправником, і одержувачем вантажу. 

При цьому договір перевезення вантажу може бути укладений на користь третьої особи 

(одержувача), яка хоч і не є стороною договору, але має певні права і несе відповідні обов’язки (ч. 1 

ст. 909 ЦК України). Особливу увагу слід звернути на те, що ЦК України не закріплює дефініції сторін 

за договором перевезення вантажу, однак такі визначення можуть бути передбачені іншими 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15


нормативно-правовими актами. Так, наприклад, вантажоодержувачем відповідно до абз. 2 ст. 6 

Статуту залізниць України є зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична чи 

фізична особа, яка за дорученням вантажовідправника отримує вантаж. 

Предметом договору перевезення є транспортні послуги, що полягають у переміщенні певного 

вантажу. Однак слід розмежовувати поняття предмета договору і предмета перевезення, яким виступає 

конкретний вантаж. 

У разі порушення зобов´язань, що випливають з договору перевезення вантажу, сторони 

несуть відповідальність, встановлену за домовленістю між ними, якщо інше не передбачено законом. 

ЦК України визначає лише загальні умови відповідальності перевізника, вантажовідправника і 

вантажоодержувача за порушення зобов´язань, що випливають з договору перевезення вантажу. 

Детальніше питання відповідальності регулюються транспортними кодексами (статутами). 

Відповідальність перевізника настає у разі: 

1. ненадання транспортного засобу; 

2. втрати, нестачі, пошкодження, псування вантажу; 

3. прострочення доставки вантажу; 

4. подачі під навантаження непридатного транспортного засобу тощо. 

Відповідальність перевізника завжди є обмеженою, оскільки відшкодуванню підлягають лише 

фактично заподіяні збитки. Так, на залізничному транспорті перевізник несе відповідальність за втрату 

чи недостачу вантажу лише в розмірі дійсної вартості втраченого вантажу чи його недостачі; за втрату 

вантажу, який здано до перевезення з оголошеною вартістю, — у розмірі оголошеної вартості, а якщо 

перевізник доведе, що оголошена вартість перевищує дійсну, - у розмірах дійсної вартості; за псування 

і пошкодження - у розмірах тієї суми, на яку було знижено його вартість. У будь-якому випадку сума 

збитків не може перевищувати вартості втраченого вантажу. 

У разі втрати вантажу перевізник відшкодовує не лише збитки, а й стягнуту за цей вантаж провізну 

плату, якщо вона не включається у вартість втраченого вантажу. Витрати і збитки, не передбачені 

договором перевезення, транспортними кодексами (статутами), не підлягають відшкодуванню. 

Відправник несе відповідальність за: 
1. незабезпечення завантаження маршруту; 

2. невикористання наданого транспортного засобу; 

3. несвоєчасне пред´явлення вантажу; 

4. затримку завантажувальних робіт, що проводяться засобами відправника; 

5. пред´явлення вантажу, який заборонено до перевезень або який потребує під час перевезення 

особливих заходів безпеки, з неправильним зазначенням його найменування або властивостей; 

6. неправильне зазначення в масі, кількості місць вантажу, його назви, коду та адреси 

одержувача тощо. 

На одержувача покладається відповідальність за: 

1. здавання після вивантаження неочищеного рухомого складу або контейнерів; 

2. пошкодження і втрату вагонів, контейнерів, перевізних пристосувань (піддонів, строп тощо), 

що належать перевізнику; 

3. затримку в прийманні вантажу, здійсненні розвантажувальних робіт тощо. 

Правове регулювання перевезення пасажирів та багажу здійснюється також великою 

кількістю нормативних актів, які встановлюють умови та порядок перевезення пасажирів та багажу, 

форму договору перевезення пасажирів та багажу, права та обов’язки сторін за договором перевезення 

пасажирів та багажу, їх відповідальність в разі невиконання чи неналежного виконання умов договору. 

Водночас нормативно-правовими актами можуть бути встановлені певні вимоги до сторін договору. 

Зокрема, сторонами договору перевезення пасажира та багажу є перевізник та пасажир (ч. 1 ст. 910 

ЦК України). При цьому у ст. 59 Закону України «Про автомобільний транспорт» зазначено, що право 

на здійснення транспортними засобами міжнародних перевезень пасажирів надається водіям, яким 

виповнився 21 рік. Водночас п. 12 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» передбачено, що надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу 

повітряним транспортом підлягає ліцензуванню, а п. 25 ч. 2 ст. 9 вказаного Закону передбачено також, 

що ліцензуванню підлягає надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу 

річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом. 

Пасажиром, в свою чергу, відповідно до п. 75 ст. 1 Повітряного кодексу України може бути 

фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою перевізника відповідно до договору 



перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників 

експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу 

регулювання та осіб, які супроводжують вантаж. 

Договір перевезення пасажира та багажу – це домовленість двох сторін, за якою одна сторона 

(перевізник) зобов’язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі 

здавання багажу – також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право 

на одержання багажу, а пасажир зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання 

багажу – також за його провезення (частина перша статті 910 Цивільного кодексу України). 

Сторони перевезення. Перевізник – юридична або фізична особа, яка здійснює підприємницьку 

діяльність з надання транспортних послуг і має відповідну ліцензію. Пасажир – фізична або юридична 

особа. 

Істотні умови та форма договору: 

1. Предмет: послуга з доставки пасажирів та багажу до пункту призначення. 

2. Ціна: провізна плата у розмірі, що визначається за домовленістю сторін, якщо інше не 

встановлене законом або іншим нормативним актом. Якщо розмір провізної плати не визначений, 

стягується розумна плата. 

3. Строк перевезення: встановлюється за згодою сторін або нормативно-правовими актами та 

правилами, що видаються відповідно до них. 

4. Форма договору: усна або письмова форма. Укладення договору перевезення пасажира та 

багажу підтверджується видачею відповідного квитка та багажної квитанції, форми яких 

встановлюються відповідними актами: 

♦ Типові форми квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального 

користування, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 травня 2006 

року № 503; 

♦ Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і 

перевізних документів на залізничному транспорті, затверджений наказом Міністерства 

інфраструктури України, Міністерства доходів і зборів України від 30 травня 2013 року № 331/137; 

♦ Форми авіаквитка. 

Особливу увагу слід звернути на те, що права та обов’язки сторін за договорами перевезення 

пасажирів та багажу передбачені як ЦК України, так і іншими нормативно-правовими актами України. 

Скажімо, права пасажира за вказаним договором закріплені в ст. 911 ЦК України, однак перелік цих 

прав не є вичерпним, оскільки їх обсяг залежить від виду транспорту, яким здійснюється перевезення. 

Наприклад, у ст. 190 Кодексу торговельного мореплавства України, окрім прав, передбачених ЦК 

України, закріплено також право пасажира здавати для перевезення багаж за плату за тарифом. Цією 

ж статтею передбачено і обов’язок пасажира направити письмове повідомлення перевізнику або його 

агенту в разі втрати або пошкодження багажу. Водночас відповідно до п. 8.22 Правил перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України  пасажир може за 

наявності вільних місць переоформити проїзний документ на поїзд, який відходить раніше, у вагон 

вищої (нижчої) категорії або здійснити заміну місць, указаних у проїзному документі, на місця будь-

якого вагона такої самої категорії. 

 

Буксирування здійснюється в основному на договірних засадах. Договір не укладається 

тільки тоді, коли буксир і судно (об'єкт), яке буксирується, мають один порт приписки. 

За договором буксирування власник одного судна зобов'язується за винагороду буксирувати 

інше судно або інший плавучий об'єкт на певну відстань або протягом відповідного часу, або для 

виконання якогось маневру (ст.222 Кодексу торговельного мореплавства, ст.126 Статуту 

внутрішнього водного транспорту). Отже, договір буксирування взаємний та сплатний. На морському 

транспорті договір буксирування може укладатись як в усній, так і в письмовій формах. Так, договір 

портового буксирування може укладатись в усній формі (ст.229 Кодексу торговельного мореплавства). 

Проте угоди про покладення обов'язків по управлінню буксируванням на капітана судна-буксира 

можна доводити виключно письмовими доказами. 

Договори річкового буксирування завжди укладаються в письмовій формі (ст.128 Статуту 

внутрішнього водного транспорту). При пред'явленні плоту або судна до буксирування його 

володілець подає накладну, а пароплавство видає йому квитанцію. Буксирування плотів морським 

шляхом здійснюється за коносаментом. 
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За договором буксирування кожна сторона повинна завчасно привести своє судно (об'єкт) у 

такий стан, при якому можливе буксирування. Володілець буксира не відповідає за недоліки свого 

судна, якщо доведе, що вони не могли бути виявлені за умови належної турботливості (приховані 

недоліки). Пароплавство повинно перевірити придатність судна чи плоту до буксирування. Це має 

бути підтверджено сторонами в технічному акті (ст.132 Статуту внутрішнього водного транспорту). 

Буксирувальник зобов'язаний буксирувати судно або інший плавучий об'єкт на певну відстань чи 

протягом даного часу, або для виконання певного маневру, відповідно друга сторона за це сплачує 

винагороду. 

Договір буксирування є консенсуальним або реальним, оплатним, двостороннім. Угода сторін 

про буксирування плотів та суден – реальний договір, оскільки права й обов’язки за договором у сторін 

виникають в момент пред’явлення плота або судна. Консенсуальним договір буксирування визнається 

при виконанні інших операцій. 

Стаття 920 Цивільного кодексу України вказує на те, що в разі порушення зобов'язань, 

передбачених договором перевезення, сторони несуть відповідальність, яку визначено за їх 

домовленістю, якщо інше не встановлено Цивільним кодексом України, іншими законами або 

транспортними кодексами. Отже, сторонам надано можливість самостійно визначити в договорі 

відповідальність за невиконання зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству.  

Відповідальність за порушення умов договору перевезення може бути у вигляді штрафу або 

пені. 

Варто зазначити, що в деяких договорах передбачається, що винна сторона за порушення 

зобов'язання має сплатити і штраф, і пеню, однак це суперечить статті 61 Конституції України, 

оскільки штраф і пеня є різновидами одного виду юридичної відповідальності, а згідно з 

вищевказаною статтею Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. 

Також відповідно до законодавства зі сторони, яка порушила зобов'язання, можуть бути 

стягнуті збитки, спричинені невиконанням або неналежним виконанням договору. Це може бути 

упущена вигода або ж відшкодування вартості товару, який зіпсувався або був пошкоджений 

внаслідок неналежних дій винної сторони. 

Однак варто пам'ятати, що для стягнення збитків необхідно обґрунтувати їх розмір 

відповідними документами. Це можуть бути документи, якими підтверджується вартість 

пошкоджених або зіпсованих товарів, договори на їх перепродаж тощо. 

Підстави притягнення перевізника до відповідальності: 

 ненадання транспортного засобу для перевезення вантажу. Перевізник зобов'язаний надати 

транспортний засіб для виконання своїх зобов'язань (частина перша статті 921 ЦК України). Якщо ж 

транспортний засіб надано не було, то перевізник притягатиметься до відповідальності, яку зазначено 

в договорі. Найчастіше в таких випадках передбачається сплата штрафу і відшкодування збитків за 

упущену вигоду, та в разі якщо мали перевозитись товари, які швидко псуються, – відшкодовується 

вартість таких товарів; 

 порушення строку перевезення. У такому випадку так само прописується штраф (неустойка) 

та відшкодування всіх завданих збитків (стаття 923 Цивільного кодексу України, стаття 

313 Господарського кодексу України); 

 перевізник відповідає за збереження вантажу з моменту прийняття його до перевезення та 

до моменту видачі вантажу вантажоодержувачу (стаття 924 Цивільного кодексу України, стаття 

314 Господарського кодексу України). Варто зазначити, що перевізник звільняється від 

відповідальності в тому випадку, якщо доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження 

вантажу сталися не з його вини. Пошкодженням вантажу не з вини перевізника вважаються випадки, 

коли перевізнику попередньо не повідомили про особливості перевезення певного виду вантажу 

(крихкий вантаж, вантаж, який має перевозитися в закритих контейнерах тощо). Також перевізник 

звільняється від відповідальності, якщо товар неправильно запакував замовник чи вантажовідправник. 

Однак варто пам'ятати, що в усіх випадках перевізник також не притягатиметься до 

відповідальності, якщо буде доведено, що невиконання ним своїх зобов'язань зумовлено обставинами 

непереборної сили (форс-мажор), які не залежали від волі перевізника. 

Отже, проведений аналіз особливостей правового регулювання перевезень свідчить про те, 

що перевезення регулюється великою кількістю нормативно-правових актів. 
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3. Загальні засади транспортного експедирування. 
Одним із поширених додаткових транспортних договорів є договір транспортного 

експедирування. Сутність цього договору полягає в тому, що одна особа, яка потребує перевезення 

певного вантажу (клієнт), передає функції щодо організації його відправки чи одержання іншій особі 

(експедитору). 

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату 

і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором 

послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу (ч. 1 ст. 929 ЦК України, ст. 9 Закону України "Про 

транспортно-експедиторську діяльність"). 

Цей договір є двостороннім (обидві сторони наділені і правами, і обов'язками), консенсуальним 

(набуває чинності з моменту досягнення згоди між сторонами) і відплатним (експедитор надає послуги 

на платних засадах). 

За своєю правовою природою договір транспортного експедирування розглядається 

законодавцем як самостійний вид договорів про надання послуг. Проте необхідно мати на увазі, що у 

ньому можуть міститися елементи інших договорів: перевезення, комісії, доручення, зберігання, 

підряду тощо. У такому разі договір транспортного експедирування слід вважати змішаним, і тому до 

відносин між його сторонами потрібно застосовувати не лише норми гл. 65 ЦК України, а й положення 

цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у такому договорі транспортного 

експедирування, якщо інше не встановлено цим договором або не випливає із його суті (ч. 2 ст. 628 

ЦК України). 

Сторонами договору транспортного експедирування є експедитор і клієнт. 

Експедитором (транспортним експедитором) є суб'єкт господарювання, який за дорученням 

клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, 

визначених договором транспортного експедирування (ст. 1 Закону України "Про транспортно-

експедиторську діяльність"). Функції експедитора можуть виконувати транспортні організації, що 

одночасно виступають перевізниками, спеціалізовані підприємства (організації), інші суб'єкти 

господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці). 

Клієнт - це споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором 

транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає 

експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором 

транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору (ст. 1 Закону 

України "Про транспортно-експедиторську діяльність"). Клієнтами за договором транспортного 

експедирування виступають переважно відправники і одержувачі вантажу, але ними можуть бути й 

інші особи, які зацікавленні в отриманні експедиторських послуг (перевізники, власники товару та ін.). 

Окрім сторін договору транспортного експедирування, тобто експедитора і клієнта, у 

транспортно-експедиторській діяльності можуть брати участь й інші особи (перевізники, транспортні 

агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, 

автомобільного, річкового і морського транспорту, митні брокери та інші особи, які виконують роботи 

(надають послуги) при перевезенні вантажів). Таких w\b експедитор має право залучати до виконання 

своїх зобов'язань tin договором транспортного експедирування, укладаючи з ними під повідні 

договори. При цьому у відносинах з іншими учасниками транспортно-експедиторської діяльності 

експедитор може виступати або від свого імені, або від імені клієнта. Як саме буде він діяти сторони 

повинні обумовити в договорі транспортного експедирування. В іншому ж випадку експедитор має 

укладати договори від свого імені, оскільки він не уповноважений клієнтом на вчинення правочинів 

від імені останнього. 

У ст. 9 Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність" виділяються істотні 

умови договору транспортного експедирування, якими є: відомості про сторони договору; вид 

послуги експедитора; вид та найменування вантажу; права, обов'язки сторін; відповідальність сторін, 

у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили; розмір плати експедитору; 

порядок розрахунків; пункти відправлення та призначення вантажу; порядок погодження змін 

маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта; строк (термін) виконання договору; а також усі ті умови, 

щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 

Предметом цього договору є транспортно-експедиторська послуга, тобто робота, що 

безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, 



транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування (ст. 1 Закону України 

"Про транспортно-експедиторську діяльність"). 

Експедитори надають клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав, 

територією яких транспортуються вантажі, згідно з переліком послуг, визначеним у правилах 

здійснення транспортно-експедиторської діяльності, а також інші послуги, визначені за домовленістю 

сторін у договорі транспортного експедирування (наприклад, організація перевезення вантажів 

різними видами транспорту; фрахтування суден, залучення інших транспортних засобів і забезпечення 

їх подачі для своєчасного відправлення вантажів; здійснення робіт, пов'язаних із прийманням, 

накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням 

вантажів; організація охорони ван-тажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання; здійснення 

оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю). 

Експедиторські послуги законодавець поділяє на основні і додаткові (ч. 1 ст. 929 ЦК України). 

Основні послуги, що надаються експедитором, пов'язані з перевезенням (організація перевезення 

вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом; укладання від свого імені 

або від імені клієнта договору перевезення вантажу; забезпечення відправки і одержання вантажу 

тощо). Додаткові послуги спрямовані на забезпечення доставки вантажу (перевірка кількості та стану 

вантажу, його завантаження та вивантаження; сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта; 

зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення; одержання необхідних для експорту та 

імпорту документів; заповнення митних документів і виконання інших митних правил тощо). 

Строк договору транспортного експедирування визначається сторонами і, як правило, 

прив'язується до строку виконання сторонами обов'язків за цим договором. У тому ж разі, коли між 

сторонами складаються відносини, що передбачають систематичне надання експедиторських послуг 

протягом тривалого часу, вони можуть укласти довгострокові (генеральні) договори транспортного 

експедирування. 

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені йому клієнтом за належне виконання 

договору транспортного експедирування. Вона визначається за взаємною домовленістю сторін, якщо 

інше не встановлено законом. У випадку, коли розмір плати не встановлений ні договором, ні законом, 

клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату, яка визначається за правилами, передбаченими 

в ч. 4 ст. 632 ЦК України. 

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність" у плату 

експедитору не включаються його витрати на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до 

виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що 

сплачуються при виконанні цього договору. 

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами 

господарювання, які залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами 

влади. 

Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 930 ЦК України, 

ст. 9 Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність"). 

У тому разі, коли експедитору надається право виступати від імені клієнта перед третіми 

особами при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності, клієнт відповідно до статей 244-250, 

ч. 2 ст. 930 ЦК України повинен видати експедитору довіреність. 

Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами (авіаційною 

вантажною накладною, міжнародною автомобільною накладною, коносаментом, вантажною 

відомістю тощо), складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду 

транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. При цьому факт надання 

послуги експедитора при перевезенні підтверджується або єдиним транспортним документом, або 

комплектом документів, які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до 

пункту його призначення. 

Права та обов'язки сторін за договором транспортного експедирування визначені в гл. 65 ЦК 

України, статтях 10-12 Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність". 

Відповідальність сторін договору транспортного експедирування базується на загальних 

принципах відповідальності за порушення цивільно-правових зобов'язань. Про це можна зробити 

висновок, проаналізувавши ст. 934 ЦК України, в якій вказується, що експедитор відповідає перед 

клієнтом відповідно до гл. 51 ЦК України, а також застосувавши аналогію цієї норми до 

відповідальності клієнта перед експедитором. 



Проте акти цивільного законодавства містять і деякі спеціальні норми щодо відповідальності 

сторін за договором транспортного експедирування. Так, експедитор відповідає перед клієнтом за 

кількість місць, вагу, якщо проводилося контрольне зважування у присутності представника 

перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки згідно з даними товарно-

транспортних документів, що завірені підписом представника перевізника, у випадку, коли інше не 

встановлено договором. Крім того, експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, 

залучених ним до 

виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії (ст. 14 

Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність", ч. 2 ст. 932 ЦК України). 

Клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо 

надання необхідних для виконання договору транспортного експедирування документів та інформації 

(ч. 4 ст. 933 ЦК України). 

Особливості відповідальності експедиторів та клієнтів на окремих видах транспорту також 

встановлюються транспортними статутами та кодексами. Так, в п. 105 Статуту залізниць України, 

зокрема вказується, що експедиторські організації несуть матеріальну відповідальність за перевезення 

у межах і розмірах, передбачених цим Статутом та окремими договорами. 

Припинення договору транспортного експедирування здійснюється на загальних підставах 

припинення зобов'язань. Проте особливістю даного договору є те, що законом допускається 

одностороння відмова від нього - клієнт і експедитор можуть у будь-який час і за будь-яких обставин 

відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону в 

розумний строк та відшкодувавши цій стороні збитки, завдані у зв'язку із розірванням договору (ст. 

935 ЦК України). 

 

 

 

 

 


