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ДОГОВІР №  

 про перевезення вантажів у контейнерах вантажним автомобільним транспортом 

 

м. Одеса                                       «» _________ 2022 р. 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________», яке виступає в 

якості виконавця перевезення, в особі директора ___________, діючого на підставі Статуту, що 

іменується в подальшому «ПЕРЕВІЗНИК» з одного боку, і 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________», яке виступає в 

якості замовника перевезення, іменоване в подальшому «ЗАМОВНИК», в особі директора, який діє на 

підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Перевізник зобов'язується за винагороду доставити ввірений вантаж у 20-ти і 40-ка футових 

морських контейнерах вантажним автомобільним транспортом, на умовах, погоджених Сторонами і 

видати його особі, яка має право на одержання вантажу. 

1.2. Маршрут перевезення, розмір винагороди Перевізника та інші питання, що стосуються 

виконання цього Договору, при необхідності можуть встановлюватися додатками і/або додатковими 

угодами Сторін. 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
2.1. Замовник, виступаючи від свого імені, а так само від імені та осіб, з якими має відповідні 

угоди, гарантує оплату перевезення. 

2.2. Перевізник, виступаючи від свого імені, а так само від імені осіб, з якими має відповідні 

угоди, гарантує наявність у нього всіх дозволів, ліцензій та інших документів, необхідних для 

безперешкодного перевезення його транспортними засобами вантажів, зазначених у заявці, високу 

якість обслуговування Замовника і несе перед Замовником майнову відповідальність за збереження та 

своєчасну доставку ввірених йому вантажів. 

2.3. Перевезення здійснюються відповідно до чинного законодавства України, умовами 

Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів /СМR/, Європейської угоди 

про перевезення швидкопсувних вантажів. 

2.4. При виконанні цього Договору Сторони зобов'язуються не розголошувати комерційну 

інформацію і не здійснювати інших дій, які можуть завдати майнової шкоди і / або моральну шкоду 

іншій Стороні. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Замовник зобов'язується: 

3.1.1. Оформити заявку на перевезення вантажу (за погодженням з Перевізником, заявка може 

подаватися в будь-якій зручній для сторін формі, в тому числі електронній) із зазначенням наступної 

інформації: 

-  маршрут слідування (порт відвантаження, пункт митного очищення, пункт вивантаження); 

- характеристики заявленого до перевезення вантажу (тип, вага контейнера, найменування 

вантажу); у разі перевезення негабаритного, небезпечного або режимного вантажу, надати необхідну 

інформацію про специфіку транспортування даного вантажу; 

 - терміни доставки; 

 - ставка (тариф); 

 - державний номер транспортного засобу та причепа, ПІБ водія, службовий і мобільний 

телефони. 
 
3.1.2. Забезпечити готовність заявленого до перевезення вантажу на день вивезення. 

3.1.3. Надати інструкцію до перевезення із зазначенням точної адреси проходження митних 

процедур, адреси вивантаження і необхідної контактної інформації одержувача (в разі будь-яких змін, 

негайно сповістити про це Перевізника). 

3.1.4. Надати Перевізнику всі необхідні документи для отримання, перевезення та здачі 

завантажених і порожніх контейнерів, в т.ч. при необхідності, видати пломбу водієві в порту для 

опломбування ним в присутності представника вантажоодержувача (або його декларанта) контейнера за 

місцем митного очищення для подальшого проходження на місце вивантаження. 

3.1.5. Надати інформацію про місце здачі порожніх контейнерів. 

3.1.6. Повідомляти Перевізнику необхідні йому умови перевезення не пізніше, ніж за 12 годин 

до відвантаження. 

3.1.7. Оплатити Перевізнику за перевезення вантажу встановлену плату в узгоджений термін. 
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3.2. Перевізник зобов'язується: 
3.2.1. Організовувати виконання перевезення вантажів відповідно до прийнятих заявок і 

забезпечити доставку вантажу. 

3.2.2. Подавати на завантаження автотранспортний засіб в технічно справному стані, що 

забезпечує збереження вантажу, що перевозиться в узгоджений Сторонами термін. 

3.2.3. Негайно інформувати Замовника про всі випадки вимушеної затримки автотранспортного 

засобу в дорозі, їх причини та інших непередбачених обставин, що перешкоджають своєчасній доставці 

вантажів. 

3.2.4. Підтвердити доставку вантажу відповідно з КДПВ (підтвердженням є печатка і підпис в 

СМR/ ТТН уповноваженої особи вантажоодержувача). 

3.2.5. Протягом 5 календарних днів з моменту здачі порожнього контейнерного обладнання 

надати Замовнику документи, що підтверджують доставку вантажу одержувачу і здачу порожнього 

контейнерного обладнання в місце, вказане Замовником. Правовою підставою для оплати послуг 

Перевізника є: 

а) надання Замовнику оригіналів документів, що підтверджують доставку вантажу 

вантажоодержувачу (оригінал ТТН / CMR заповненої відповідно до вимог чинного законодавства на 

українській мові з печатками перевізника, вантажоодержувача, а також митниці - для вантажу, що 

прямує під митним контролем); 

б) надання документів, що підтверджують повернення порожнього контейнерного обладнання у 

місце, вказане Замовником; 

в) надання Замовнику оригіналів рахунку, акту виконаних робіт. 

3.2.6. Перевізник зобов'язаний повернути контейнерне обладнання у терміни і місце зазначені 

Замовником або судноплавної лінією, яка є власником контейнерного обладнання та надати Замовнику 

оригінали документів, що підтверджують повернення контейнерного обладнання, протягом 5 (п'яти) 

календарних днів з моменту такого повернення. Несвоєчасне надання Перевізником документів про 

повернення контейнерного обладнання в порт, або в пункт, зазначений Замовником або судноплавною 

лінією, вважається Сторонами як затримка повернення контейнерного обладнання. У зазначеному 

випадку Перевізник, на вимогу Замовника, сплачує штрафні санкції за кожен день прострочення 

надання підтверджуючого документа, як за затримку повернення контейнерного обладнання. 

3.2.7. Перевізник зобов'язаний надати офіційні документи, що підтверджують всі порушення 

пломб на контейнері під час здійснення перевезення, а так само огляд вантажу, які привели до 

вилучення вантажу або його частини посадовими особами офіційних органів. 

Перевізник зобов'язаний вимагати у вантажовідправника / вантажоодержувача, посадових осіб 

офіційних органів проставлення на всіх примірниках ТТН / CMR відповідних відміток про дату і час 

прийому / передачі / огляду з вилученням вантажу або його частини, завірених печаткою підприємства / 

установи / організації та підписом уповноваженої особи. 

3.2.8. Забезпечити страхування власних автотранспортних засобів, при можливості, страхування 

відповідальності перевізника з наданням копії страхового поліса. 

3.2.9. У разі, якщо водій став учасником дорожньо-транспортної пригоди: 

 - вжити всіх можливих і доступних заходів щодо врятування життя людей та збереження 

вантажу після аварії; 

 - викликати представників поліції та залишатися на місці події до їх прибуття; 

 - вимагати складання протоколу про подію і отримати його копію; 

 - Зв'язок з уповноваженою особою Замовника для отримання подальших інструкцій. 

3.2.10. Перевізник має право залучати третіх осіб для виконання умов даного Договору. 

3.2.11. Перевізник надає Замовнику оригінали рахунку, акту виконаних робіт протягом 15 

календарних днів з моменту їх виписки. 

3.2.12. Перевізник зобов'язується в терміни і в порядку, передбаченому Податковим кодексом 

України та іншими нормами законодавства, прийняти всі покладені на нього дії для забезпечення 

своєчасного і безперешкодного віднесення Замовником сум сплаченого податку до податкового 

кредиту, у т.ч. відповідно до вимог законодавства оформити і зареєструвати в Єдиному реєстрі 

податкових накладних податкові накладні, якщо є платником ПДВ. 

3.2.13. У разі зміни вартості послуг Сторони зобов'язуються у терміни і в порядку, встановлені 

Податковим кодексом України та іншими нормами законодавства, здійснити всі покладені на них дії, 

необхідні для своєчасного та безперешкодного коригування податкових зобов'язань та сум податкового 

кредиту. 

3.2.14. Податкові втрати, в тому числі, суми фактично сплаченого ПДВ, які Замовник не зміг 

віднести на податковий кредит, які настали внаслідок порушення (невиконання чи неналежного 
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виконання) Перевізником Договору, норм Податкового кодексу України та інших норм законодавства, є 

збитками Замовника і підлягають компенсації з боку перевізника разом із штрафною санкцією в 

порядку, встановленому чинним законодавством для відшкодування збитку. 
4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ 

4.1. Оплата за здійснене перевезення проводиться згідно рахунку протягом 10 (десяти) 

банківських днів, починаючи з дня, який наступає за днем надання Перевізником оформлених 

належним чином оригіналів товарно-транспортних накладних (з печаткою одержувача), актів 

виконаних робіт, податкових накладних, а так само документів підтверджуючих здачу (повернення) в 

порт порожнього контейнера. 

Вищевказані первинні документи, які не мають усіх необхідних реквізитів, вважаються не 

врученими, про що Замовник повідомляє Перевізника. 

4.2. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України. Суми, 

зазначені в Договорі в іноземній валюті, сплачуються в національній валюті України за курсом 

національного банку України, встановленим на день погодження послуг. 

4.3. Зміна тарифів перевезення може здійснюватися за письмовим погодженням Сторін. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. Якщо Договором або чинним законодавством не передбачено інше, Сторони несуть взаємну 

відповідальність за невиконання, або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у 

межах, що виникли в зв'язку з таким невиконанням витрат. 

5.2. Сторона, яка залучила третю особу до виконання своїх зобов'язань за цим Договором, несе 

перед іншою стороною відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань цією 

третьою особою, як за свої власні. 

5.3. У разі нанесення шкоди (пошкодження/псування) вантажу, його повної або часткової втрати 

в період між моментом прийняття вантажу для перевезення і моментом його здачі належному 

вантажоодержувачу, а так само в разі несвоєчасної доставки вантажу з вини Перевізника, останній несе 

повну матеріальну відповідальність перед Замовником, відповідно до Конвенції про договір 

міжнародного автомобільного перевезення вантажів/СМR/ і з урахуванням чинного законодавства 

України. 

5.4 Претензії, що пред'являються Замовнику розглядаються спільно Перевізником і Замовником. 

5.5. Перевізник забезпечує дотримання норм публічного законодавства країн, по території яких 

здійснюється перевезення, що включає в себе дотримання митних, дорожніх і інших правил. Перевізник 

самостійно несе відповідальність за порушення зазначених правил. 

5.6. За порушення термінів оплати перевезення Замовник сплачує Перевізнику пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення 

платежу. 

5.7. Простій автотранспортного засобу, порядок розрахунку і умови оплати простою. 

5.7.1. Простоєм автотранспортного засобу вважається будь-яке наднормативне використання 

транспортного засобу, що виконує замовлення Замовника з перевезення вантажу, що сталося з вини 

Замовника або його клієнта (одержувача), а саме: 

Простій виникає при знаходженні транспорту більше 2 діб під митним контролем і 

вивантаженням на складі. У разі доставки вантажу до 10 годин-00мін. поточного дня, тоді перший день 

нормативного часу обробки вантажу закінчується о 24 годині-00хв. цього дня. Другий день закінчується 

о 24 годині-00хв. цього дня. Простій вважається з 00-01хв. третього дня. 

5.7.2. Якщо інше не передбачено в заявці, простій виплачується Замовником Перевізнику 

подобово (за кожну неповну добу простою) у гривневому еквіваленті: 

 - 50 (п'ятдесяти) доларів США, за кожну добу простою на території України; 

 - 100 (ста) доларів США за кожну добу простою на території іноземних держав. 

5.7.3. Оплата простою проводиться в гривнях по курсу НБУ на день погодження послуг в 

безготівковій формі. 

5.7.4. Будь-які претензії щодо простоїв приймаються при наявності відміток у ТТН / СМR про 

час прибуття і відбуття автотранспортного засобу і розраховуються з початку письмового повідомлення 

про них Замовника. 

5.7.5. Понаднормове використання автотранспортного засобу не вважається простоєм у тих 

випадках, коли воно виникло з незалежних від Замовника (або його клієнта) обставин. 

5.8. Перевізник сплачує штраф за невиконання або несвоєчасне виконання підтверджених заявок 

в розмірі прямих витрат понесених Замовником і підтверджених документально зі сплатою штрафу в 

розмірі еквівалента 50 доларів США. 
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5.9. У разі відмови Замовника від своєчасно поданого під завантаження і придатного до 

перевезення автотранспортного засобу або безпідставної відмови вантажовідправника Замовника від 

прибулого в його адресу автотранспорту під завантаження, Замовник оплачує штраф в розмірі 

еквівалента 50 доларів США за кожний автотранспортний засіб, а також витрати по холостому пробігу 

підтверджені документально (тахограмою). 

5.10. Перевізник зобов'язується оплатити вартість використання і зберігання контейнерного 

обладнання в повному обсязі в разі неналежного виконання своїх зобов'язань. 

5.11. Перевізник несе відповідальність за втрату контейнерного обладнання та його 

пошкодження. Контейнер вважається загубленим, якщо він не повернутий в порт протягом 30 днів з 

дня його вивезення. У разі втрати або пошкодження контейнерного обладнання Перевізник 

зобов'язується виплатити Замовнику суму в розмірі вартості контейнерного обладнання, зазначеної в 

рахунку контейнерної лінії / власника контейнерного обладнання. 

5.12 У разі недоставки / затримки доставки вантажу, викликаної відсутністю у Перевізника 

будь-яких, необхідних для здійснення діяльності, документів, останній в безперечному порядку 

відшкодовує Замовнику в повному обсязі прямі збитки, спричинені такою затримкою. 

5.13. У разі пошкодження контейнерного обладнання в період його перебування під контролем 

Перевізника, останній зобов'язується сплатити Замовнику вартість такого ремонту або, за погодженням 

із Замовником, провести за свій рахунок ремонт пошкодженого контейнерного обладнання. 

5.14. У разі виникнення різночитань у тлумаченні умов цього Договору та Заявки, 

пріоритетними є умови, узгоджені в заявці. 

5.15. У разі поломки автомобіля зробити все можливе, щоб відремонтувати його або надати 

інший подібний транспортний засіб для своєчасного надання послуг. У разі аварії (дорожньо-

транспортної пригоди) Перевізник зобов'язаний вжити всіх необхідних і можливих заходів, 

спрямованих на забезпечення схоронності вантажу. 

У разі неможливості заміни автотранспорту протягом доби під час поломки, дорожньо-

транспортної пригоди (події) та інших непередбачених обставин, відшкодувати Замовнику всі 

документально підтверджені витрати із перевантаження, зберігання, евакуації тощо. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань 

за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли 

після укладення цього Договору та/або Заявки в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони 

не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор). 

До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, епідемії 

та інші явища природи, а також війна або військові дії, страйк в галузі або регіоні, прийняття органом 

державної влади або управління рішення, що спричинило неможливість виконання цього Договору, 

включаючи зміну правил міждержавних відносин (митних, візових та інших). 

6.2. При настанні і припиненні зазначених обставин, Сторона, для якої стало неможливим 

виконання зобов'язань, повинна негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 72 (сімдесяти двох) 

годин з моменту, коли стало відомо про настання таких обставин, повідомити іншу Сторону надавши 

документи, що підтверджують такі події (за винятком випадків, коли дія форс-мажорних обставин 

загальновідома). 

6.3. При відсутності своєчасного повідомлення винна сторона зобов'язана відшкодувати іншій 

Стороні збитки в розмірі реального збитку, завдані неповідомлення або несвоєчасне повідомлення. 

6.4. Настання форс-мажорних обставин тягне призупинення терміну виконання зобов'язань за 

цим Договором, на період дії форс-мажорних обставин. 

У разі дії таких обставин більше 2 (двох) місяців Сторони за взаємною згодою можуть 

припинити виконання своїх зобов'язань за цим Договором. При цьому повідомлення про припинення 

виконання зобов'язань повинно бути направлено Стороною на адресу іншої Сторони в письмовій формі. 

Згода або заперечення іншої сторони має бути відправлено протягом 10 (десяти) днів у письмовій 

формі. У разі пропуску цього терміну іншою Стороною згода вважається отриманою і Договір 

розірваним. 

6.5. Достатнім доказом наявності обставин непереборної сили на території України є 

відповідний документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України, а на території інших держав - 

документи, видані відповідними компетентними органами таких держав. 

7. ПРЕТЕНЗІЇ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
7.1. Всі суперечки, що виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом 

переговорів. 
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7.2. Зауваження, Вимоги, Претензії, які можуть виникнути з перевезення або у зв'язку з нею, 

повинні бути пред'явлені не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати завершення перевезення. 

7.3. Претензія повинна бути заявлена рекомендованим листом з наданням копії документів, що 

її підтверджують. 

7.4. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана розглянути її і відповісти по суті претензії 

протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання претензії. 

7.5. У разі недосягнення сторонами згоди, спір підлягає розгляду в господарському суді в 

порядку, передбаченому чинним процесуальним законодавством України. 

7.6. Підписаний сторонами і скріплений печатками акт виконаних робіт не є перешкодою для 

подальшого пред'явлення Перевізнику претензій щодо пошкодження / псування / втрати / недостачі 

вантажу, що сталися внаслідок неналежного виконання останнім зобов'язань щодо якості виконаної 

перевезення згідно заявки та цього договору. 

8. ВИМОГИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПРИ ПОДАЧІ ПІД НАВАНТАЖЕННЯ 

РЕФРИЖЕРАТОРА 
8.1. Перевізник зобов'язаний організувати представлення під навантаження технічно справні 

транспортні засоби, що відповідають установленим санітарним і технічним нормам, придатні для 

перевезення вантажу при певному температурному режимі і забезпечує його повне збереження при 

перевезенні, згідно з прийнятою заявкою. На момент навантаження температура всередині кузова 

повинна бути не нижче 0 ° за Цельсієм, якщо інше не обумовлено Сторонами. Забезпечити автомобілі 

санітарними паспортами, а водіїв санітарними книжками. 

8.2. Замовник та / або Вантажоодержувач має право відмовитися від прийняття вантажу або 

його частини, якщо температура вантажу, в упаковці (ящику), не буде відповідати температурному 

режиму, зазначеного в CMR(ТТН) і/або заявці (Перевізником порушені умови дотримання 

температурного режиму) і такий вантаж вважається зіпсованим при перевезенні. В такому випадку 

Перевізник відшкодовує Замовнику завдані збитки в повному обсязі і в порядку, передбаченому 

умовами цього Договору. 

8.3. Перевізник може відмовитися від прийняття вантажу, представленого в тарі і (або) упаковці, 

які не відповідають встановленим вимогам, у разі відсутності або неналежного маркування вантажу, а 

також якщо температура вантажу, в упаковці (тарі), не буде відповідати температурному режиму, 

зазначеного в CMR (ТТН) і / або Заявки. 

8.4. Перевізник не має права перевозити надані Замовником вантажі з будь-якими іншими 

вантажами, в т.ч. потребують аналогічного температурного режиму. У разі виявлення Замовником та / 

або Вантажоодержувачем такого порушення, Перевізник сплачує Замовнику штраф в розмірі 30 000 

(тридцять тисяч) гривень за кожен випадок порушення такого перевезення, якщо відсутня попередня 

письмова згода Замовника з перевезення разом з вантажем, що належить Замовнику іншого вантажу із 

зазначенням точного найменування та кількості такого вантажу. Достатнім підтвердженням такого 

факту є Акт, складений Замовником або вантажоодержувачем. Відмова перевізника від підписання 

зазначеного Акту, завірена двома незалежними особам, не впливає на його силу і дійсність вказаних в 

ньому фактів. 

9. ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ 
9.1. Будь-які документи (включаючи заявку, повідомлення, ін.), які, відповідно до положень 

цього Договору, відправляються однією із Сторін по факсу або електронною поштою іншій Стороні, 

мають повну юридичну силу, дають права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені в судових 

інстанціях як належні докази і не можуть оскаржуватися жодною із Сторін. 

9.2. Належним підтвердженням направлення документа і його отримання відповідною 

Стороною є звичайне технічне підтвердження відповідного обладнання Сторони, яка відправляє 

документ / повідомлення, про відправку документа / повідомлення (звіт факсимільного апарату, звіт 

сервера про відправку електронного повідомлення і т.д.). 

9.3. Кожна із Сторін зобов'язана надати іншій Стороні спеціальну електронну адресу / перелік 

адрес, призначених для отримання кореспонденції / документів / повідомлень в рамках цього Договору, 

і гарантує наявність постійного доступу до неї осіб, уповноважених працювати з інформацією в рамках 

цього Договору (в тому числі фінансовою інформацією ) від імені відповідної Сторони: 

Замовник - електронні адреси Замовника з використанням доменного імені «________»; 

Перевізник - електронні адреси перевізника з використанням доменного імені «________». 

9.4. Кожна із Сторін приймає на себе відповідальність за підтримання електронної адреси / 

переліку електронних адрес, призначеної для отримання кореспонденції / документів / повідомлень від 

іншої Сторони, в робочому стані і наявність постійного доступу до них, і особисто несе будь-який 
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ризик, пов'язаний з перервами в їх діяльності і несвоєчасність отримання повідомлень від іншої 

Сторони. 

9.5. У разі будь-яких поломок, які можуть привести до неможливості отримання електронних 

повідомлень, Сторона зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону. Невиконання зазначеного 

позбавляє відповідну Сторону права заявляти про неотримання електронних повідомлень іншої 

Сторони за поломки в електронній системі. 

9.6. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують свої зобов’язання 

видавати/реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні/розрахунки 

коригування за допомогою модуля електронного документообігу в програмному забезпеченні 

«M.E.DOC IS», якщо інше не погоджено Сторонами додатково. 

10. ІНШІ УМОВИ 
10.1. Термін дії цього Договору встановлюється з дати його підписання обома Сторонами і діє 

до 31 грудня 2022 року. 

10.2. Термін дії цього Договору автоматично пролонгується на кожний наступний один 

календарний рік, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну його 

дії, не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про його розірвання. 

10.3. Договір може бути розірваний достроково за згодою Сторін або за ініціативою однієї із 

Сторін, з письмовим попередженням іншої Сторони за місяць до передбачуваного терміну розірвання. 

10.4. Доповнення та зміни до Договору оформляються письмово і підписуються обома 

Сторонами. 

10.5. До обміну оригіналами документів, Сторони визнають дійсність і юридичну силу 

документів отриманих за допомогою факсимільного зв'язку та електронної пошти. 

10.6. У разі зміни юридичної, фактичної адреси, банківських та поштових реквізитів, заявлених 

ставок податку, початку процедури реорганізації, банкрутства, ліквідації однієї із Сторін, остання 

зобов'язуються письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з 

моменту такої зміни. 

10.7. Сторони погодили обов'язкове скріплення договору печатками Сторін для підтвердження 

його чинності. 

10.8. Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

 

11. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 

11.1. «ЗАМОВНИК» 

 

 

 

Директор  

__________________  

11.2. «ПЕРЕВІЗНИК» 

 

 

 

Директор  

____________________  

 
 

 


