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Замовник_______________________             Виконавець_____________________  

ДОГОВІР № ____ 

                                 «____» ________ 2022 р. 
 
  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ-ПОСТ ЕКСПРЕС», в особі 
директора Колосовського Дмитра Михайловича, що діє на підставі статуту (далі  - Виконавець), з одного боку та 
____________________________________, в особі _____________________, який(яка) діє на підставі ____________ 
(далі - Замовник), з іншого боку, далі разом Сторони, а окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне: 

 
1. Предмет договору 

 
1.1. За даним Договором Замовник замовляє і оплачує, а Виконавець надає послуги з міжнародних експрес 

перевезень та експрес перевезень в межах України. 
1.2. Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору перевезення, 

транспортного експедирування та договору доручення.  
1.3. До відносин, визначених цим Договором, Сторони застосовують Умови надання послуг, що є публічними та 

розташовані на сайті https://globalpost.ua/ru/umovy_nadannya_poslug-2/  
1.4. Терміни та визначення, передбачені цим Договором, тлумачяться у значеннях, наведених в Умовах надання 

послуг  
 

2. Обов’язки Виконавця 
 

2.1. Своєчасно доставити відправлення згідно з експрес-накладною, яка вручається Замовнику і свідчить про 
отримання відправлення.  

2.2. Надати Замовнику податкову накладну в момент виникнення податкових зобов’язань по ПДВ на всю суму 
податкових зобов’язань, що виникли у Виконавця. Податкова накладна має бути оформлена згідно з вимогами 
ст. 201 Податкового Кодексу України. 

2.3. Забезпечити збереження відправлення, що перевозиться.  
2.4. Дотримуватись умов перевезення відправлення, вказаних Замовником письмово. 
2.5. Дотримуватись конфіденційності у питаннях, що стосуються замовлення та умов його виконання. 
2.6. Виконавець має право перевірки вмісту відправлення в присутності представника Замовника. У разі виявлення 

предметів, що заборонені до пересилання або невідповідності опису Виконавець має право відмовити Замовнику 
у наданні послуг. 

2.7. За цим договором при наданні послуг міжнародної доставки відправлень Виконавець є експедитором 
(посередником), і  на замовлення та за рахунок Замовника організовує відправлення/доставку відправлень 
(укладає  від свого імені, та від імені Замовника, та за рахунок Замовника договори з перевізниками та іншими 
організаціями на перевезення, перевалку, зберігання вантажів та додаткові роботи та послуги, в т.ч. 
переупакування, перемаркування, ремонт тари, завантаження  та розвантаження контейнерів, відбір проб та 
зразків, зважування, фумігацію, дезактивацію, визначення кількості та якості, сертифікацію, страхування 
вантажів і контейнерів) 

2.8. Виконавець в присутності представника Замовника має право здійснити повторне зважування та обмір 
відправлення з метою підтвердження вірності розрахунків. Розрахунок здійснюється виходячи із фактичної або 
об’ємної ваги відправлення встановленої повторним зважуванням або обміром. 

2.9. Дотримуватись Умов перевезення вантажів згідно чинного законодавства. 
  
3. Обов’язки Замовника 

 
3.1. Чітко та правильно заповнити і представити експрес-накладну на надання послуг перевезення згідно з 

вимогами  Виконавця 

3.2. До моменту передачі Відправлення Виконавцю ознайомитися на Сайті з Умовами надання послуг. 

3.3. Згідно  чинного законодавства проінформувати Виконавця щодо змісту відправлення, що перевозиться. 

3.4. Своєчасно підписати документи, що були представлені Виконавцем, для засвідчення належним чином факту 
надання послуг з перевезення та сплатити суму за надані послуги з перевезення вантажу. 

3.5. Попередити про можливі негативні фінансові наслідки в разі затримки відправлення. 

3.6 Сплачувати митні збори в країні отримання, як що такі є і сплата цих зборів була погоджена і замовлена 
Замовником додатково по кожному відправленню в електронному, або паперовому листуванні. За 
замовчуванням усі митні збори і платежі оплачує отримувач відправлення в країні отримання. 

 

4. Порядок розрахунків 
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4.1. Оплата вартості наданих послуг з перевезення вантажу відбувається за діючими у Виконавця тарифами 
шляхом внесення Замовником на рахунок Виконавця плати у розмірі 100 % від вартості належним чином 
наданих послуг. 

4.2. Вартість послуг Виконавця за даним Договором визначається відповідно до тарифів, вказаних у додаткових 
угодах до даного Договору, які є його невід’ємною частиною.  

4.3. Виконавець має право переглянути розмір курсової надбавки першого числа кожного місяця у тому випадку, 
коли офіційний курс обміну долару США до національної валюти зросте більше ніж на 5% по відношенню до 
офіційного курсу, який встановлений Національним Банком України станом на дату набрання чинності 
розташованими на Сайті Тарифами, повідомивши Замовника про це будь-яким доступним способом (в тому 
числі, але не виключно: під час передачі Замовнику Відправлення та/або розміщенням такої інформації на 
Сайті). Тарифи з урахуванням курсової надбавки набирають чинності з дати опублікування їх на сайті.   

4.4. Передача Замовником Відправлення Виконавцю для надання послуги є свідченням того, що Замовник 
погоджується з тарифами Виконавця  

4.5. За фактом наданих послуг Виконавець складає Акт про надання послуг. Сторони підписують Акт, яким 
засвідчується факт здійснення (надання) послуг та який є підставою для оплати  

4.6. Якщо протягом 5 (п’яти) днів після надіслання Акту Замовнику, Виконавець не отримає підписаний 
Замовником Акт або мотивовану відмову від підписання Акту, надані послуги вважаються прийнятими в 
повному обсязі, з дотриманням усіх умов Договору (на вказану в Акті суму).  

4.7. Оплата Замовником за надані послуги здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання 
рахунку Виконавця, на поточний рахунок Виконавця, вказаних у цьому Договорі. 

4.8. Датою оплати виконаних послуг є дата списання грошових коштів з поточного рахунку Замовника. 
4.9. У випадку затримки оплати Замовником на строк більше ніж 5 календарних днів від дати оплати за цим 

Договором, Виконавець має право в односторонньому порядку, без  повідомлення Замовника, призупинити 
надання послуг за цим Договором до повної оплати заборгованості 
 

 

5. Відповідальність сторін 
 

5.1. Сторони несуть взаємну відповідальність за належне та своєчасне виконання своїх зобов’язань, вказаних у 
цьому Договорі. 

5.2. Сторони не несуть відповідальність у випадках, передбачених розділом 6. Договору. 
5.3. За несвоєчасну сплату наданих послуг з перевезення вантажу, Замовник за вимогою Виконавця сплачує 

останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення платежу від суми 
заборгованості.  

5.4. У випадку припинення надання послуг Виконавцем по причині, вказаній в пункті 4.9 Договору, Виконавець не 
несе будь-якої відповідальності  за затримку відправлень, несвоєчасну доставку відправлень та будь які 
фінансові наслідки для Замовника, що були спричинені тимчасовим припиненням надання послуг Виконавцем. 

 
6. Форс-мажор 

 
6.1. По даному Договору Сторони не несуть відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх 

обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили 
(форс-мажору). 

6.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно цього Договору вважаються: пожежі, повені, 
землетруси, снігові замети та інші природні лиха, повстання, війни, дії або нормативні вимоги органів державної 
влади та інші обставини, що перебувають поза контролем та волею Сторін, відбулися після набрання чинності 
цим Договором, прямо впливають на дії Сторін та роблять неможливим виконання зобов’язань за цим 
Договором. 

6.3. Сторона, що опинилася під впливом форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно повідомити іншу сторону 
про виникнення та ймовірну тривалість цих обставин (електронною поштою, факсиміле, поштою або кур’єром). 

6.4. Форс-мажорні обставини  повинні бути підтверджені компетентними для кожного випадку органами. 
6.5. Час дії форс-мажорних обставин продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим 

Договором.   
 
7. Строк дії договору 
 
7.1 Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2022 р. Цей Договіp подовжується автоматично на 

період кожного наступного року, якщо жодна з Cтоpін не повідомить іншу в письмовому вигляді про своє 
pішення не подовжувати Договіp за один (1) місяць до закінчення його дії 

7.2 Будь-яка зі Cтоpін має пpаво припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, письмово 
попередивши про це іншу Cтоpону:  

• а) у зв’язку з банкрутством чи неправоздатністю іншої Cтоpони; 
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• б) у зв’язку з тим, що інша Cтоpона порушила умови цього Договору, і дане порушення неможливо виправити, 
або якщо таке порушення не було виправлено протягом тридцяти (30) календарних днів з моменту отримання 
іншою Стороною письмової претензії, де йдеться про характер такого порушення; 

• в) з будь-яких інших причин. 
• У разі дострокового припинення Договору, Договір лишається дійсним до повного виконання обов’язків 

Сторонами.  
 
8. Врегулювання  спору 
 
8.1. Усі суперечки і розбіжності, які виникають при виконанні даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів. 
8.2. У випадку неможливості врегулювання  питань шляхом переговорів, суперечки між Сторонами підлягають 

вирішенню в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України. 
 
9. Загальні умови 
 
9.1 Цей Договіp є повним Договоpом між Cтоpонами і замінює собою всі попеpедні усні та письмові домовленості. 
9.2 Замовник підтверджує, що він детально ознайомився і погоджується з текстом цього Договору, та тарифами на 

послуги, шляхом підписання даних документів та підтверджує, що особа, яка їх підписує від імені Замовника 
наділена для цього відповідними повноваженнями.   

9.3 Будь-яка заява чи угода, що мають на меті зміну умов Договору, набирають чинності тільки після їх оформлення 
у письмовому вигляді й підписання уповноваженими пpедставниками Сторін. 

9.4 Закон не містить заборони щодо використання факсиміле на первинних документах 
9.5 Виконавець може пеpедовіpити виконання частини послуг іншій компанії, яка діє спільно з Виконавцем. При 

цьому відповідальність за їх дії (бездіяльність) Виконавець несе перед Замовником, як за свої власні у повному 
обсязі. 

9.6 Даний Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, які мають однакову юридичну дію, - по 
одному для кожної Сторони. 

9.7  Підписуючи цей Договір та всі Додатки до нього Сторони добровільно надають одна одній свою згоду на 
використання їх персональних даних, їх обробку, а також на внесення змін при необхідності, з дотриманням 
законодавчо передбачених строків для зберігання персональних даних виключно для належного укладення та 
реалізації цього Договору. Цим пунктом Договору Сторони надають одна одній свою згоду на розкриття 
персональних даних лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Сторона договору, що 
отримала персональні данні, зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу 
до них відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог, 
передбачених чинним законодавством України. 

9.8 Сторони підтверджують, що: 
а) обидві Сторони є взаємно незалежними, юридично і фактично; 
б) інформація, що стала відома Сторонам у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору є 
конфіденційною, та такою, що не підлягає розголошенню без застосування заходів відповідальності. 

9.9  Правовідносини, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 
 

 

10. Місцезнаходження та реквізити Сторін 
 

Замовник 
 
 
 

Виконавець 
ТОВ «ГЛОБАЛ-ПОСТ ЕКСПРЕС» 
03039, м Київ, пр. Р. Лужевського 14  
Код ЄДРПОУ 38355638 
IBAN UA223206490000026007051823061 
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
ІПН 383556305647 
Тел. (044) 501 15 61   
E-mail: 1@globalpost.ua 
 
 
 
 
  
  
 
_________________Д.М. Колосовський 
 

 


