
Інструкційно – методична карта № 11 
(навчальна практика із набуття первинних професійних умінь і навичок з дисципліни «Цивільне 

та сімейне право») 

 

Практичне заняття № 14   (2 годин) 
Самостійна робота  - 2  годин.   

Тема заняття:  Юридична характеристика та основні положення деяких договорів.  

Тема практичного заняття: Договори перевезення та транспортного експедирування 
Зміст заняття: вирішення ситуацій з відносин перевезення та транспортного експедирування, а також 

укладення договорів щодо цього з умовою відповідальності за його порушення. 

 
Мета заняття.  

навчальна – формування у студентів професійного  уміння щодо дій у правовідносинах перевезення та 

транспортного експедирування, зорієнтувати студентів у правових наслідках порушення істотних умов 

договорів перевезення та транспортного експедирування, навчити їх використовувати набуті теоретичні знання 
при складанні договорів перевезення та транспортного експедирування. 

виховна – привити студентам поняття особистої відповідальності за роботу, що вони  виконують, та 

безумовного дотримання і виконання діючого законодавства в діяльності юриста. 

 

Методичне забезпечення 
1. Цивільний кодекс України . 

2. Зразки договорів перевезення 

 

Актуалізація опорних знань 

 

1. Поняття «перевезення». Договір перевезення вантажу. Договір перевезення пасажира та 

багажу.  

2. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти.  

3. Відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із договору перевезення.  

4. Договір транспортного експедирування.  

 
Завдання 1. Заповніть схеми. 

Схема 1. 

 
 

 

 

 

 

 



Схема 2. 

 
Ситуація 1 

Підприємець Довженко уклав із залізницею договір перевезення з Одеси  у  Дніпропетровськ червоних 
помідорів  і  кабачків. Залізниця подала вагони  для  його вантажу  із  запізненням на 3 дні. До цього часу вантаж 

почав псуватися.  У  результаті при його реалізації Довженко зазнав значних збитків і подав до  суду позов  на  

залізницю  з  вимогою  відшкодування  збитків,  спричинених  тридобовою  затримкою  подачі  вагонів.  
Залізниця  відмовилася платити, мотивуючи це  тим, що затримка подачі вагонів була викликана розмиттям 

полотна залізниці через тривалі зливові дощі в 100 км від станції навантаження вантажу. 

Яке  рішення  має  прийняти  суд?  Чи  зміниться  рішення суду,  якщо  затримка  подачі  вагонів  відбулася  
через  затримку вивантаження попереднім клієнтом? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________  
Чи  зміниться  рішення суду,  якщо  затримка  подачі  вагонів  відбулася  через  затримку вивантаження 

попереднім клієнтом? 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Ситуація 2 

Колективне  сільськогосподарське  підприємство  "Україна" (смт Індричайлів Сумської області) 

звернулося  до  Господарського  суду  з  позовом  на  Управління  Південної  залізниці  про стягнення вартості 
2 комбайнів, які не прибули на станцію призначення "Ромни".  Втрата  2 комбайнів із 5 переданих до 

перевезення  залізничному  транспорту  підтверджується  комерційним актом. Заперечуючи проти позову, 

залізниця послалася на практичну неможливість втрати вантажу у зв’язку з великою вагою. 

Як вирішити цей спір? 
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 



Ситуація 3 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія «САТ» що має статус платника 

податку на прибуток підприємства на загальних умовах та ліцензію серії АВ № 414762 Міністерства 

інфраструктури  України на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 

загального користування, що видана Управлінням безпеки дорожнього руху від 18.01.2017 р. уклало договір 
перевезення вантажу автомобільним транспортам з ТОВ «Лелека».  

Істотні умови: 

Клієнт надає для перевезення вантажі, а Перевізник зобов’язується здійснити їх перевезення 
автомобільним транспортом і надати інші послуги по перевезенню вантажів на території України. 

Перевізник зобов’язується доставити надані Клієнтом вантажі до пункту призначення в установлений 

Договором строк та видати їх уповноваженій на одержання вантажу особі – вантажоодержувачу, а Клієнт 
зобов’язується вчасно сплатити за послуги 

Перевізника встановлену плату, відповідно до умов Договору та на підставі наданих Перевізником 

рахунків за перевезення. 

Перевізник має право: виконувати взяті на себе зобов’язання з перевезення вантажів, як самостійно, так 
і з залученням третіх осіб. Послуги 

третіх осіб Перевізник оплачує за власні кошти, а умови перевезення вантажів для Клієнта (у тому числі 

строки перевезення, вартість послуг та відповідальність Перевізника) залишаються незмінними; змінювати 
терміни перевезення у зв’язку із складними погодними умовами та повідомляти про причину затримки Клієнта; 

відмовити Клієнту в перевезенні його вантажів у випадку: не оплати ним попередньо виставлених рахунків за 

надані послуги, за відсутності спеціального транспорту, на якому можливо перевезення певних вантажів, в разі, 
якщо вантаж за своїм характером не може перевозитися Перевізником; присутності вантажовідправника або 

вантажоодержувача відкрити упакований вантаж та впевнитися у відповідності інформації про вантаж, 

зазначеної у ТТН (накладній на вантаж), фактичним даним. При відмові вантажовідправника від перевірки 

вантажу, Перевізник має право відмовитися від перевезення такого вантажу; у випадку невідповідності даних 
щодо ваги і об’єму вантажу, зазначених Вантажовідправником в ТТН (накладній на вантаж) фактичним даним, 

Перевізник має право здійснити на своїй виробничій території переоцінку вартості перевезення відповідно 

фактичним даним про вагу і об’єм вантажу та згідно діючим тарифам; реалізувати або утилізувати вантажі у 
встановленому законодавством порядку у випадках, якщо повідомлений згідно п. 3.1.5. вантажоодержувач не 

отримав вантаж та/або вантажовідправник не розпорядився вантажем протягом місяця з дати отримання 

Клієнтом повідомлення. 

 

Складіть договір перевезення вантажів (необхідні дані визначте самостійно) 
 

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ №_______ 
м. _______________________                                                           « ____ »   ____________ 20___ р. 

 

 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
________________________________________, іменоване надалі – «Перевізник», в особі 

________________________________________________, що діє на підставі Cтатуту, 

та_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________іменоване надалі – 

«Клієнт», в особі _____________________________________________________, що діє на підставі 

_____________, разом іменовані Сторони, уклали даний Договір перевезення вантажів, надалі по тексту –

Договір, про нижченаведене: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

1.2. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________. 

2. УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

2.1. Перевезення здійснюються на підставі товарно-транспортної накладної (накладної на вантаж) надалі 

по тексту – ТТН (накладна на вантаж), належним чином оформленої за формою, встановленою Перевізником. 
2.2. Вартість перевезення та інших послуг встановлюється відповідно до тарифів, зазначених в 

затвердженому Перевізником Прайс-листі. Підписуючи цей Договір Клієнт підтверджує, що ознайомлений з 

діючим Прайс-листом Перевізника. Перевізник має право в односторонньому порядку змінювати тарифи, про 
що повідомляє Клієнта за 5 (п’ять) робочих днів до введення нових тарифів шляхом: 

- надіслання листа електронною поштою на е-mail: 

_____________________@________________Клієнта; 
- розміщенням оголошення і Прайс-листа на інформаційних дошках та офіційному сайті Перевізника 

http://www.sat.ua; 

- надіслання листа поштою або за допомогою кур’єрського зв’язку на адресу Клієнта, зазначену в Розділі 

12 цього Договору. 
2.3. У ТТН (накладній на вантаж) та рахунках за перевезення зазначаються: вартість кожного окремого 

перевезення, 

вартість інших послуг, загальна сума оплати наданих послуг . 
2.4. ТТН (накладна на вантаж) видається за формою, встановленою Перевізником у 2 (двох) примірниках, 

один з яких 

залишається у Перевізника, інший - надається Клієнту. 
У ТТН (накладній на вантаж) Клієнт зобов’язаний повідомити Перевізнику всі необхідні повні відомості 

про характер і вид 

вантажу, його вагу, об’єм, оголошену цінність, пакування, місце призначення, хто є 

вантажовідправником, хто є 
вантажоодержувачем, їх адресу та контактний телефон, та хто з них є платником за послуги перевезення 

вантажу. 

2.5. Перевезення вантажу до місця призначення виконується в термін не більш ніж 3 (три) дні з дати 
оформлення ТТН (накладної на вантаж) за виключенням неділі та святкових днів за визначеними Перевізником 

маршрутами. 

2.6. Перевезення вантажів по Україні здійснюється Перевізником після доставки і передачі Клієнтом 

вантажів безпосередньо на склади Перевізника або передачі Клієнтом вантажів Перевізнику на своїй території.  
2.7. Клієнт, що передає вантаж для перевезення Перевізникові, повинен запакувати вантаж у відповідності 

до Правил упакування вантажів, затверджених Перевізником та Правил перевезення вантажів автомобільним 

транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997р. №363 (надалі – 
Правила перевезення вантажів  автомобільним транспортом в Україні). 

Підписуючи цей Договір Клієнт підтверджує, що ознайомлений з діючими Правилами упакування 

вантажів, затвердженими Перевізником. 
2.8. Перевізник має право не приймати до перевезення неналежно упаковані вантажі, а також вантажі, які 

можуть пошкодити вантажі інших клієнтів, які вміщують вогненебезпечні, отруйні, радіоактивні або хімічні 

речовини, кислоти та інші 

небезпечні сполуки, або вантажі, що потребують особливих умов для перевезення чи заборонені до 
перевезення транспортом загального користування. 

2.9. Відповідальність Перевізника за збереження вантажу виникає з моменту прийняття вантажу до 

перевезення, що засвідчується підписом уповноваженої особи Перевізника на ТТН (накладній на вантаж), і діє 
до моменту фактичної видачі вантажу вантажоодержувачу, що підтверджується підписом вантажоодержувача 

на ТТН (накладній на вантаж). 

2.10. Сторони за цим Договором можуть спільно або окремо застрахувати свою відповідальність перед 
іншою стороною або третіми особами. 

3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕВІЗНИКА 

3.1. Перевізник зобов'язаний: 

3.1.1. Самостійно визначати тип автотранспорту, пристосованого для перевезення вантажу. 
3.1.2. Власними силами здійснювати завантаження й розвантаження вантажів на своїй виробничій 

території. 

3.1.3. Забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття до перевезення й до моменту видачі 
його в пункті 

призначення належному вантажоодержувачу. 

3.1.4. Виконувати всі необхідні дії, пов’язані із своєчасним перевезенням вантажів. 

3.1.5. Не пізніше 6 (шостого) дня від дати оформлення ТТН (накладної на вантаж) Перевізник має 
повідомити вантажоодержувача та/або вантажовідправника по телефону про знаходження вантажу у місці 



призначення, що лишився невитребуваним вантажоодержувачем. Разом з тим, на одинадцятий день від дати 
оформлення ТТН (накладної на вантаж)Перевізник повідомляє рекомендованим листом вантажоодержувача та 

вантажовідправника про невитребуваний вантаж з 

вимогою розпорядитися вантажем. 

У разі, якщо у ТТН (накладній на вантаж) вантажовідправник не зазначив адресу та номертелефону 
вантажоодержувача та/або вантажовідправника, Перевізник звільняється від зобов’язання повідомляти про 

знаходження вантажу у місці призначення.__ 

3.2. _________________________________________________________________________________: 
3.2.1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

3.2.2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

3.2.3. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 
3.2.4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
3.2.5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3.2.6._________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

Протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання повідомлення згідно п. 3.1.5. Клієнт має 
направити лист Перевізнику з вказівкою щодо розпорядження вантажем: або Перевізник має перевезти вантаж 

Клієнта за його рахунок, з урахуванням сплати 

за зберігання вантажу на складі Перевізника згідно п. 7.2.4. починаючи з 5 (п’ятого) дня з дати 
оформлення ТТН (накладної на вантаж), або Клієнт відмовляється від вантажу на користь Перевізника і право 

розпорядження вантажем переходить до Перевізника. 

4. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА 

4.1. Клієнт (Вантажовідправник) зобов'язаний: 
4.1.1. Забезпечити своєчасне та повне оформлення ТТН (накладної на вантаж) з обов’язковим зазначенням 

поштової адреси та номеру телефону вантажовідправника та вантажоодержувача вантажу. 

4.1.2. Задекларувати оголошену цінність вантажу. 
4.1.3. Підготувати вантажі для перевезення: здійснити упакування вантажів належним чином; згрупувати 

їх по вантажоодержувачах, а також заздалегідь підготувати і вчасно надати Перевізнику всі відомості та/або 

документи на вантажі, що необхідні для перевезення. 
При поданні вантажів в тарі чи упаковці і штучних вантажів дрібними відправками, Клієнт зобов’язаний 

нанести на всіх вантажних місцях спеціальне маркування. 

4.1.4. На вимогу Перевізника надавати для перевезення сформованими (укладеними) на піддони штучні 

вантажі у тарі, упаковці або без неї, які попередньо були сформовані у великі пакети. Забезпечити виконання 
вимог з якості й цілісності тари й упакування вантажів таким чином, щоб вантаж був упакований і 

замаркірований у відповідності з Правилами упакування вантажів, 

затверджених Перевізником та Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. 
Клієнт відповідає за всі наслідки неправильного пакування вантажів (бій, поломка, деформація, теча 

тощо), відсутність спеціального маркування, а також застосування тари й упаковки, що не відповідають 

властивостям вантажу, його масі або 

встановленим стандартам, технічним умовам і Правилам упакування вантажів, затверджених 
Перевізником та Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. 



4.1.5. Клієнт зобов’язаний повідомити вантажоодержувачу номер ТТН (накладної на вантаж), умови 
перевезення вантажу, орієнтовні терміни доставки вантажу та повідомити вантажоодержувача про граничні 

терміни отримання вантажу і нарахування плати за наднормативне зберігання вантажу на складі Перевізника. 

4.2. Клієнт має право: 

4.2.1. Отримувати інформацію з питань перевезення вантажу, забезпечення якісного збереження наданого 
вантажу, термінів перевезення вантажу за місцем призначення. 

4.2.2. Одержати на виробничій території Перевізника назад зданий до перевезення вантаж до його 

відправлення. 
4.2.3. Замінити вказаного у ТТН (накладній на вантаж) вантажоодержувача до моменту видачі вантажу у 

порядку, визначеному Перевізником. 

4.2.4. Розпорядитися вантажем, якщо вантажоодержувач не затребував вантаж або відмовився від його 
прийняття. 

4.2.5. При прийманні вантажу в пункті призначення - перевірити масу вантажу, кількість місць і стан 

вантажу у випадку прибуття вантажу з пошкодженими пломбами або упаковкою вантажовідправника. 

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Розрахунки за надання послуг між Перевізником і Клієнтом проводяться в безготівковому порядку 

платіжним дорученням шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний 

рахунок Перевізника на підставі виставлених 
рахунків. 

5.2. Ціни на послуги Перевізника встановлюються в національній валюті України – гривні. 

5.3. Розрахунки за надання послуг між Перевізником і Клієнтом проводяться протягом 3-х (трьох) 
робочих днів з моменту отримання рахунку, який формується на підставі актів здачі – прийняття робіт (надання 

послуг). 

5.4. Перевізник надає Клієнту акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) в двох примірниках. 

Клієнт зобов'язаний прийняти акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) і протягом 10 (десяти) 
календарних днів з дня його отримання підписати його та в цей же строк повернути Перевізнику один 

примірник. 

Якщо у встановлені цим пунктом Договору строки Перевізник не отримує підписаний Клієнтом акт здачі-
прийняття робіт (надання послуг), акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) вважається підписаним, а роботи 

(послуги) прийнятими.__ 

6. ВИДАЧА ВАНТАЖІВ 

6.1. Перевізник видає вантажі у пункті призначення вантажоодержувачу згідно з ТТН (накладною на 
вантаж). При отриманні вантажу видається ТТН (накладна на вантаж) за формою, встановленою Перевізником 

у 2 (двох) примірниках, один з яких залишається у Перевізника, інший – надається вантажоодержувачу. 

6.2. Видача вантажів вантажоодержувачу у пункті призначення по масі, об’єму та кількості місць 
провадиться у порядку і способом, за якими вантажі були прийняті від Вантажовідправника (зважуванням на 

вагах, обмірюванням, підрахунком місць та 

ін.). 
6.3. Вантажоодержувачу вантажі видаються за умови пред’явлення паспорта та належним чином 

оформленої довіреності у випадках і в порядку, передбачених законодавством. 

6.4. У разі втрати, пошкодження або нестачі вантажу, а також у разі розбіжностей між Перевізником і 

вантажовідправником вантажоодержувачем обставини, які можуть служити підставою для матеріальної 
відповідальності, оформлюються актом. 

6.4.1. Записи в акті засвідчуються підписами вантажоодержувача (або вантажовідправника) і 

представниками Перевізника. Односторонні записи в акті як вантажоодержувача (вантажовідправника), так і 
представників Перевізника вважаються недійсними. 

6.4.2. Жодна із сторін не має права відмовитись від підписання акта. У разі незгоди зі змістом акта кожна 

із сторін має право викласти в ньому свою думку і засвідчити її підписом. 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Відповідальність Перевізника: 

7.1.1. Належним чином оформлена ТТН (накладна на вантаж) є підставою для одержання представником 

Перевізника вантажу для перевезення, з його матеріальною відповідальністю. 
7.1.2. Перевізник несе відповідальність за втрату, пошкодження, нестачу прийнятого до перевезення 

вантажу, якщо не доведе, що втрата, пошкодження або нестача сталися не з його вини. 

7.1.3. У випадку нестачі або повної втрати (пошкодження) вантажу переданого до перевезення з 
оголошеною цінністю, Перевізник несе відповідальність в розмірі оголошеної цінності, задекларованої 

Вантажовідправником у ТТН (накладній на вантаж). 

7.1.4. У випадку часткового пошкодження вантажу, переданого до перевезення з оголошеною цінністю, 

Перевізник несе відповідальність в розмірі, на яку зменшилась вартість вантажу, але не більше розміру 
оголошеної цінності, задекларованої Вантажовідправником в ТТН (накладній на вантаж). 



7.1.5. Сторони домовилися, що Перевізник не несе відповідальності перед Клієнтом за якість, місткість, 
кількість місць і вагу нетто вантажів: 

- які були самостійно упаковані, замаркіровані та/або опломбовані Клієнтом (вантажовідправником); 

- внаслідок впливу температури, особливих природних особливостей вантажу (гниття, корозії, усушки й 

т.д.); 
- форс-мажорних обставин, зазначених у розділі 9 договору. 

7.1.6. Перевізник не несе відповідальності перед вантажовідправником або вантажоодержувачем у 

випадках: 
- пошкодження вантажів, які не були належним чином упаковані Клієнтом для перевезення їх вантажним 

автомобільним 

транспортом у відповідності до вимог упакування вантажів, затверджених Перевізником та Правил 
перевезення вантажів 

автомобільним транспортом в Україні; 

- перевищення терміну транспортування вантажів, якщо затримка або обставини, які його визвали, 

трапилися не з вини 
Перевізника; 

- видачі вантажу неналежному вантажоодержувачеві з вини вантажовідправника або їх співробітників; 

- невідповідності упакування для даної категорії вантажів або відправлення Клієнтом вантажів в 
пошкодженому стані або без 

упакування; 

- затримки доставки вантажів через неправильні вказівки вантажовідправника; 
- нестачі вантажу при зовнішній цілісності упакування, пломб і печаток відправника вантажу; 

- надання Перевізнику до перевезення контрабандних вантажів і вантажів, що вилучені (заборонені) з 

вільного товарообігу; 

- неправильно або неповно вказані найменування й кількість вантажу, дані про відправника й одержувача 
(в тому числі 

адреса і контактний телефон), місце призначення, місткість і вагу вантажу, об’єм, габаритні розміри; 

- різного роду воєнних дій і заходів, їх наслідків, громадянської війни, народних хвилювань, конфіскацій, 
арешту або 

пошкодження вантажів за розпорядженням військових або цивільних органів влади. 

7.1.7. За прострочення в доставці вантажу Перевізник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 

12 відсотків вартості перевезення за кожен день прострочення, але не більше 60 відсотків вартості 
перевезення.В такому випадку проводиться перерахування загальної вартості перевезення, про що робиться 

запис у ТТН (накладній на вантаж). 

7.2. Відповідальність Клієнта: 
7.2.1. У випадках, якщо вантаж містив отруйні, радіоактивні або хімічні речовини, кислоти й інші 

небезпечні сполуки, то він несе повну відповідальність за всі збитки, нанесені вантажу третіх осіб, який 

перевозився або зберігався разом з вантажем Клієнта, 
а також Перевізнику, власникові та водіям автотранспорту. 

7.2.2. Клієнт несе повну відповідальність за будь-яке порушення умов Договору, а також за свої дії або 

бездіяльність. 

7.2.3. У випадках безпідставного неодержання вантажу вантажоодержувачем не з вини Перевізника, 
відповідальність за збереження і повернення вантажів несе вантажовідправник вантажу відповідно до тарифів 

Перевізника і умов цього Договору. 

7.2.4. У випадку несвоєчасного одержання вантажоодержувачем вантажу не з вини Перевізника, Клієнт 
(вантажоодержувач або вантажовідправник за домовленістю між ними), починаючи з 5 (п’ятого) дня від дати 

оформлення ТТН (накладної на вантаж), 

зобов’язаний оплатити наднормативне зберігання Перевізником вантажу у розмірі 20% від загальної 
вартості перевезення вантажу за кожний день прострочення, не враховуючи вихідні і святкові дні. 

Це правило розповсюджуються і на випадки, коли Перевізник притримує вантаж до моменту погашення 

Клієнтом заборгованості по оплаті за попередньо виставлені рахунки за здійснені перевезення вантажу.  

7.2.5. У випадку порушення Клієнтом строків проведення розрахунків, він зобов’язаний сплатити на 
користь Перевізника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день такого 

прострочення. 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Суперечки, які можуть виникнути за цим Договором або пов’язані з ним, повинні бути врегульовані 

шляхом переговорів. 

8.2. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим і Сторони не зможуть досягти згоди з питань, що 

виникають у процесі виконання цього Договору, суперечки вирішуються відповідно до чинного законодавства 
України. 



 
 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим 

Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після 
укладання даного Договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти звичайними заходами. До таких 

обставин надзвичайного характеру відносяться: стихійні лиха, 

пожежі, повені, землетруси або інші явища природи, а також війни, воєнні дії, страйки, урядові втручання, 
зміни діючого законодавства, що обмежують дії однієї зі Сторін у рамках даного Договору. 

9.2. При настанні або припиненні обставин, зазначених у п. 9.1. Сторона, у якої наступили форс-мажорні 

обставини, повинна в п’ятиденний термін сповістити про це іншу Сторону в письмовому вигляді. Також ця 
Сторона повинна протягом десяти днів передати іншій Стороні на її прохання підтвердження (документ) 

компетентного органу або організації відповідної сторони, що свідчить про наявність обставин непереборної 

сили. 

9.3. Перераховані вище обставини продовжують термін виконання зобов’язань за цим Договором на час 
їхньої дії. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін може 

перервати дію цього Договору відповідно до законодавства. 

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до "31" січня 2017 р. 

В разі, якщо за 30 днів до закінчення строку дії Договору жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону 

про припинення дії цього Договору, Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік на тих 
самих умовах. 

10.2. Клієнт є платником податку. 

10.3. Відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного 

законодавства України. 
10.4. Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної 

Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну чинність. 

10.5. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням Договору, здійснюється електронними 
листами та листами, надісланими поштою або за допомогою кур’єрського зв’язку за підписом керівників Сторін 

або уповноважених ними осіб. 

11. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТА 

11.1. Інформація, зазначена Клієнтом в розділі Договору «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН» 
(паспортні дані, ідентифікаційний номер, поштова адреса, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної-особи-

підприємця, дані щодо системи оподаткування фізичної-особи-підприємця, номер засобу зв’язку, електронна 

адреса тощо) є його персональними даними. 
Персональні дані Клієнта є конфіденційною інформацією; збір і подальша обробка персональних даних 

здійснюється Перевізником відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», іншими 

нормативно-правовими актами України. 
11.2. Клієнт, підписавши цей Договір підтверджує, що добровільно надає Перевізнику зазначені в 

Договорі його персональні дані з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин відповідно до 

укладеного Договору, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також з метою 

підтримки довгострокового співробітництва з Перевізником. Клієнт також дає згоду на використання його 
персональних даних для обробки замовлень на придбання послуг Перевізника, отримання рекламних та 

спеціальних пропозицій, інформації про діяльність Перевізника. Для цілей, передбачених цих пунктом, 

Перевізник має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну адресу 
Клієнта, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний у Договорі телефонний 

номер. 

11.3. Для цілей, передбачених п.11.2 цього Договору, Клієнт дає Перевізнику право здійснювати обробку 
його персональних даних, у тому числі: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, 

поновлення, використання і поширення(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення 

відомостей про фізичну особу. Перевізник бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від 

несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім 
передачі даних комерційним партнерам, особам, уповноваженим Перевізником на здійснення безпосередньої  

обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу). 

11.4. У випадку зміни своїх персональних даних Клієнт повинен надати Перевізнику оновлену 
інформацію, направивши письмового повідомлення на його поштову адресу. У разі невиконання Клієнтом даної 

вимоги, Перевізник не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням таких даних. 

11.5. Клієнт в будь-який інший момент може встановити заборону (обмеження) на використання його 

персональних даних одним або кількома способами, передбаченими п.11.2 Договору. Для цього Клієнт повинен 



направити відповідне письмове повідомлення на поштову адресу Перевізника. Клієнту також надаються інші 
права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

 

 

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

ПЕРЕВІЗНИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛІЄНТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостійна робота 
ФО-П Федорук Наталія  Григорівна, в особі директора Федорук Наталії Григорівни, що діє на підставі Св.-ва та 

ПРАТ «Веселка» уклали договір транспортного експедирування. ФО-П Федорук Наталія  Григорівна доручає, а ПРАТ 

«Веселка»  бере на себе зобов’язання від свого імені та за рахунок ФО-П Федорук Наталія  Григорівна забезпечити 

організацію та здійснення перевезень вантажу ФО-П Федорук Наталія  Григорівна автомобільним транспортом в межах 

території України. За домовленістю сторін договору ПРАТ «Веселка»   також може надавати додаткові послуги необхідні 

для доставки вантажу (перевірка кількості і стану вантажу, його цілісність і схоронність, вантажно-розвантажувальні 

роботи).  

Істотні умови: 

1. Вартість послуг, які включають у себе провізну плату й винагороду, що належить Експедитору, а також розмір 

зборів за виконання Експедитором пов’язаних з організацією та здійсненням перевезення операцій та послуг, визначаються  

за взаємною згодою сторін і фіксуються у рахунках. Вартість послуг визначається на підставі діючих ринкових розцінок і 

тарифів на аналогічні послуги та може змінюватися, відповідно до зміни кон’юнктури ринку транспортно-експедиторських 

послуг та цін на паливно-мастильні матеріали. 

2. Замовник окрім обов’язків, що визначені в інших розділах цього Договору, приймає на себе наступні 

зобов’язання: підготувати вантаж для завантаження та перевезення (затарити, погрупувати по вантажоодержувачах, 

підготувати супровідні документи, а також перепустки на право проїзду до місця завантаження та вивантаження вантажів, 

тощо). Вантаж, пред’явлений у нетранспортабельному стані, вважається непред’явленим до перевезення; за домовленістю 

сторін забезпечити вантажно-розвантажувальні роботи, забезпечити пакування та закріплення вантажу, щоб гарантувати 

його цілісність під час транспортування; забезпечити своєчасне та належне оформлення у встановленому порядку 

товаротранспортних накладних, актів виконаних робіт та інших супровідних документів. 

Складіть договір транспортного експедирування, враховуючи вищезазначені умови (необхідні дані визначте 

самостійно) 

 
ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ № _______ 

 

 

м.____________________________              “___” ________ 20  

__р.  

 



 

 _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________, 

надалі – „Експедитор”, з однієї сторони та _____________________________________________, в особі директора 

_______________________________, що діє на підставі ______________________________, надалі „Замовник”, з іншої 

сторони, уклали даний договір транспортного експедирування, що надалі іменується – Договір, про наступне. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, що виникають між Експедитором та Замовником – надалі 

Сторонами, з приводу транспортного експедирування вантажу Замовника. 

1.2. _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

1.3. _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

2.2. Загальна сума Договору складається з сум згідно рахунків за період дії цього Договору. У випадку 

необхідності Сторони підписують акт звірки. 

2.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України через установу банку згідно із 

правилами, передбаченими чинним в Україні законодавством для безготівкових розрахунків. 

2.4. За виконання транспортно-експедиторського обслуговування Замовник зобов’язаний перерахувати кошти на 

розрахунковий рахунок Експедитора протягом 3 банківських днів після надання послуг. Датою оплати вважається дата 

надходження коштів на поточний рахунок Експедитора. 

2.5. Сторони погоджують, що всі оплати, здійснені Замовником незалежно від їх призначення, приймаються у 

залік оплати боргів перед Експедитором, що хронологічно виникли раніше належного строку оплати. 

2.6. Акт виконаних робіт, що надісланий засобами факсимільного зв’язку  або електронною поштою, вважається 

таким, що має юридичну силу до заміни його на оригінал. Оригінал акту виконаних робіт надсилається Замовником 

поштою на адресу Експедитора у розумний строк, але не пізніше 3 діб після фактичного його підписання. Якщо на протязі 

одного календарного місяця Сторона не повертає оригінал акту виконаних робіт замість факсимільної копії акту та не 

висуває письмової претензії, акт переданий засобами факсимільного зв’язку вважається таким, що узгоджений, а 

робота(послуги) прийнятими. 

2.7. Експедитор має право залучити до виконання обов’язків за цім Договором інших осіб. У разі залучення 

Експедитором інших осіб, відповідальність перед Замовником за виконання обов’язків за Договором несе Експедитор. 

2.8. Замовник за даним Договором має статус платника податку  

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Сторони повинні неухильно дотримуватись зобов’язань, щодо даного Договору та чинного законодавства 

України. 

3.2. Експедитор окрім обов’язків, що визначені в інших розділах цього Договору, приймає на себе наступні 

зобов’язання: 

3.2.1. Належним чином виконати прийняту від Замовника заявку. 

3.2.2. Точно дотримуватися вказівок Замовника. Якщо вказівка Замовника заважає економічній і безпечній доставці 

вантажу, Експедитор повинен негайно звернути на це увагу Замовника. Якщо Замовник повторює свою вказівку, 

Експедитор виконує заявку з віднесенням усіх ризиків на Замовника. 

3.2.3. Подавати під завантаження справний рухомий склад у стані, придатному для перевезення даного виду 

вантажу і що відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені цим Договором. 

3.2.4. Своєчасно доставити ввірений вантаж у пункт призначення. 

3.2.5. Передати у пункті призначення ввірений вантаж уповноваженій особі одержувача, зазначеного у супровідних 

документах. 

3.2.6. Якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати заявку Замовника, то Експедитор зобов’язаний 

у як можливо коротший термін сповістити Замовника про неможливість виконання заявки. 

3.3. _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________: 

3.3.1. _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________. 

3.3.2. _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________. 



3.3.3. _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________. 

 

4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

4.1. Сторона звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання умов 

цього Договору, якщо доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили та (або) випадку, за 

умови, що період їх дії був засвідчений у визначеному Договором порядку.  

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Усі розбіжності та спори між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору вирішуються шляхом  

переговорів. 

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 систематично ухиляється від проведення переговорів, спір 

вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства. 

5.3. Експедитор несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу з моменту прийняття його до 

перевезення та до видачі одержувачу, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу сталося 

внаслідок обставин, яким Експедитор фактично не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. 

5.4. У разі затримки оплати послуг транспортного експедирування вантажу, Замовник сплачує Експедитору пеню 

у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення платежу без 

обмеження строку нарахування та інфляцію за прострочений період. 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

6.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання, або з моменту фактичного виконання Сторонами обов’язків 

згідно цього Договору та діє до 31 грудня поточного року. У випадку, якщо жодна зі Сторін  не виявила бажання розірвати 

договір до 31 грудня поточного року, Договір вважається продовженим ще на рік. Аналогічно Договір може бути 

подовжений і на усі наступні роки.  

6.2. Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін. Про дострокове розірвання 

Договору чи небажання продовжувати взаємини на наступний рік, зацікавлена Сторона повідомляє рекомендованим 

листом іншу Сторону за два тижні із здійсненням протягом даного терміну взаєморозрахунків з протилежною Стороною.  

6.3. У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін інша 

Сторона має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за 10 діб до 

фактичного розірвання Договору із здійсненням протягом даного терміну взаєморозрахунків. 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. Зміна умов цього Договору 

оформлюється окремою Додатковою угодою, що є невід’ємною частиною цього Договору, або викладенням цього 

Договору в новій редакції, що підписується уповноваженими представниками Сторін. 

7.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

7.3. Додатки до цього Договору становлять його невід’ємну частину. 

7.4. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі 

Сторін. 

8. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Експедитор: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Замовник: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 



 

___________________ /                         /     

 

___________________ /                         /     

 

Методичні рекомендації 

Договори перевезення на загальному рівні регулює глава 64 ЦК. Глава 32 Господарського кодексу 

України (ГК) регулює перевезення вантажів; частина 6 статті 306 ГК визначає, що відносини, пов’язані з 

перевезенням пасажирів та багажу, регулюються ЦК та іншими нормативно-правовими актами.  

Спеціальне правове регулювання відносин перевезення вантажів, пасажирів і багажу залежить від 

виду транспорту, яким здійснюють таке перевезення.  

Згідно зі статтею 909 ЦК (ст. 307 ГК) за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) 

зобов’язується до-ставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення і 

видати його особі, яка має право одержати вантаж (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплатити 

за перевезення вантажу встановлену плату.  

Своєю чергою, за договором перевезення пасажира 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 його одержати, а пасажир зобов’язується 

сплатити встановлену плату за проїзд, а в разі здавання багажу – також за його провезення (ст. 910 ЦК). 

Транспортні договори поділяються на основні й допоміжні. Основні транспортні договори 

опосередковують головну сферу взаємовідносин між транспортними організаціями та замовниками. 

Допоміжні договори сприяють організації процесу перевезення; до них, зокрема, належать договори на 

організацію перевезень (термінологією ЦК – довгостроковий договір).  

Перевізник зобов’язується вчасно доставити доручений йому відправником вантаж або перевезти 

пасажира та його багаж, а також видати одержувачеві вантаж і, відповідно, пасажиру багаж.  

Згідно зі статтею 919 ЦК перевізник зобов’язаний до-ставити вантаж, пасажира, багаж, пошту до 

пункту призначення у строк, встановлений договором, якщо інший строк не встановлений транспортними 

кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видають відповідно до 

них, а в разі відсутності таких строків – у розумний строк. За змістом статті 307 ГК строк, у разі відсутності 

відповідних вказівок у законодавстві, необхідно зазначати у договорі, тобто він є істотною умовою 

договору перевезення вантажу, що унеможливлює укладання безстрокового договору перевезення 

вантажу.  

Відповідальність перевізника за збереження вантажу припиняється з моменту його видачі 

одержувачеві у пункті при-значення.  

Відправник (пасажир) зобов’язаний оплатити послуги з перевезення. Згідно зі статтею 916 ЦК за 

перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти справляють провізну плату в розмірі, що його визначають 

за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. 

Якщо розмір провізної плати не визначений, справляють розум-ну плату.  

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору перевезення встановлена у 

статтях 920–924 ЦК, статтях 313–315 ГК, а також у відповідних статутах і кодексах, що стосуються 

конкретних видів транспорту; ці статути й кодекси містять і підстави звільнення сторін договору 

перевезення від відповідальності.  

У разі порушення зобов’язань, що випливають із до-говору перевезення, сторони несуть 

відповідальність, встановлену за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено відповідними актами 

транспортного законодавства.  

Згідно зі статтею 929 ЦК за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) 

зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або орга-нізувати виконання 

визначених договором послуг, пов’язаних із перевезенням вантажу.  

Предмет договору – обов’язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за 

маршрутом, що їх обирає експедитор або клієнт; зобов’язання експедитора укласти від свого імені або від 

імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку й одержання вантажу, а також інші 

зобов’язання, пов’язані з перевезенням. 
 


