
ЗАЯВКА № ____ від _________ року до договору перевезення № ____ від ______ 
 

ТОВ «Промислово-фінансова група «Нафтахім» м.Київ, в особі заступника директора із ЗЕД, Трунової М.С., діючої на підставі 
Довіреності,  в подальшому  «Замовник»  з однієї сторони, та (Найменування Перевізника), в подальшому «Виконавець», 
в особі (посада, ПІП уповноваженої особи), діючого на підставі ___________________, з іншої сторони, уклали дану 
заявку на надання послуг з транспортування вантажу, що належить Замовнику автомобільним транспортом: 

 
Маршрут  
Тип автомобілю  
Тип заватнаження  
№ авто, № полуприцепу  
Вага нетто/ брутто  
Дата прибуття на завантаження  
Вантажовідправник/Адреса завантаження  
Адрес проведення митного оформлення  
Необхідні умови/ печатки  
Дата і місце розмитнення вантажу  
Контактна особа при розмитненні  
Адреса та дата розвантаження   
Сума фрахта, умови оплати ____________ грн. по безготівковому розрахунку за 1 автотранспорт. 

Оплата здійснюється після вивантаження та отримання коректних 
оригіналів документів протягом 10 банківських днів. 

 
1. Виконавцю необхідно мати всі необхідні документи для надання послуг вантажоперевезення (CMR, митне 
свідоцтво, паспорт, документи на автомобіль) 
2. З моменту митного оформлення вантажу і до моменту вивантаження, відповідальність за збереження вантажу в 
повному обсязі несе Виконавець. 
3. Нормативний простій: на завантаження і митне оформлення - 48 годин, на розмитнення і вивантаження - 62 годин. 
За неподання транспортного засобу під завантаження по підтвердженій заявці Виконавець несе відповідальність 
перед Замовником у розмірі 100 EUR. За зрив завантаження по переданому транспортному замовленням Клієнт 
сплачує штраф у розмірі 100 EUR. 
4. Водій зобов'язаний стежити за навантаженням і розвантаженням вантажу, використовувати ремені і т.п. с метою 
уникнення пошкоджень вантажу при транспортуванні, не допускати розбіжностей фактично завантаженого вантажу з 
вантажною документацією, перевірити правильність оформлення документів на вантаж. 
5. Заїзд авто на митний термінал здійснюється за не менш ніж 36 годин до вихідних та святкових днів, у разі 
прибуття на термінал в термін менше зазначеного часу Замовник має право відмовити у митному оформленні авто, 
ці дні не вважаються простоєм. 
6. Заїзд на митний термінал здійснюється з 00,00 попереднього дня до 8,00 робочого дня. У разі несвоєчасного 
заїзду авто на термінал Виконавцю будуть пред'явлені штрафні санкції в розмірі  400 грн / добу (навіть неповні 24 
години), загальна сума штрафних санкцій по терміналу віднімається від ставки фрахту на транспортування вантажу. 
7. Заставна вартість вантажу, що використовується при обрахуванні збитків і вирішенні конфліктних ситуацій 
становить _________________ долл/т. 
8. Запізнення на місце завантаження / митного оформлення, вивантаження / митного оформлення оплачується 
Експедитором/Перевiзником з розрахунку 500,00 грн. за першу добу запізнення та по 800 грн за кожну наступну 
добу. 
Замовник:                                           
ТОВ «ПФГ «Нафтахім»  
Свід.ПДВ № 200007591 
ІПН 364727226562 
ЄДРПОУ 36472721 
Почтова адреса: 04071 
вул.Набережно-Лугова, 8, м.Київ 
Контактний тел: (44) 239 23 30 
 
 
 
_______________ Трунова М.С. 

Виконавець: 
(Реквізити Перевізника) 

       
                                                                              


