ДОГОВІР №
про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом на замовлення
м. Київ

«

»

року

ТОВ "Київ Транспорт Груп", в особі Рум’янцева Юрія Володимировича, що діє на підставі Статуту, далі
іменована «Перевізник», з одного боку, і особі
, далі іменоване «Замовник», з іншого боку, а
разом іменовані - «Сторони» уклали цей договір (далі - «Договір») про наступне:

1.
Предмет договору.
За цим Договором Перевізник зобов’язується, за рахунок Замовника організувати обслуговування
по перевезенню пасажирів згідно із Заявкою і маршрутом Замовника.
1.2.
Маршрути та графіки перевезень, вимоги до автомобільного транспорту, кількість пасажирів
узгоджуються сторонами та зазначаються у відповідній Заявці до цього Договору.
1.1.

2.
Права та обов'язки Сторін.
Перевізник зобов'язаний:
Забезпечити своєчасну подачу технічно справних автомобілів.
Забезпечити наявність у водіїв транспортних засобів, що здійснює перевезення пасажирів,
необхідних належним чином оформлених документів та дозволів, в тому числі реєстраційних документів
на автомобіль, полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника
транспортного засобу тощо.
2.1.3.
У разі поломки транспортного засобу, вжити всіх заходів для його ремонту або надати інше
аналогічне за технічними характеристиками транспортний засіб для перевезення пасажирів. У разі
дорожньо-транспортної пригоди, Перевізник зобов'язаний вжити всіх необхідних і можливих в даній
обстановці заходи, спрямовані на забезпечення безпеки пасажирів і надання їм необхідної допомоги.
2.2.
Перевізник має право:
2.2.1.
у невідкладних випадках, викликаних погодними умовами, дорожньою обстановкою та іншими
факторами змінювати вид автотранспортного засобу, маршрут перевезення, попередньо повідомивши
Замовника про ці зміни. У випадку заміни транспортного засобу, новий транспортний засіб має бути
аналогічний за своїми характеристиками.
2.2.2.
тимчасово обмежити або припинити перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або
іншої надзвичайної ситуації, а також припинити рух автомобільних транспортних засобів у разі
виникнення загрози життю та здоров’ю пасажирів, невідкладно повідомивши про це Замовника.
2.2.3.
на відшкодування додаткових витрат, які виникли у Перевізника при виконанні цього договору,
якщо такі витрати здійснювалися в інтересах або з вини Замовника.
2.2.4.
на своєчасну та повну оплату наданих послуг.
2.3.
Замовник зобов'язаний:
2.3.1.
Своєчасно та повно проводити оплату наданих Перевізником послуг та можливих додаткових витрат.
2.3.2.
Забезпечити дотримання правил дорожнього руху пасажирами, турбуватись про свою безпеку та
безпеку інших пасажирів.
2.3.3.
Попередньо повідомити Перевізника про всі обставини, які мають значення для виконання цього
Договору, зокрема стан здоров’я пасажирів та можливі протипоказання щодо перевезення транспортними
засобами.
2.3.4.
Замовник відповідає за збереження салону транспортного засобу і утримання його в чистоті та
порядку під час виконання цього Договору. В разі псування салону з вини пасажирів Замовника,
Замовник сплачує завдану шкоду;
2.3.5.
Замовник не має права вимагати від водія порушувати правил дорожнього руху для виконання задач
Замовника.
2.4.
Замовник має право:
2.4.1.
давати Перевізнику вказівки щодо процесу виконання Перевізником цього договору;
2.4.2.
за погодженням із Перевізником змінювати графік та/або маршрут перевезення, вказаний в
Заявці завчасно (не пізніше, ніж за 1 робочий день) повідомивши про це Перевізнику шляхом
направлення факсом або в сканованому вигляді по електронній пошті повідомлення, підписаного
уповноваженою на те особою Замовника.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

3.
Порядок розрахунків та ціна договору.
Оплата наданих за цим договором послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі в
національній валюті України - гривні, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок
Перевізника.
3.2.
Вартість послуг зазначається в Заявці до цього договору
3.3.
Оплата послуг здійснюється Замовником щотижня шляхом здійснення передоплати кожного
понеділка за наступний тиждень у розмірі, визначеному в Заявці до Договору. Щотижня, кожного
понеділка, сторони підписують акт здачі-приймання наданих послуг за минулий тиждень, який складається
Перевізником і надається Замовнику.
4.
Відповідальність сторін.
4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони
3.1.

несуть відповідальність згідно із законом.
4.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання.
Якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або інших обставин,що не
залежали від неї
4.3.
Замовник несе відповідальність за шкоду, та відшкодовує завданий збиток Перевізнику, якщо цей
збиток був заподіяний з вини Замовника.
4.4.
Перевізник не відповідає перед Замовником за запізнення під час руху і не своєчасність прибуття до
пунктів слідування, якщо це спричинилося не залежними від нього обставинами (в тому числі пошдними
умовами, транспортними пробками, діями державних органів, ремонтними роботами на дорогах і т.д, діями
самих пасажирів, що впливали на виконання даних обставин).

5.
Обставини непереборної сили (форс-мажор).
У разі настання певних обставин, що перешкоджають будь-якій зі Сторін виконати взяте на себе
зобов'язання за цим договором, невиконуюча Сторона повністю звільняється від відповідальності за
невиконання за умови, що:
виникла обставина не могла бути прийнято нею в розрахунок під час
укладення цього договору;
цю перешкоду вона не могла уникнути або подолати під час виконання
зобов'язання;
вищезазначену перешкоду або її наслідки були наслідком причин, що знаходяться поза контролем не
виконуючої Сторони.
5.2.
Обставинами, що відповідають вимогам, зазначеним в п. 5.1 цього договору, зокрема, є пожежі,
повені, війни, страйки, терористичний акт, блокада, землетрус, ембарго, санкції, введення воєнного чи
надзвичайного стану. Сторона, для якої виявиться неможливим виконання своїх зобов'язань за цим
договором зважаючи на зазначені обставини, зобов'язана повідомити іншу Сторону про виникнення і про
припинення дії вищезазначених обставин не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх початку
або припинення. У разі невиконання вимог цього пункту Сторона не має права посилатися на
форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором.
5.1.

6.
Вирішення спорів.
У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом
взаємних переговорів та консультацій.
6.2.
У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку
згідно до чинного законодавства України.
6.1.

7.1.

7.
Інші умови.
Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із

Сторін.

7.2.

Після підписання цього договору всі угоди, укладені між сторонами цього договору з даного
предмету, так чи інакше стосуються предмета цього договору, втрачають юридичну силу.
7.3.
Додатком до цього договору є Заявка на перевезення, яка є невід’ємною його частиною.

8.
Строк дії договору.
Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом строку, вказаного в Заявці
але в будь-якому випадку не більше 1 (одного) року з дня його підписання. Договір автоматично не
продовжується.
8.2.
Цей договір може бути змінений або розірваний лише за взаємною згодою Сторін. Кожна сторона
має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору, письмово повідомивши про це іншу
Сторону за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання.
8.1.

9.

ЗАМОВНИК:

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін.

ПЕРЕВІЗНИК:
ТОВ “КИЇВ ТРАНСПОРТ ГРУП”
Адреса: м. КиЇв
Проспект Соборності, 19, офіс 109
Код ЄДРПОУ 42587863
р/р 26006010008196 в АКБ “Індустріалбанк”
Директор Рум’янцев Ю.В.

Підпис
:

Підпис:

Додаток № 1
до Договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом на замовлення №

від « » р.

Заявка на перевезення пасажирів

1.
2.
3.
4.

Перевізник: 
ТОВ “Київ Транспорт Груп”.
Замовник:
Пасажири:

Тип перевезення
:
перевезення, в яких один і той самий транспортний засіб (крім заміни технічно несправного
або недоступного в певний день або час) використовується для перевезення за встановленим маршрутом пасажирів і
доставки назад до початкового пункту відправлення.

5.

Перевезення здійснюється наступними транспортними засобами :
1.
2.
6. Інформація про водіїв:
1.
2.
7. Маршрут руху :
№ п/п

Початковий пункт маршруту:

Кінцевий пункт маршруту :

1.
2.

8.Розклад руху:
№ п/п

Відправлення з початкового пункту
маршруту

Прибуття в кінцевий пункт маршруту :

1.
2.
9. Загальна довжина маршруту 1 
Загальна довжина маршруту 2 10. Регулярність маршруту
: кожен день крім вихідних, святкових та інших не робочих днів.

11.
Строк дії Договору і надання послуг з перевезення: з по
12.
Вартість послуг:
ЗАМОВНИК :
ПЕРЕВІЗНИК:
ТОВ “КИЇВ ТРАНСПОРТ ГРУП”
Адреса: м. КиЇв
Проспект Соборності, 19, офіс 109
Код ЄДРПОУ 42587863
р/р 26006010008196 в АКБ “Індустріалбанк”
Директор Рум’янцев Ю.В.
Підпис
:

Підпис:

