ДОГОВІР № 9
надання послуг з перевезення вантажу
м.Київ

15 січня 2019 р.

ФОП Нігай, що є платником єдиного податку 5%, група 3, в особі Нігай Геннадія Анатолійовича, що
діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП №388919 , (надалі Перевізник), з однієї сторони, та
Фізична особа підприємець «Сидоревич Є.М,», що є платником податку 2 групи (надалі Замовник),з іншої
сторони ,(в подальшому разом іменуються «Сторони» а також окремо - «Сторона» уклали цей Договір
надання послуг з перевезення вантажу(надалі іменується Договір) про наступні:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перевізник бере на себе зобов'язання здійснювати
перевезення вантажів, зазначених в Замовленні (надалі іменується «вантаж»), а Замовник зобов'язується
оплачувати надані послуги.
1.2. Окрім безпосереднього здійснення перевезення вантажу, Перевізник зобов'язується за окрему плату
надати Замовнику пов'язані із перевезенням вантажу послуги із транспортного експедирування.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Послуги за цим Договором надаються на підставі Замовлення, яке надається Перевізнику в усній чи
письмовій формі через електронні засоби зв'язку, по факсу, нарочно, поштою або через представника
Замовника, чи в інший прийнятний для Сторін спосіб.
2.2. Пунктом завантаження вантажу є встановлений в Замовленні, чи погоджений Сторонами додатково в
прийнятний для Сторін спосіб, пункт завантаження та його адреса.
2.3. Початок надання послуги - момент подачі автомобіля під завантаження, закінчення надання послуги передача вантажу Вантажоодержувачу, та оформлення всіх необхідних документів.
2.4. Простій автомобіля під завантаження та (або) розвантаження оплачується згідно тарифів погодинної
роботи зазначених у Додатку № 1 до даного Договору,.
3. ВАНТАЖ
3.1. Вантажем, що підлягає перевезенню за даним Договором, є вантаж, зазначений в Замовленні Замовника.
3.2. До вантажів, що підлягають перевезенню за даним Договором, належать також вантажі, які передані
перевізнику третіми особами, якщо Замовлення містить інформацію про такі вантажі. Вантаж, зазначений в
даному пункті Договору повинен бути перевезений та переданий Замовнику за адресою, зазначеною в
Замовленні.
3.3. Якщо вантаж за розміром, вагою, пакуванням або кількістю не відповідає даним зазначеним в Замовленні
Перевізник має право відмовитись від виконання замовлення негайно сповістивши Замовника про останнє.
Подання та простій автомобіля пов'язаний з цим оплачується Замовником згідно тарифів зазначених у
Додатку № 1 до даного Договору.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник надає Перевізнику в повному обсязі та належним чином оформленні документи, що є
необхідними для надання послуг за цим Договором.
4.2. Перевізник має право залучити до виконання своїх обов'язків за цим Договором інших осіб та несе
відносно останніх відповідальність за будь-яке порушення цього Договору.
4.3. Замовник повинен надати Перевізнику документи та іншу інформуй
виконання передбачених цим Договором обов'язків.
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4.4. Перевізник повинен повідомити Замовника про виявлені неузгодженості та невідповідності в одержаній
інформації, а в разі її неповноти запросити у Замовника необхідну додаткову інформацію по телефону чи
іншим зручним для Сторін способом.
4.5. Перевізник повинен негайно, але не пізніше однієї години з моменту виявлення таких обставин,
повідомити Замовника про обставини, що унеможливлюють виконання прийнятого Замовлення Замовника.
4.6. Перевізник зобов'язаний надавати послуги з використанням транспортних засобів, що відповідають
вимогам законодавства та Замовлення. З метою недопущення технічних несправностей транспортного
засобу, що використовується, оглянути автомобіль перед виїздом.
4.7. Якщо перевезення супроводжується-експедиційними послугами, Перевізник приймає-передає вашаж у
пункті завантаження \ розвантаження по кількості і якості та вживає необхідних заходів по захисту інтересів
Замовника під час приймання - передачі. Експедиційні послуги Перевізника оплачуються Замовником
додатково, згідно тарифів зазначених у Додатку № 1 до даного Договору.
4.8. Перевізник зобов'язаний дотримуватися встановлених в Замовленні умов перевезення.
4.9. Перевізник зобов'язаний після виконання Замовлення передати Замовнику належним чином оформлені
товарні та транспорті документи щодо перевезеного вантажу на протязі 2 діб з моменту виконання такого
Замовлення.
4.10. Перевізник зобов'язаний забезпечити збереження вантажу від псування, втрати, пошкодження, тощо, з
моменту закінчення завантаження та до моменту початку розвантаження в пунктах зазначених в товарнотранспортних накладних або в Замовленні.
4.11. Перевізник забезпечує надійність кріплення вантажу та належне його розміщення на борту автомобіля.
4.12. Замовник зобов'язаний прийняти належним чином надані послуги та оплатити їх.
5. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Вартість послуг за даним Договором встановлюється за погодженням Сторін в Замовленні та фіксується в
Актах приймання-передачі наданих послуг.
5.2. Загальна сума Договору дорівнює вартості всіх наданих послуг за весь час дії Договору.
5.3. Валютою ціни Договору та валютою платежу є національна валюта України.
5.4. Оплата послуг за даним Договором здійснюється Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів з дати
підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі наданих послуг.
5.5. Всі розрахунки по Договору проводяться Сторонами в безготівковому порядку шляхом перерахування
грошових коштів на розрахункові рахунки Сторін встановлені в даному Договорі.
6. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ
6.1. Послуги по даному Договору передаються Перевізником та приймаються Замовником по Акту прийманняпередачі наданих послуг.
6.2. Акт приймання-передачі наданих послуг підписуються Сторонами на протязі 3 (трьох) діб з моменту
отримання. У випадку незгоди Сторони в підписанні Акту, вона надає письмову мотивовану відмову в його
підписанні.
6.3. Акт приймання-передачі наданих послуг являється єдиним документом, що підтверджує отриманнянадання послуги.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по
взаємну матеріа ьн ідповідальність, встановлену даним Договором та
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7.2. Перевізник несе повну матеріальну відповідальність за збереження вантажу від повної чи частково
втрати, ушкодження чи псування при перевезенні у розмірі вартості втраченого, ушкодженого чи зіпсованого
вантажу. Вартістю вантажу вважається вартість зазначена в товарно-транспортних накладних.
7.3. В разі неподання транспортного засобу під завантаження для виконання Замовлення на протязі 5 (п'яти)
годин з моменту, коли автомобіль повинен бути поданий, Замовник має право відмовитись від Замовлення на
таке перевезення, а Перевізник зобов'язаний сплатити штраф у розмірі - 10% ВІД ВАРТОСТІ Замовлення..
7.4. У випадку порушення Замовником строку оплати наданих послуг, Замовник сплачує Перевізнику пеню в
розмірі 10% від суми недоотриманих коштів за кожен прострочений день.
7.5.В«разі пошкодження вантажу та (або) автомобіля під час«аавантаження або розвантаження всю
матеріальну відповідальність за ці пошкодження несе Замовник.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Всі спори, що виникають між Сторонами стосовно цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, Сторони направляють одна одній
письмові претензії. В разі незадоволення претензії в десятиденний термін спір може вирішуватись в судовому
порядку відповідно до чинного законодавства України.
9. ДІЯ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
9.2. Даний Договір діє до 31 грудня 2019р.
9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії цього Договору.
9.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою
угодою до цього Договору.
9.5. Зміни у цьому Договорі набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у
чинному в Україні законодавстві.
9.6. Кожна з Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з обов'язковим письмовим
попередженням іншої Сторони за тридцять календарних днів до цього розірвання.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим
Договором, якщо вони трапились внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
10.2. Форс-мажорними обставинами визнаються наступні обставини: пожежі, повені, землетруси, епідемії,
диверсії, війна, військові дії, страйки, ембарго, дії органів влади та управління.
10.3. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась внаслідок цього нездатною
виконувати зобов'язання за цим Договором, повинна терміново, але не пізніше однієї години з моменту їх
настання повідомити іншу Сторону по телефону чи шляхом надсилання по факсу з наступним надсиланням
письмового повідомлення. Несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє
відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання.
Торговоіе вправі
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11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної із Сторін.
11.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та
протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
11.4. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового
документу.
—
11.5. Передача прав та обов'язків за цим Договором в цілому або в якійсь їх частині (в тому числі заміна
Сторін в зобов'язанні) допускається лише у випадках письмової згоди на це іншої сторони.
11.6. Додатки до даного Договору у випадку їх підписання повноважними представниками Сторін є
невід'ємною частиною даного Договору.
11.7. Назва окремого розділу даного Договору не обмежує змісту пунктів цього розділу Договору і не може
використовуватись для трактування їх змісту.
11.8. Факсимільні копії мають силу оригіналу документів до обміну Сторонами оригіналами документів.
12. АДРЕСИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПЕРЕВІЗНИК

ЗАМОВНИК

ФОП Нігай.

ФОП «Сидоревич Є.М.»

14136 м. Київ, вул.. М.Гречка, 24Б, кв.41
Ін/к: 2584304312

02217 м.Київ вул. Закревського39а кВ 69

Р/р: 26008052619251

ЕДРПОУ 3189218077

В ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО: 320649

МФО: 351005
Р/р: 02217 м.Київ вул. Закревського39а кВ 69
в АТ Укрсиббанк

/Нігай Г..А./

