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Договір № ____ 

про надання кур’єрських послуг 

м. Одеса         «____» ______________ 201___ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна доставка» яке має статус платника єдиного 

податку 3 групи за ставкою 5%, далі «Виконавець», в особі директора Соколова Віталія Вікторовича, що 

діє на підставі статуту, з однієї сторони, та 

___________________________________________________________________________________, яке є 

платником ______________________________________________, далі «Замовник», в особі 

________________________________________, який діє на підставі _______________________, з іншого 

боку, разом іменовані «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей договір про наступне: 

 

1. Терміни та визначення 

1.1 Накладна – документ, який складається на кожне Відправлення, має оригінальній номер.  

1.2 Відправлення – адресоване одержувачу, належним чином підготовлене до відправлення вкладення 

(запакована та оформлена кореспонденція), на яке складено Накладну та яке прямує мережею. 

1.3 Вкладення – внутрішній вміст відправлення.. 

1.4 Відправник – клієнт, що робить відправлення за вказаною ним в накладній адресою. 

1.5 Одержувач - клієнт, що отримує адресоване йому відправлення, найменування або ПІБ якого вказане 

у блоці «Одержувач» накладної. 

1.6 Замовник – клієнт, що забезпечує сплату вартості послуг, що надаються Виконавцем на підставі 

цього Договору в рамках встановлених останнім діючих тарифів. 

1.7 Доставка «від дверей до дверей» – прийняття Відправлення в узгодженому із Замовником місці та 

доставка його за адресою, що вказана в Накладній.  

 

2. Предмет Угоди 
2.1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується надати в заказаному об’ємі Замовнику кур’єрські 

послуги з доставки кореспонденції за принципом «від дверей до дверей» в різні пункти призначення в 

країнах, що обслуговуються Виконавцем. 
2.2. Замовник зобов’язується своєчасно оплатити надані Виконавцем послуги на умовах цього Договору. 

 

3. Умови кур'єрських послуг 
3.1. Замовник надає Виконавцю для кур’єрських послуг доставки Відправлення як документарного, так і 

недокументарного характеру. Характер відправлення оцінюється як документарний, якщо Відправлення 

являє собою паперову продукцію і не має комерційної цінності. Відправлення, які не підпадають під це 

визначення, оцінюються як відправлення недокументарного характеру. 

 

4. Права та обов’язки Сторін 
4.1. Замовник зобов’язується: 

4.1.1. До часу прибуття кур’єра: 

 запакувати відправлення з метою забезпечення неушкодженості вмісту при транспортуванні; 

 письмово підготувати повні адреси відправника та одержувача, адреси обов’язково повинні містити 

телефони та прізвища контактних осіб. 

4.1.2. Викликати кур’єра, попередньо повідомивши Виконавця про місце знаходження відправлення. 

4.1.3. Надавати Виконавцю інформацію, необхідну для виконання послуг та максимально сприяти 

одержанню додаткової інформації та документів, які необхідні для подолання митних процедур, проблем з 

доставкою тощо. 

4.1.4. Прийняти від Виконавця за актом прийому-передачі виконання послуг, якщо воно відповідає умовам 

Договору, підписати цей акт прийому-передачі та оплатити послуги в розмірах і в строк, передбачені 

Договором. 

4.1.5. Дотримуватися умов Договору і тарифів при замовленні та використанні (споживанні) послуг. 

4.1.6. Не надавати Виконавцю до відправлення предметів (речовин), які заборонені для пересилання 

законодавством України, а саме: гроші, вітчизняні та іноземні банкноти, небезпечні (отруйні, токсичні, 

радіоактивні, екологонебезпечні та інші засоби та предмети, перевезення яких регламентується особливими 

правилами та потребують спеціального дозволу відповідних державних органів), великогабаритні предмети, 

зброю, набої, боєприпаси, вибухівку і т. п., наркотичні та психотропні засоби, прекурсори та інші, заборонені 

до вільного обертання засоби та речовини, тварин (живі та неживі істоти), а також інші предмети, для 

пересилання яких законодавством України встановлені спеціальні правила.  

4.2. Замовник має право: 

4.2.1. Відмовитись від прийняття послуги, якщо вона не відповідає умовам договору. 
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4.2.2. Замовник вказує вартість свого Відправлення, сплативши Виконавцю тариф у розмірі 2 % від суми 

заявленої цінності згідно накладної на Відправлення. У випадку втрати або пошкодження Відправлення, 

врученні не за призначенням чи без належного оформлення, порушенні термінів доставки Відправлення 

недокументарного характеру, Замовник має право отримати компенсацію в розмірі 100% від суми заявленої 

ним цінності при пред’явленні Накладної. Якщо вартість Відправлення Замовник не вказує, Замовник має 

право на отримання компенсації, що дорівнює 100% від сплаченого Замовником тарифу за доставку. 

4.2.3. Компенсаційна сума по одному та кожному Вантажу, що оформлюється Виконавцем однією 

Накладною, не може перевищувати 3 000,00 (трьох тисяч) гривень, незалежно від суми заявленої 

Замовником цінності. 

4.2.4. В разі втрати або пошкодження Відправлення, підтвердженого відповідними документами, розмір 

компенсації визначається, виходячи зі сплаченого Замовником тарифу (п. 4.2.2.).  

4.3. Виконавець зобов’язується: 

 Забезпечувати належну якість виконання послуг відповідно до вимог цього Договору. 

 При неможливості виконати послуги у відповідності з умовами Договору негайно повідомити про це 

Замовника. 

 Вчасно направити кур’єра в призначене місце для отримання відправлення, безкоштовно забезпечивши 

фірмовим конвертом (пакетом) та накладною. 

 Заповнити Накладну та при необхідності – інші документи для транспортування відправлення. 

 Надавати Замовнику для підписання Акт приймання-передачі виконаних послуг щомісячно, якщо такі 

послуги мали місце за минулий місяць. 

 Доставляти відправлення Замовника адресатам у терміни, що вказані у Додатку №1. 

 За письмовим запитом Замовника надавати підтвердження про доставку Відправлення Одержувачу. 

 Зберігати конфіденційність інформації щодо відправлень Замовника. 

 Для більш якісного та швидкого виконання своїх обов’язків по цьому Договору Виконавець має право 

передоручати третім особам виконання обов’язків по цьому Договору. 

4.4. Виконавець має право: 

 Отримувати від Замовника необхідну інформацію, пов’язану з характером виконуваної роботи. 

 Отримати від Замовника за виконані послуги оплату в розмірах та у строки, передбачені цим 

Договором. 

 

5. Ціни та порядок розрахунків 

5.1. Вартість послуг Виконавця встановлена в Додатку № 1, що є невід'ємною частиною цього Договору. 

5.2. Виконавець надає Замовникові рахунок на оплату та акт прийому-передачі виконаних послуг до 10 

(десятого) числа місяця наступного за розрахунковим місяцем. 

5.3. Замовник зобов’язаний розглянути та підписати (або надати свої зауваження) прийнятий від 

Виконавця акт прийому-передачі виконаних послуг не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати отримання 

акта прийому-передачі виконаних послуг.  

5.4. Замовник оплачує рахунки Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання акту 

прийому-передачі виконаних послуг шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, 

вказаний в цьому Договорі. 

5.5. Замовник вважається таким, що виконав зобов’язання по оплаті у момент перерахування грошових 

коштів на поточний рахунок Виконавця. 

5.6. Діючі тарифи можуть піддаватись змінам, про які Виконавець зобов’язується сповістити Замовника не 

пізніше, ніж за 2 (Два) тижні до вступу в дію нових тарифів. 

 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. Виконавець несе матеріальну відповідальність за прийняті від Замовника відправлення у розмірі 100 % 

сплаченого тарифу, передбаченому п. 4.2.2. цього договору, при: 

 втраті чи пошкодженні Відправлення; 

 врученні не за призначенням чи без належного оформлення; 

 порушенні термінів доставки з вини Виконавця. 

6.2. Виконавець не несе матеріальної відповідальності за внутрішній вміст Відправлення у випадках, коли 

упаковка не пошкоджена, а опис внутрішнього вмісту Замовником не оформлювався. Виконавець також не 

несе матеріальної відповідальності у випадках, коли при виявленні пошкодження упаковки не був складений 

акт за участю уповноваженого представника Виконавця. 

6.3. Замовник несе відповідальність за правильність наданої інформації щодо вмісту Відправлення і за 

правильність відомостей, занесених до Накладної. 

6.4. За порушення п. 5.3. цього Договору Замовник сплачує Виконавцю піню в розмірі 0,5% від суми 

заборгованості за кожен день прострочення платежу. 
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6.5. У випадку порушення п. 4.1.6. цього договору, відповідальність несе Замовник. 

6.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань по Договору.  

6.7. Виконавець звільняється від відповідальності за втрату, нестачу, псування або пошкодження 

Відправлення, якщо доведе що це сталося не з його вини, а також у випадках документального 

підтвердження настання ДТП, крадіжки, розбою, грабежу. 

6.8. Усі суперечки між Сторонами за цим Договором розв’язуються шляхом переговорів. Суперечки, при 

вирішенні яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України у судовому 

порядку. 

6.9. За розголошення конфіденційної інформації Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного 

законодавства України. 

 

7. Обставини непереборної сили 
7.1. Жодна із Сторін не буде вважатися відповідальною за невиконання своїх обов'язків по цьому Договору у 

тій мірі, в якій виконання цих зобов'язань затримується або порушується обставинами форс-мажору. 

7.2. Під обставинами непереборної сили розуміються стихійні лиха, війна та військові дії будь-якого 

характеру, епідемії та інші обставини надзвичайного характеру, які Сторони не змогли передбачити при 

виконанні Договору. Сторони мають право продовжити строки виконання Договору на період, на протязі 

якого будуть діяти обставини непереборної сили. Обставини непереборної сили підтверджуються 

Торгівельно-промисловою палатою України. 

 

8. Строк дії та умови припинення Договору 

8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання, та діє до 31 грудня 201__ року, але в будь-якому разі до 

виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань. 

8.2. Договір вважається пролонгованим на тих же умовах на кожний календарний рік, якщо жодна із Сторін 

за місяць до дати розірвання договору, не повідомить письмово іншу Сторону про намір припинити його 

дію. 

8.3. Договір може бути розірвано достроково, якщо Сторона, яка має намір розірвати цей Договір, письмово 

попередить іншу Сторону за 30 календарних днів до моменту розірвання цього Договору. 

8.4. Дія Договору у всіх випадках припиняється тільки після повного виконання зобов’язань Сторонами. 

 

9. Інші умови 

9.1. Договір укладений українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику кожній Стороні, при 

цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу. 

9.2. Всі Додатки та Доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною. 

9.3. Умови цього Договору можуть бути змінені у порядку, передбаченому чинним законодавством, за 

попереднім погодженням Сторін. Такі зміни мають бути оформлені письмово, у вигляді додатку, який 

складатиме невід’ємну частину цього Договору. 

9.4. Припинення надання послуг чи розірвання даного Договору не звільняє Замовника від сплати 

заборгованості Виконавцю. 

9.5. Всі питання, не врегульовані в цьому Договорі, вирішуються на підставі чинного законодавства 

України.  

9.6. Після підписання Договору Сторонами всі попередні переговори по ньому втрачають силу. 

9.7. У разі зміни уповноважених осіб, юридичної та фактичної адреси, платіжних реквізитів та організаційно-

правової форми Сторони мають письмово повідомити про це одна одну протягом п’яти днів з моменту такої 

зміни.  

10. Юридичні адреси та реквізити Сторін 

ВИКОНАВЕЦЬ       ЗАМОВНИК 

 

ТОВ «Міжнародна доставка» 
Юридична адреса: 67091, м. Одеса, вул. 

Картамишевська, 9д 

тел. (048) 780-70-70, 777-03-02 

ЄДРПОУ 38898581 

UA70328168000000000026009172071 

 в ПАТ "МТБ БАНК",  

м. Чорноморськ 

МФО 328168 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 



 

Виконавець _____________________                                                                       Замовник_______________________ 

4 

Додаток №1 до Договору про надання кур’єрських послуг 

 

ТАРИФИ 

ЕКСПРЕС ДОСТАВКА 

КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ПО УКРАЇНІ 

 

Одеса - Одеса 

Україна 

 

 

Для відправки пошти існують такі категорії: 

 

- Категорія «Стандарт» (основний тариф) 

Прийом і вручення відправлень в робочий час з 9-00 до 18-00. 

- Категорія «Експрес» 

Доставка на наступний день до 14:00. 

- Категорія «Економ» 

 Прийом і вручення відправлення в офісі компанії або офісі представника компанії «Пост Медіа» в містах 

України 1-й Зони без участі кур'єра. Категорія зручна тим людям, які постійно в роз'їздах і яким зручно 

самим приносити або забирати відправлення в офісі компанії «Пост Медіа». 

- Категорія «Відправлення + Економ» 

Кур'єр приймає відправлення в офісі клієнта, а одержувач сам забирає його в офісі «Пост Медіа» у зручний 

для нього час. 

- Категорія «Економ + Доставка» 

Клієнт сам приносить відправлення в офіс «Пост Медіа», а одержувачу його доставляють за адресою. 

- Повернення повідомлення відбувається по категорії «Економ + Доставка» 

- При відправці документації з позначкою «Особисто в руки» обов'язковою умовою є наявність 

контактного телефону одержувача. Дана відправка оформляється тільки по категорії «Експрес» 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія 
Ціна, грн. 

Термін доставки 
до 1 кг + 1 кг 

Стандарт 30 3 1 – 2 робочих дні. С 9:00 до 18:00 

Експрес 42 6 Доставка на на наступний день до 14:00 

Повідомлення 20 - 
Повернення повідомлення на 2-й робочий день після 

доставки 

Повідомлення по 

області 
50 - 

Повернення повідомлення на 2-й робочий день після 

доставки 

Категорія 
Ціна, грн. Термін доставки 

до 1 кг + 1 кг 

Стандарт 54 8 1 – 2 робочих дні. С 9:00 до 18:00 

Експрес 108 14 Доставка на на наступний день до 14:00 

Економ 30 6 24 - 48 

Відправлення + Економ 
42 

 
6 24 - 48 

Економ + Доставка 42 6 24 - 48 

Повідомлення 42 
Повернення повідомлення на 4-й робочий день 

після доставки 
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Одеська область 

 

 

 

 

 

 

Населений пункт Вартість в грн.. Термін доставки (робочі дні) 

Авангард 70 2 

Ананьїв 70 3 

Арциз 70 3 

Балта 70 3 

Білгород-Дністровський 70 2 

Біляївка 70 4 

Березівка 120 4 

Болград 70 3 

великий Дальник 70 4 

Великомихайлівка 150 4 

Великодолинське 70 2 

Вилкове 120 4 

Доброслав 70 3 

Жовтень 120 4 

Затока 70 2 

Іванівка 150 4 

Ізмаїл 70 2 

Кілія 70 3 

Краснознам'янка 120 4 

Кодима 120 3 

Подольск 70 2 

Красні Окни 120 4 

Лиманське 120 2 

Любашівка 120 4 

Нерубайське 120 3 

нові Білярі 70 2 

Овідіополь 70 1 

Роздільна 70 3 

Рені 70 3 

Сарата 70 3 

Сергіївка 70 2 

Тарутине 120 4 

Татарбунари 120 3 

Теплодар 120 3 

Фонтанка 70 2 

Фрунзівка 70 1 

холодна Балка 70 5 

Чорноморськ 70 1 

Ширяєве 70 3 

Південний, місто 120 5 

Південний, порт 70 1 
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Терміни доставки в міста України: 

* Можливість доставки та терміни в інші міста за запитом. 

 

Для документів використовується фірмова упаковка у вигляді жорстких картонних конвертів, в 

яких Ваші документи не помнуться. Для інших видів відправлень - поліетиленова упаковка, яка 

дозволить уникнути попадання вологи. 

Вага 

Максимальна вага одного відправлення, що приймається до відправки, не повинна перевищувати 

20 кг. Якщо вага перевищує цю міру, доставка такого відправлення може статися за домовленістю, 

але при цьому можуть змінитися тарифи на доставку, а також її терміни. 

Деякі предмети важать мало, але об'ємні. У цьому випадку ціна відправки визначається не за 

вагою, а відповідно до так званим «об'ємною вагою», яка розраховується за формулою: 

                           довжина = «об'ємна вага» (кг). 

 

Заборонені вантажі 

   Перераховані нижче види вантажів не приймаються до транспортування: 

•  вогнепальна зброя, її частини, боєприпаси, 

•  наркотики; 

•  вибухонебезпечні, хімічні, токсичні речовини; 

•  радіоактивні матеріали; 

•  ювелірні вироби, дорогоцінні камені, метали; 

•  предмети старовини; 

•  валютні цінності, в тому числі українські та іноземні банкноти; 

•  людські рештки, прах. 

•  інші предмети, заборонені до перевезення Чинним Законодавством України. 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ       ЗАМОВНИК 

 

ТОВ «Міжнародна доставка» 
Юридична адреса: 67091, м. Одеса, вул. 

Картамишевська, 9д 

тел. (048) 780-70-70, 777-03-02 

ЄДРПОУ 38898581 

UA70328168000000000026009172071 

 в ПАТ "МТБ БАНК",  

м. Чорноморськ 

МФО 328168 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________ 

 

*Місто Область 

Термін 

доставки, 

р.д. 

*Місто Область 

Термін 

доставки, 

р.д. 

Вінниця Вінницька 2 Миколаїв Миколаївська 1 

Дніпропетровськ Дніпропетровська 2 Одеса Одеська 1 

Житомир Житомирська 2 Полтава Полтавська 2 

Запоріжжя Запорізька 2 Рівне Рівненська 2 

Івано-Франківськ Івано-Франківська 2 Суми Сумська 2 

Кам'янець-

Подільський 
Хмельницька 2 Тернопіль Тернопільська 2 

Київ Київська 1 Ужгород Закарпатська 2 

Кіровоград Кіровоградська 2 Харків Харківська 2 

Кременчук Полтавська 2 Херсон Херсонська 2 

Кривий Ріг Дніпропетровська 2 Хмельницький Хмельницька 2 

Луцьк Волинська 2 Черкаси Черкаська 2 

Львів Львівська 2 Чернігів Чернігівська 2 

   Чернівці Чернівецька 2 


