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СПІЛЬНІ УМОВИ  УКРЗОВНІШТРАНС 

 - АСОЦІАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ, 

 КИЇВ / УКРАЇНА 

 

 

Ст. 1. Загальні положення і використання. 

 

Дані загальні  умови діяльності українських експедиторів  асоціації "Укрзовніштранс", надалі - загальні умови: 

       Встановлюють і регулюють відносини між експедитором і замовником експедиторських послуг.  

       Мають юридичну силу і застосовуються лише тоді, коли вони включені у письмовій формі в договір  

експедирування або коли на ці загальні умови є письмове посилання в договорі експедирування. 

       Відміняють дію інших умов договору експедирування, якщо вони суперечать цим загальним умовам. 

       Друкуються на зворотній стороні бланків документів Міжнародної федерації експедиторських асоціацій 

(FIATA) за винятком обігового транспортного коносамента змішаного перевезення і необігової транспортної 

накладної змішаного перевезення. 

   

2. Види транспортно-експедиторських послуг. 

 

Експедитори надають клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав, територією 

яких транспортуються вантажі, згідно з переліком послуг, визначеним у правилах здійснення транспортно-

експедиторської діяльності, а також інші послуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного 

експедирування.  

Транспортно-експедиторські послуги надаються клієнту при експорті з України, імпорті в Україну, 

транзиті територією України  чи або іншими державами, внутрішніх перевезеннях територією України. 

Експедитори за дорученням клієнтів: 

забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів 

різними  видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів), 

укладених відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс"; 

фрахтують національні, іноземні судна та залучають інші транспортні засоби і забезпечують їх подачу в 

порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єкти для своєчасного відправлення вантажів; 

здійснюють роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням,  сепарацією, обробкою, сортуванням, 

складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів; 

ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або 

інших об'єктів; 

організовують охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання; 

організовують експертизу вантажів; 

здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її  розсилання за належністю; 

надають в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської діяльності 

заявки  на відправлення вантажів та наряди на відвантаження; 

забезпечують виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли в некондиційному 

стані, з  браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам 

перевізників; 

здійснюють страхування вантажів та своєї відповідальності; 

забезпечують підготовку та додаткове обладнання транспортних засобів і вантажів згідно з вимогами 

нормативно-правових актів щодо діяльності відповідного виду транспорту; 

забезпечують оптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з 

метою  досягнення мінімального рівня витрат; 

здійснюють розрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання 

вантажів; 

оформляють документи та організовують роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог;  

надають підготовлений транспорт, який має додаткове обладнання згідно з вимогами, передбаченими 

законодавством;  

надають інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно-експедиторські послуги, що передбачені   

договором транспортного експедирування і не суперечать законодавству. 

 

3. Договір транспортного експедирування та його виконання  

 

3.1. За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за 

рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних 

з перевезенням вантажу.  

3.2. Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі.  

3.3.Для систематичного надання послуг експедитора можуть укладатися довгострокові (генеральні) 

договори   транспортного експедирування.  

У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного 
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експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта.  

3.4. Договором експедирування можуть бути передбачені обов'язки експедитора організувати перевезення 

вантажу транспортом і  за маршрутом, вибраним експедитором або замовником, обов'язок експедитора укласти 

від імені замовника або від свого імені договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і отримання вантажу 

отримання документів, потрібних для здійснення експорту, імпорту, транзиту вантажів, проведення митних і 

інших формальностей, перевірку якості кількості і стан вантажу, його навантаження і вивантаження, сплату мит, 

зборів і інших витрат, а також здійснення інших робіт і послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Ці правила 

діють і в тих випадках, коли, згідно з угодою, обов'язки перевізника виконує експедитор. 

3.5. За договором експедирування замовник зобов'язався відшкодувати експедиторові всі витрати і 

витрати, понесені експедитором у зв'язку з виконання договору, і сплатити експедиторові погоджену 

винагороду. 

3.6. Якщо виконання експедитором своїх зобов'язань знаходиться під загрозою зриву, у наслідок 

можливих  перешкод або будь-яких ризиків, включаючи загрозу доставці вантажів, і якщо ця загроза зриву не 

викликана помилками або недбалістю експедитора, і якій неможливо  запобігти шляхом  проведення розумних 

заходів і зусиль, експедитор має право відмовитися від перевезення вантажів за укладеним договором, і за 

можливістю може передати ці вантажі або будь-яку їх частину замовникові в місці, яке, на думку експедитора, є 

безпечним, зручним і придатним для такої дії. При цьому відповідальність експедитора відносно такого вантажу 

має бути припинена, і експедитор має право на отримання погодженої за договором винагороди і компенсації,  а 

замовник зобов'язаний сплатити додаткові витрати і витрати, що виникають з вищезгаданих обставин. 

 

4. Експедиторські документи. 

 

4.1. Для здійснення своєї діяльності експедитори - члени асоціації на підставі договору з Виконавчою 

дирекцією асоціації можуть використовувати бланки експедиторських документів і форм FIATA. 

Право на використання цих бланків документів надається асоціацією за умови прийняття експедитора в 

дійсні члени Асоціації. 

4.2 До експедиторських документів FIATA  належать: 

 – Доручення на експедирування. 

 – Інтермодальний сертифікат вантажовідправника про вагу вантажу.  

– Декларація вантажовідправника на перевезення небезпечних вантажів. 

– Складська розписка, експедитора. 

 – Свідоцтво експедитора  про отримання вантажу. 

– Транспортний сертифікат експедитора.  

 – Авіанакладна ІATA. 

Індивідуальним членам FIATA можуть бути надані бланки транспортних документів: 

Обіговий транспортний коносамент змішаного перевезення. 

 Необігова транспортна накладна змішаного перевезення. 

 

5. Права, обов'язки і відповідальність експедитора.  

 

5.1 Експедитор має право: 

обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок 

перевезення вантажу, а також порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи в інтересах 

клієнта, згідно з    відповідним договором транспортного експедирування;  

відступати від вказівок клієнта в порядку, передбаченому договором транспортного експедирування;  

на відшкодування в погоджених з клієнтом обсягах додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні 

договору транспортного експедирування, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта;  

притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати платежів експедитору і   

відшкодування витрат, здійснених ним в інтересах клієнта, або до моменту іншого забезпечення виконання 

клієнтом його зобов'язань у частині сплати платежів експедитору та відшкодування вказаних витрат, якщо інше 

не встановлено договором транспортного експедирування;  

не приступати до виконання обов'язків за договором транспортного експедирування до отримання від 

клієнта  всіх необхідних документів та іншої інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а 

також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором 

транспортного експедирування.  

5.2. Експедитор зобов'язаний: 

- надавати транспортно-експедиторські послуги згідно з договором транспортного експедирування і 

вказівками  клієнта, погодженими з експедитором у встановленому договором порядку.  

За необхідності відступати від вказівок клієнта, зокрема в разі виникнення загрози пошкодження вантажу,  

безпеці людей і довкіллю, експедитор зобов'язаний попередньо отримати згоду клієнта на таке відступлення. У 

разі  якщо немає можливості попередньо повідомити про це або якщо відповідь на такий запит не отримано 

експедитором у належний за наявними обставинами строк, експедитор має право діяти на свій розсуд, 

повідомивши клієнта про свої дії, як тільки таке повідомлення стане можливим.  

Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки експедитора.  

5.3. Експедитор відповідає: 
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- перед клієнтом за кількість місць, вагу, якщо проводилося контрольне зважування у присутності 

представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки згідно з даними товарно-

транспортних документів, що завірені підписом представника перевізника, якщо інше не встановлено договором 

транспортного експедирування;  

- за невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного 

експедирування і цими умовами, експедитор несе відповідальність згідно з Цивільним кодексом України, 

іншими законами та договором транспортного експедирування;  

- за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до виконання договору транспортного експедирування, у 

тому ж порядку, як і за власні дії.  

 

6. Права, обов'язки і відповідальність клієнта.  

      

6.1. Клієнт має право:  

- визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;  

- вимагати від експедитора надання інформації про хід перевезення вантажу;  

- давати вказівки експедитору, які не суперечать договору транспортного експедирування та документам, 

наданим експедитору;  

- змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це 

експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту, відповідно до договору транспортного 

експедирування. 

Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші права експедитора та клієнта.  

6.2. Клієнт зобов'язаний: 

- своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, 

якості та  інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, іншу інформацію, необхідну 

для виконання експедитором своїх обов'язків за договором транспортного експедирування, а також документи, 

що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і 

нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.  

- у порядку, передбаченому договором транспортного експедирування, сплатити належну плату 

експедитору, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах 

клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування.  

Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки клієнта.  

6.3. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного 

експедирування і цими умовами, клієнт несе відповідальність згідно з Цивільним  кодексом України, іншими 

законами  та договором транспортного експедирування. 

 

7. Страхування при транспортно-експедиторській діяльності  

 

Експедитор здійснює страхування вантажу та своєї відповідальності згідно з  чинним законодавством та 

договором транспортного експедирування.  

 

8. Спори у сфері транспортно-експедиторської  діяльності  

 

Спори у сфері транспортно-експедиторської діяльності вирішуються відповідно до чинного законодавства. 

 

9. Права застави. 

 

9.1. Експедитор у будь-який час, в у  межах чинного законодавства, має право застави на вантажі і 

документи, що  мають відношення до вантажу, на будь-яку суму, що належить експедиторові за виконання 

послуг замовнику, включаючи витрати на складування і зберігання, а також  компенсацію всіх понесених 

експедитором витрат. 

9.2. Експедитор може утримувати заставу будь-якими виваженими діями, які на думку експедитора, 

можуть бути застосовані для цього. 

 

10. Обов'язковість Загальних умов 

 

Загальні умови мають силу і застосовуються лише в тому випадку, якщо вони не суперечать положенням 

міжнародних конвенцій і  законів України,  що регулюють експедиторську діяльність і експедиторські послуги. 

 


