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ДОГОВІР № ____ 

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення 

 

місто Київ        «___»_______  2019 року 

 

ПЕРЕВІЗНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕВЕНКАРС", в 

особі директора Безлюдька Данила Віталійовича, який діє на підставі Статуту,  з однієї  сторони, та 

ЗАМОВНИК: _____________ , в особі  директора _____________, який діє на підставі ________,  з 

другої сторони уклали даний Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. За даним Договором Перевізник зобов’язується надати за плату послугу з перевезення пасажирів 

Замовника легковим автомобілем до пункту призначення, а в разі здавання пасажиром багажу – також 

доставити багаж до пункту призначення та видати його пасажиру, а Замовник зобов’язується 

оплатити такі послуги.   

1.2.  Перевізник здійснює перевезення на підставі попереднього Замовлення, надісланого на 

електронну адресу: 7cars.ua@gmail.com , та наданого за телефоном Перевізника: 098-561-41-41. 

1.3.  Всі автомобілі, що надаватимуться Замовнику для перевезення, пройшли технічний огляд, мають 

поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, 

на момент подання для перевезення є технічно справними та відповідають санітарно-гігієнічним 

нормам. 

1.4. Перевізник здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії Державної служби України з безпеки на 

транспорті (види робіт: внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів 

легковими автомобілями на замовлення). 

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

2.1.  Замовник повідомляє Перевізника про необхідність здійснення перевезення не пізніше, ніж за 1 

годину до часу подачі автомобіля  за телефоном: 098-561-41-41, та повідомляє адресу та час подачі 

автомобіля, місце призначення, маршрут руху, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення 

перевезення. 

2.2. Перевізник самостійно визначає кількість автомобілів, яка необхідна для здійснення перевезення. 

2.3. В останній день місяця, але не пізніше кожного п’ятого числа місяця, наступного за звітним, 

Перевізник направляє Замовнику акт приймання-передачі наданих послуг. Перевізник при  

необхідності може направляти Замовнику детальний звіт за надані послуги, складений на підставі 

замовлень. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту одержання, розглядає наданий 

Перевізником акт приймання-передачі наданих послуг або у цей же строк надає мотивовані 

заперечення щодо підписання акту. 

2.4. Не пізніше четвертого числа місяця, наступного за звітним Перевізник направляє Замовнику акт 

звірки взаємних розрахунків за попередній місяць, який Замовник зобов’язується розглянути, 

підписати та повернути Перевізнику, або надати свої мотивовані заперечення проти підписання акту, 

а також надає рахунок-фактуру на оплату послуг перевезення. 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
3.1.  Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і діє до «31» грудня  2019 року та 

може бути продовжений на наступний календарний рік за умови відсутності заперечень від будь-якої 

сторони. 

  

4. СУМА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Оплата послуг здійснюється Замовником за тарифами Перевізника, наведеними в цьому договорі. 

Умови оплати: післяплата в розмірі 100 % від вартості фактично наданих послуг з перевезення за 

поточний місяць. Оплата здійснюється щомісяця протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня 
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підписання Сторонами відповідного акту виконаних робіт (наданих послуг) на підставі рахунка-

фактури.  

4.2. Не пізніше кожного п’ятого числа місяця, наступного за звітним, Перевізник надає Замовнику 

підписаний акт виконаних робіт (наданих послуг), складений на підставі замовлень, і рахунок-

фактуру на оплату. Замовник зобов’язується протягом 3 робочих днів з дня отримання документів 

розглянути акт та підписати його, або у цей же строк надати мотивовану відмову від підписання акту. 

У випадку неповернення Замовником підписаного акту та ненадання ним мотивованої письмової 

відмови (заперечення) щодо наданих послуг, підписаний Перевізником акт вважається рівнозначним 

акту, підписаного представниками обох сторін, а послуги вважаються прийнятими Замовником як 

вони є.  

4.3. Загальна сума договору складається з сум усіх послуг перевезення, зазначених у актах, наданих  

протягом строку дії Договору. Форма оплати: безготівкова.  

4.4. Вартість послуг перевезення по м. Київ включає в себе податок на додану вартість (20%) і 

складає:    

ТАРИФИ: 

 
Клас, марка 

(модель) 

автомобіля 

Вартість 

перевезення 

м/а Бориспіль, 

грн..з ПДВ 

Вартість 

перевезення 

м/а Жуляни, 

Залізничний 

вокзал, грн..з ПДВ 

 

Вартість 

перевезення 

по м.Київ, 

грн..з ПДВ 

Вартість 1 

(однієї) години 

перевезення, грн..з 

ПДВ 

Вартість 

перевезення за 

1 (один) км., 

грн..з ПДВ 

СТАНДАРТ      

БІЗНЕС      

МІНІВЕН      

 

-До вартості включено одну годину очікування в Аеропорту зі стоппером. 

- Виїзд за межі міста до 15 км сплачується, як одна година роботи. Пробіг за містом 

більше 15 км сплачується по тарифу за 1 км. пробігу. 

- Час роботи авто округляються до 15хв. Якщо загальний час роботи авто до 1год  

15хв, то округлення здійснюється в сторону зменшення до 1год., якщо більше 1 год. 15хв., 

рахується, як 2год. роботи (<1.15 = 1год, >1.15 = 2год). 

4.5. Сторони погодили, що  переглядатимуть умови та тарифи перевезення кожні шість місяців, 

шляхом надіслання відповідної угоди іншій стороні. 

 

5. ПРАВА ТА  ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Обов’язки Перевізника 
5.1.1.  Приймати Замовлення та організовувати перевезення Замовника; 

5.1.2.  Своєчасно та якісно надавати послуги перевезення Замовнику; 

5.1.3.  Перевізник зобов’язаний доставити пасажира до пункту призначення у строк, встановлений у 

замовленні. 

5.1.4.  Надавати легкові автомобілі в технічно справному стані та у стані, що відповідає санітарним 

вимогам. 

5.1.5. Забезпечити відповідність кваліфікації водія вимогам звичайної практики експлуатації автомобілів 

даного виду та умов даного Договору. 

5.1.6. Перевізник зобов’язується на вимогу Замовника направляти будь-які відомості щодо перевезень 

(акти, ін..) в електронному вигляді на електронну адресу: _________ _________________________ . 

5.2. Права Перевізника 
5.2.1.  Перевізник має право відмовити у наданні послуги перевезення у випадку, якщо Замовник не 

надав своєчасно Замовлення. 

5.2.2. Перевізник має право на оплату наданих послуг. 

5.3. Обов’язки Замовника 
5.3.1. Своєчасно оплатити послугу перевезення. 

5.3.2. Своєчасно підписувати та повертати акти звірок та акти наданих послуг, надісланих 

Перевізником. 
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5.4. Права Замовника 
5.4.1. Замовник має право на якісне та своєчасне надання послуг перевезення. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків по даному Договору винна сторона несе 

відповідальність відповідно до умов договору та чинного законодавства України.  

6.2. Замовник на письмову вимогу Перевізника зобов’язується сплатити: 

6.2.1. За несвоєчасну оплату рахунку Перевізника за надані послуги перевезення – пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.  

6.2.2. За відмову від послуг перевезення після своєчасного подання автомобіля для перевезення – 

штраф в розмірі 20% від вартості замовленої послуги. 

6.3. У випадку подачі Перевізником автомобіля, що буде технічно несправним, або таким, що не 

відповідає санітарним вимогам, Замовник має право відмовитись від послуги перевізника з 

перевезення без сплати будь-яких санкцій. 

6.4. У випадку затримки подання Перевізником автомобіля з вини останнього на час, що перевищує 

10 хвилин, Замовник має право відмовитись від послуги  перевезення або вимагати від Перевізника 

сплати на користь Замовника штрафу в розмірі 10% від вартості послуги  перевезення. 

6.5. Сторона, яка порушила зобов’язання, має відшкодувати іншій стороні прямі завдані збитки в 

повному обсязі, незалежно від сплати неустойки. 

6.6. Сторона, яка сплатила неустойку і відшкодувала збитки, завдані порушенням зобов’язання, не 

звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в натурі. 

 

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 
7.1. Спірні питання, що виникають при виконанні умов даного Договору, Сторони вирішують шляхом 

переговорів. При недосягненні взаємоприйнятого рішення, Сторони вирішують спірне питання у 

судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за 

даним Договором, якщо це стало наслідком безпосереднього впливу обставин форс-мажору. 

При цьому строк виконання зобов’язань за Договором відкладається відповідно до часу, впродовж 

якого усуваються наслідки форс-мажорних обставин. Термін форс-мажорних обставин трактується у 

відповідності з міжнародними нормативно-правовими актами. 

8.2. Сторона, що не мала можливості виконати зобов’язання за даним Договором, зобов’язана 

сповістити іншу Сторону в письмовій формі про настання, або припинення вищевказаних обставин, 

негайно, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання або припинення.  

8.3. Несвоєчасне повідомлення про обставини нездоланної сили позбавляє відповідну Сторону права 

посилатися на них у майбутньому. 

8.4. Належним доказом наявності вказаних вище зобов’язань і їх тривалості будуть довідка Торгово-

промислової палати України або іншого уповноваженого органу. 

 

9. ІНШІ УМОВИ 
9.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору, мають бути здійснені у письмовій формі та підписані 

належним чином уповноваженими на це представниками Сторін, та є невід’ємною частиною цього 

Договору. 

9.2. Цей Договір може бути достроково розірваний на письмову вимогу кожної із Сторін. Сторона, 

яка має намір достроково розірвати Договір письмово повідомляє про це іншу Сторону не менше, ніж 

за   3 ( три) календарних дні до дати розірвання. 

9.3. У випадку розірвання даного Договору Сторони, в разі виникнення заборгованості, зобов’язані 

погасити свою заборгованість перед іншою стороною впродовж двох тижнів. В цьому випадку 

Договір вважається розірваним після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

9.4. Даний Договір складений українською мовою в 2-х оригінальних примірниках (по одному для 

кожної із Сторін), кожен із яких має рівну юридичну силу. 
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9.5. Якщо окремі положення даного Договору стають юридично недійсними або не можуть бути 

здійснені, то Сторони керуються чинним законодавством України і це не впливає на недійсність 

всього Договору та інших положень даного Договору. 

  

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

«Замовник» «Перевізник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________  
м.п.                          підпис 

 ТОВ "СЕВЕНКАРС" 

Код ЄДРПОУ: 40741815 

Місцезнаходження: 03039, м.Київ, 

вул..Ізюмська,5 

Фактична адреса: 03039, м.Київ, вул..Ізюмська,5  

р/р:  26004924417777 в АБ «УКРГАЗБАНК» 

МФО: 320478    

E-mail: 7cars.ua@gmail.com  

ІПН: 407418126504, витяг: 1626504505210 

Платник податку на прибуток на загальних 

підставах 

 

Директор  

 

________________ Безлюдько Д.В. 
м.п.                          підпис 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


