
Агентський договір 

на перевезення автотранспортом експортних та імпортних вантажів 

 

м. ____                                            »__»_________ 202_ р. 

 

ТОВ «_______________», платник податку на прибуток підприємств на загальних 

підставах, іменоване надалі «Замовник», в особі директора ___________., що діє на 

підставі Статуту, з однієї Сторони, та ТОВ «___________», платник податку на прибуток 

підприємств _______________, іменоване надалі «Агент», в особі ___________________, 

що діє на підставі Статуту, з іншої Сторони,  

уклали даний Договір про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Агент зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням Принципала 

організацію перевезень автотранспортом експортних і імпортних вантажів відповідно до 

умов Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ). 

1.2. Агент укладає договори перевезення з перевізниками від імені та за рахунок 

Принципала. 

1.3. За операції, укладеної Агентом з перевізниками від імені та за рахунок Принципала, 

права і обов'язки виникають у Принципала. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Принципал зобов'язаний: 

видати Агенту довіреність на здійснення дій, зазначених у п. 1.1 цього договору; 

сплачувати Агенту винагороду в розмірі ____________________. Виплата винагороди 

здійснюється протягом __________ з моменту надання Агентом звіту за відповідний період 

або звіту про виконання зобов'язань за окремими угодами, досконалим Агентом; 

не укладати аналогічних договорів з іншими особами, що діють на території України, а 

також утримуватися від здійснення на цій території самостійної, аналогічної діяльності, що 

становить предмет цього агентського договору, за умови сумлінного виконання Агентом 

своїх зобов'язань; 

повідомляти Агенту про наявні заперечення щодо представленого звіту протягом 

__________ днів після його подання. У разі якщо в зазначений термін заперечення не будуть 

представлені, звіт вважається прийнятим Принципалом. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 



ДОГОВІР  

ПРО ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

м. ______  «___» _______202_  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________», в особі директора ______________, 

що діє на підставі Статуту, далі – «Експедитор» або «Перевізник»,  з одного боку, та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________», в особі директора ______________, 

що діє на підставі Статуту, далі – «Клієнт», з іншого боку (а разом – «Сторони»), уклали 

цей Договір про нижченаведене: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
1.1. У цьому Договорі наведені поняття вживаються у такому значенні: 

1.1.1. Транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання 

транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень 

експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів.  

1.1.2. Транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з 

організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або 

іншого вантажу за договором транспортного експедирування 

1.1.3. Експедитор - суб'єкт господарювання, який за дорученням Клієнта та за його рахунок 

виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених 

договором транспортного експедирування;  

1.1.4. Клієнт - 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. 

1.1.5. Перевізник – суб’єкт господарювання - юридична або фізична особа, яка взяла на себе 

зобов’язання і відповідальність за договором перевезення за доставку довіреного їй 

вантажу до місця призначення. 

1.1.6. Доручення Клієнта – завдання та/або вказівки Клієнта щодо організації перевезення 

його вантажу, оформлення комплекту документів до, під час та після виконання 

доручення, або надання інших послуг, якщо вони необхідні Клієнту та погоджені з 

Експедитором. 

1.1.7. Заявка – форма доручення Клієнта в якій відображаються істотні умови кожного 

конкретного перевезення, а саме: вид та найменування вантажу, розмір плати за 

виконання доручення Клієнта, пункти відправлення та призначення  вантажу, вид 

транспорту (включаючи його державні номери), вказівки Клієнта, строк виконання 

доручення та інші додаткові умови. 

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ 

2.1. Відповідно до цього Договору Клієнт доручає, а Експедитор бере на себе зобов'язання 

за плату і за рахунок Клієнта виконати або організувати виконання визначених 

Договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів автомобільним транспортом 

по території України або у міжнародному сполученні, відповідно до узгоджених 

сторонами Заявок. (далі - Послуги) Форма Заявки міститься у Додатку №1 до цього 

Договору. 

2.2. Заявки, узгоджені сторонами, регулюють відносини між сторонами щодо кожного 

окремого доручення Клієнта. У заявках можуть відображатися також інші істотні 

умови договору транспортного експедирування, що не були обумовлені сторонами в 

момент підписання цього Договору. Заявки є невід'ємною частиною даного Договору. 

 



3. ПРАВА  ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Права  та обов'язки Експедитора( Перевізника): 

3.1.1. Експедитор має право для виконання доручення Клієнта здійснювати добір 

перевізників, агентів, інших третіх осіб, укладати угоди з третіми особами від свого 

імені та за рахунок Клієнта, попередньо погодивши це з Клієнтом. У разі залучення 

Експедитором до виконання своїх обов'язків за Договором транспортного 

експедирування перевізників, агентів, інших третіх осіб Експедитор відповідає перед 

Клієнтом за порушення ними Договору. 

3.1.2. Експедитор та/або третя особа, залучена Експедитором до виконання доручення 

згідно умов даного Договору, зобов’язані забезпечити належне закріплення вантажу 

у транспортному засобі, а також надати вантажовідправнику рекомендації щодо 

завантаження/розвантаження вантажу на/з транспортного засобу, а у разі незгоди 

вантажовідправника дотримуватися рекомендацій Експедитора та/або третьої особи 

залученої ним до виконання доручення згідно умов даного Договору, відобразити свої 

зауваження в товарно-транспортному документі.   

3.1.3. Експедитор зобов'язується представляти інтереси Клієнта у відносинах із залученими 

Експедитором третіми особами, а також іншими особами, залученими до процесу 

виконання транспортно-експедиційного обслуговування Клієнта відповідно до цього 

Договору. 

3.1.4. Експедитор зобов'язується належним чином організувати подачу транспортних 

засобів під перевезення відповідно до встановлених маршрутів, а також організувати 

надання інших послуг відповідно до Заявки Клієнта.  

3.1.5. Експедитор зобов'язується організувати подачу транспортних засобів, що 

відповідають вимогам Заявки і перевезення вантажів, технічно справних, а також 

таких, що мають усі необхідні для здійснення перевезень документи встановленої 

форми. 

3.1.6. Експедитор має  право не приступати до виконання обов’язків за Договором, 

відмовитися  від  виконання  доручення, призупинити виконання доручення Клієнта 

за умови недотримання останнім пп. 3.2.2., 3.2.6. цього Договору, а також у разі, якщо 

Клієнтом не виконаний розрахунок за попереднім рахунком, строк оплати якого вже 

настав. 

3.1.7. Експедитор має  право змінювати терміни доставки вантажу у зв’язку із складними 

погодними умовами або в силу непередбачених обставин та повідомляти про причини 

затримки Клієнта. 

3.1.8. Експедитор зобов'язується надати Клієнту за фактом виконання доручення Акт 

виконаних робіт, податкову накладну, товарно-транспортну накладну з відміткою 

(відбиток печатки/штампу) вантажоодержувача про одержання вантажу. Сторони 

погоджуються, що єдиним підтвердженням належного виконанням Сторонами умов 

цього Договору є підписання уповноваженими представниками Сторін Акту 

виконаних робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору. Для міжнародних 

перевезень Експедитор зобов’язаний надати: CMR, рахунок (інвойс), Акт виконаних 

робіт та Заявку на перевезення. 

3.1.9. Експедитор зобов'язується при настанні непередбачених обставин у процесі надання 

транспортно-експедиційного обслуговування, сповістити про них Клієнта і 

дотримуватися його письмових інструкцій. 

3.1.10. Експедитор має право використовувати у своїй діяльності фотоапарат/відеокамеру 

для фільмування факту нанесення/не нанесення збитків Клієнту. 

3.1.11. Експедитор має право за письмовим дорученням та за рахунок Клієнта організувати 

страхування вантажу Клієнта. У випадках обов’язкового страхування, передбаченого 

чинним законодавством України, сторони вживають заходів по страхуванню, про що 

підписується окремий договір. 



3.1.12. Експедитор, який підписує цей Договір, заявляє, що він не використовує дитячу 

працю, яка заборонена діючим законодавством України, при виконанні своїх 

обов’язків за цим Договором.  

3.1.13. Експедитор бере на себе зобов’язання слідувати вимогам Кодексу ділової етики 

UTC. Про всі випадки та питання, що пов’язані з Кодексом ділової етики UTC, 

Експедитор зобов’язується інформувати уповноваженого з етики та _____________, 

тел. _____________, моб. ________________, E-mail: ________________. У випадках 

виявлення Клієнтом факту невиконання Експедитор вимог Кодексу ділової етики 

UTC Клієнт направляє Експедитору письмове повідомлення з вимогою розірвати цей 

Договір.   

3.1.14. Експедитор гарантує та зобов'язується, що у зв'язку з його виконанням зобов'язань 

за цим Договором, Експедитор не бере і не братиме участі, прямо або опосередковано, 

в будь-яких діях або угодах в порушення діючих законів про боротьбу з хабарництвом 

і з корупцією. 

3.1.15. Експедитор бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог законодавства, зокрема, 

законодавства щодо конфлікту інтересів, корупції, недобросовісної конкуренції, 

охорони праці та охорони навколишнього середовища України, Правил пожежної 

безпеки України. 

3.1.16. Експедитор бере на себе зобов’язання утримуватися від (прямого чи 

опосередкованого) пропонування, обіцянки, спроби здійснення, або здійснення 

комерційного підкупу (надання неправомірної вигоди) та від надання працівнику 

Замовника або пов’язаних з ним осіб права власності або фінансової вигоди у компанії 

Виконавця. 

3.1.17. Експедитор бере на себе зобов’язання своєчасно і коректно відображати в 

документах первинного обліку та звітності всі операції і витрати, пов'язані з наданням 

Послуг за цим Договором. 


