Договір № ****** від *****надання послуг
з митного оформлення, логістики та
інформаційно-консультаційних послуг
м. Полтава

«25» березня 2021 р.

Фізична особа-підприємець Руда Юлія Ігорівна, іменоване надалі «Виконавець», в
особі керівника Рудої Юлії Ігорівни, діючого на підставі витягу на підставі запису про
державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 25880000000037357 21.12.2015, з одного
боку ******* іменоване надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані надалі
«Сторони», уклали цей договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати від імені Замовника:
1.1.1. Придбання автомобіля на аукціоні в Сполучених Штатах Америки (далі США)
1.1.2. логістично-експедиторське обслуговування (ЛЕО), перевезення автомобіля по
території України і в міжнародному сполученні;
1.1.3. розмитнення автомобіля;
1.1.4. надання інших послуг Замовнику пов’язаних з переміщенням вантажів через
митний кордон України, за погодженням Сторін.
1.1.5. представляти інтереси Замовника у взаєминах з митними органами,
перевізниками, організаціями з митного оформлення вантажу Замовника
самостійно, або залучати до виконання договору третіх осіб, залишаючи за собою
відповідальність за виконання умов даного договору
1.2. Умови перевезення, вид вантажу, вид транспорту, вартість послуг Виконавця, а
також інші умови пов'язані з виконанням цього договору, встановлюються за угодою
Сторін (Додаток 1 до Договору).
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
2.1. Обов'язки Виконавця при наданні послуг:
2.1.1. надавати Замовнику послуги, передбачені пп.1.1, 1.2 цього Договору;
2.1.2. передавати Замовнику інформацію і результат її обробки по електронній пошті,
на інших непаперових носіях інформації ;
2.1.3.дотримуватися принципів об'єктивності, достовірності, повноти і точності
інформації;
2.1.4. провести аналіз ринку Сполучених Штатів Америки з метою підбору
транспортного засобу, відповідно до характеристик, наведених в Додатку №1 до Договору;
2.1.5. надавати Замовнику інформацію, отриману шляхом її обробки відповідно до
чинного законодавства України;
2.1.6. інформувати Замовника про можливість та умови залучення експертів для
проведення повного технічного обстеження транспортного засобу до проведення аукціону і
придбання транспортного засобу та підготувати звіт про технічний стан CARFAX тощо.
2.1.7. надавати за вимогою Замовника доступ до участі в онлайн аукціонах, що
проводяться на території США і предметом яких є продаж транспортних засобів, що
відповідають критеріям, наведеним в Додатку №1 до Договору;
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2.1.8. підготувати та надати Замовнику для оплати інвойс (рахунок) від аукціону в
США, що включає в себе вартість автомобіля і вартість його транспортування в морський
торговельний порт України;
2.1.9. надати Замовнику фотозвіт після прибуття транспортного засобу на майданчик
для завантаження в США;
2.1.10. інформувати Замовника про завантаження транспортного засобу на борт судна
для транспортування в морський торгівельний порт України та про його прибуття;
2.1.11 запропонувати обрати Замовнику вид страхування для страхування вантажу;
2.2. Права Виконавця при наданні інформаційно-консультаційних послуг:
2.2.1. надати Замовнику для підпису Акт виконаних робіт;
2.2.2. отримати від Замовника своєчасну оплату наданих за цим Договором послуг;
ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ЗАМОВНИКА
3.1. Обов'язки Замовника:
3.1.1. надати Виконавцю необхідну заявку для пошуку транспортного засобу для
складання Додатку №1 до Договору;
3.1.2. внести Виконавцю на депозит зворотній гарантійний платіж(заставу) для участі
в онлайн аукціоні з продажу транспортного засобу, відповідно критеріям та за
характеристиками відповідаючого , наведеним в Додатку №1 до Договору;
3.1.3. По наданим інвойсам (рахункам) оплатити вартість обраного транспортного
засобу, транспортні витрати з його транспортування в Україну та інформаційноконсультаційні послуги з пошуку та підбору транспортного засобу в США в порядку
передбаченому Договором;
3.1.4. надати Виконавцю копію документу, що підтверджує оплату інвойсу від
продавця автомобіля;
3.1.5. Підписувати і повертати Виконавцю Акт прийому наданих послуг
3.2. Права Замовника:
3.2.1. вимагати від Виконавця послуг, зміст та порядок надання яких повинні
відповідає умовам цього Договору;
3.2.2. контролювати періодичність надання послуг, отримувати звіт про їх виконання
ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Акт прийому наданих послуг є невід'ємною частиною цього Договору,
складається в двох примірниках і є дійсним з моменту підписання його двома Сторонами.
ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. У день підписання цього Договору Замовник вносить Виконавцю на депозит
гарантійний платіж(заставу ) в розмірі, що дорівнює еквіваленту 1000 (тисяча) доларів США
в гривнях за курсом Національного банку України на день оплати, але не менше 10 (десять)
відсотків від аукціонної вартості авто, якщо аукціонна ставка більше чим 10000 ( десять
тисяч) доларів США
5.2. Замовник виплачує Виконавцю винагороду за надані послуги, що є предметом
цього Договору , та дорівнює еквіваленту 500 (п'ятсот) доларів США в гривнях за курсом
Національного банку України на день оплати не пізніше наступного робочого дня з моменту
оплати інвойсу за автомобіль.
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5.3. Виплата винагороди і гарантійного платежу(застави) проводиться в готівковій або
безготівковій формі на розрахунковий рахунок
5.4. Оплата вартості транспортного засобу та аукціонний збір здійснюється на
розрахунковий рахунок аукціону в США не пізніше наступного робочого дня за днем
отримання від Виконавця інвойсу на оплату. Якщо оплата була проведена пізніше одного
робочого дня , аукціон має право виставляти штрафи за пізню оплату, нараховувати плату за
стоянку автомобіля на майданчику, згідно тарифів які вказані на сайті аукціонів.
Максимальний строк оплати автомобіля 5-ти днів з моменту покупки його на аукціоні,
після автомобіль знову виставляється на торги, а з Замовника стягнеться штраф, за не оплату
автомобіля згідно тарифів які вказані на сайті аукціонів
5.5. Оплата вартості транспортування транспортного засобу в морський торговельний
порт України, експедиторські та брокерські послуги здійснюється за 14 календарних днів до
прибуття судна в порт, згідно трек номеру на сайті перевізника.
5.6. Не пізніше 10 календарних днів наступних за днем надходження коштів за
транспортний засіб на розрахунковий рахунок компанії США Виконавець повертає
Замовнику внесений, гарантійний платіж(заставу), згідно пункту 5.1. у тому вигляді в якому
був внесений даний платіж, а саме безготівковому або в готівковому вигляді.
5.7. У разі відсутності транспортних засобів відповідно до критеріїв Замовника,
зняття транспортного засобу з аукціону, а також в разі настання інших обставин коли
транспортний засіб не може бути фактично придбаний Замовником, Виконавець повертає
Замовнику внесений гарантійний платіж(заставу), зазначений в п. 5.1 у повному розмірі та
формі аналогічній внесенню
5.8. У разі письмового повідомлення про дострокове припинення Замовником в
односторонньому порядку дії цього Договору, після того як зроблена ставка на аукціоні
виграла, внесений Замовником гарантійний платіж (застава), зазначений в п. 5.1. Договору,
Виконавцем не повертається.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ
6.1. Прийом-передача послуг за Договором здійснюється шляхом підписання
Сторонами акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) в день передачі авто
Замовнику документів на транспортний засіб в м . Полтава , вул. Маршала Бірюзова 47 Б.
6.2. Приймання-передача наданих за Договором послуг здійснюється сторонами на
підставі Акту приймання-передачі наданих послуг. Акт складається Виконавцем у двох
примірниках, та(або) надсилається на адресу Замовника, який зобов’язаний протягом трьох
календарних днів з моменту його надіслання підписує зазначений Акт та повертає один
примірник на адресу Виконавця або надає письмову мотивовану відмову від підписання.
Якщо протягом встановленого терміну Замовник не поверне на адресу Виконавця
підписаний примірник Акту приймання-передачі наданих послуг, або мотивовану відмову
від його підписання, послуги вважаються такими що надані «Виконавцем» належним чином
та прийняті «Замовником» без жодних зауважень.
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його двома Сторонами і діє 6
місяців або до підписання Замовником акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих
послуг) в залежності що настане раніше . Зобов'язання Виконавця за цим Договором
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вважаються повністю виконаними з моменту підписання Замовником акту прийому-передачі
виконаних робіт (наданих послуг).
7.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена на вимогу однієї із Сторін в
порядку та за умов, якщо Сторони не мають взаємних претензій та виконані всі умови даного
договору
7.3. Дія цього Договору може бути достроково припинена Виконавцем в
односторонньому порядку в разі відсутності транспортних засобів відповідно до критеріїв
Замовника, викладеним в Додатку №1 до Договору, в разі зняття транспортного засобу з
аукціону, а також в разі настання інших обставин, коли транспортний засіб не може бути
придбаний Замовником.
7.4. Термін дії цього Договору може бути продовженим, якщо Замовник доповнює або
змінює критерії та характеристики транспортних засобів, викладених в Додатку №1 до
Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У разі порушення Замовником строків оплати послуг за даним договором,
Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку України від несплаченої суми за кожен календарний день прострочення, яка не може
перевищувати вартість наданих послуг, зазначену в п. 5.2. даного Договору.
8.2. У разі несплати Замовником інвойсу від аукціону в США на покупку автомобіля
протягом 5-ти днів , наданого Виконавцем, гарантійний платіж внесений Замовником на
депозит не підлягає поверненню. Оплатою інвойсу вважається надходження коштів на
рахунок компанії в США наданого Виконавцем.
8.3. У разі невиконання Виконавцем умов п. 5.5. цього Договору протягом двох
робочих днів, Виконавець виплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України від несплаченої суми за кожен календарний день
прострочення.
8.4. Виконавець не несе відповідальності за приховані дефекти та комплектацію
автомобіля , тобто Замовник купує автомобіль таким, яким він є.
8.5. У частині морського перевезення Виконавець виступає виключно як посередник,
за неналежні виконання морського перевезення перед Замовником несе морський перевізник
або страхова компанія (як що відносини врегульовані документально).
8.6. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть
відповідальність відповідно до законодавства України.
8.7 Виконавець організовує а Замовник має застрахувати Автомобіль від його
пошкодження,та повної втрати автомобіля, вартість послуг, що надаються, становить 1% або
3 % від вартості транспортного засобу, включаючи аукціонний збір, але не менше 50 дол.
США за один транспортний засіб та оплачується в готівковій або безготівковій формі
протягом 3-х робочих днів з дня покупки транспортного засобу. Транспортна компанія несе
відповідальність за збереження транспортного засобу ґрунтуючись на фотографіях,
висновках автоексперта (CARFAX, тощо), зроблених в момент доставки автомобіля з
аукціону на один з майданчиків компанії в США до моменту вивантаження транспортного
засобу в морському торговельному порту України
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Страховий договір покриває ризики, коли транспортному засобу може бути завдано
збитків при:
- доставці Транспортного Засобу від майданчика аукціону до складу;
- зберіганні Транспортного Засобу на складі;
-навантаженні Транспортного Засобу в контейнер на етапі відправлення з порту
США;
- вивантаженні Транспортного Засобу з контейнера в порту призначення
8.7.1. Транспортна компанія несе відповідальність за такі види пошкодження як:
зім’ятість елементів кузова, пошкодження оптики, скла, даху, збереження елементів салону,
коліс, а також пошкодження та відсутність всіх видимих елементів транспортного засобу, що
з'явилися під час транспортування;
8.7.2 Сума страхової виплати від пошкоджень розраховується виходячи із
середньозваженої вартості б/в запчастин на ринку, а також вартості рихтувальнофарбувальних робіт, визначеної в п.8.7.3
8.7.3. Вартість рихтувальних робіт оцінюється

до 100 $ (ста доларів США) за дрібну деталь (крило, двері, бампер);
до 150 $ (ста п'ятдесяти доларів США) за велику деталь (капот, дах, задні двері).
2.1.3-1. Вартість фарбувальних робіт оцінюється:
до 100 $ (ста доларів США) за дрібну деталь (крило, двері, бампер);
до 150 $ (ста п'ятдесяти доларів США) за велику деталь (капот, дах, задні двері).
8.7.4 . Страховим випадком не є і не підлягає відшкодуванню:
- відсутність або пошкодження ключа запалювання транспортного засобу на момент
забору Транспортного засобу з майданчика аукціону, навіть якщо наявність ключа
запалювання було заявлено аукціоном на сайті.
Доказом відсутності ключа запалювання є фотографії, зроблені водієм на майданчику
аукціону та / або лист, надане аукціоном
- відсутність килимків транспортного засобу
- відсутність деталей транспортного засобу які на момент покупки були прикріплені
до транспортного засобу не в заводському порядку і / або неналежним чином і / або
неповністю
- відсутність сторонніх предметів / деталей, які не входять до комплектацію
транспортного засобу і були відображені на фотографіях аукціону (сторонніми предметами
можуть вважатися дитячі автокрісла, деталі автомобілів інших марок, господарські товари і
т.д.)
- утворенню цвілі / грибка в салоні транспортного засобу
8.7.5. Франшиза за договором страхування від пошкоджень становить 200 $ (двісті
доларів США)
8.7.6. Розмір збитку, що не перевищує зазначену в п. 8.7.5. суму Франшизи, при
настанні страхового випадку не компенсується.

Замовник :______________/

Керівник:______________/Ю.І. Руда

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
9.1. Всі суперечки, які виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають
врегулюванню шляхом взаємних переговорів.
9.2. Будь-які питання, прямо не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно
до чинного законодавства України.
9.3. Всі суперечки або розбіжності, що виникли між Сторонами за цим Договором або
в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спорів є
обов'язковим.
9.4. Всі суперечки між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди, розв'язуються в
порядку, передбаченому чинним законодавством в суді м. Полтави згідно ЗУ
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
10.1. Сторони визнають, що вся інформація, яка прямо або опосередковано
відноситься до цього Договору, так само як і інформація про діяльність кожної із Сторін або
про діяльність будь-якої третьої сторони Договору, не є загальнодоступною і вся інформація,
яка стала відомою Сторонам в результаті укладення та / або виконання цього
Договору, буде розглядатися як конфіденційна.
10.2. Якщо сторони не домовилися про інше, то вони зобов'язуються не
розголошувати і не розкривати конфіденційну інформацію третім особам і не
використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж з метою належного виконання цього
Договору, як протягом терміну його дії, так і після його припинення. Сторони зобов'язуються
зі свого боку обмежити коло осіб, які матимуть доступ до такої інформації, кількістю,
розумно необхідною для належного виконання умов Договору.
ФОРС-МАЖОР
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне невиконання
своїх зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин, які знаходяться поза межами
контролю Сторін і які Сторони не змогли передбачити або запобігти. До таких відносяться
військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха.
11.2. Сторони не звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання
зобов'язань, якщо обставини, настали в період прострочення виконання цих зобов'язань.
11.3. Сторона зобов'язана попередити іншу Сторону про настання і припинення дії
обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом
трьох робочих днів від дня настання або припинення таких обставин.
11.4. Недотримання термінів повідомлення про настання обставин непереборної сили
виключає можливість Сторін посилатися на такі обставини як підставу звільнення від
відповідальності.
11.5. У разі настання обставин, передбачених п. 11.1 цього Договору, термін
виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин, але не більше ніж на один
місяць.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник :______________/

Керівник:______________/Ю.І. Руда

12.1. Права і обов'язки за цим Договором не можуть бути передані третій особі.
12.2. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін і
оформляються у вигляді додаткової угоди до цього Договору.
12.3. Цей Договір складений в двох примірниках українською мовою по одному для
кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
12.4. Всі питання, пов'язані з тлумаченням умов договору, виконанням зобов'язань,
пов'язаних з ним, дійсністю положень Договору, інші питання, вирішуються відповідно до
чинного в Україні законодавства.
12.5. Сторони домовилися вважати офіційними належним чином оформлені
документи, передані по факсимільному зв'язку, курьером, поштою або електронною
поштою, з подальшим обов'язковим обміном оригіналами.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Руда Юлія Ігорівна
Фактична. адреса: 36023, м.Полтава,
вул.Маршала Бірюзова 47Б
ІНН 3266616626
Запис про державну реєстрацію
№ 25880000000037357 21.12.2015
Р/р UA233314010000026004054629513 в
ПАТ "ПриватБанк"
МФО 331401
Є платником єдиного податку 2 група
Тел/факс : +38 (050) 405 1886

Замовник :______________/
Керівник :______________/Ю.І. Руда

Уповноважена особа для здійсненя
представницьких дій - *******ПІБ

Замовник :______________/

Керівник:______________/Ю.І. Руда

Додаток №1
ДО ДОГОВОРУ № 00001 від 01.04.19
м. Полтава

«1» січня 2019р.

4T4BF3EK4BR178526 - VIN номер
До сплати замовником
1. Купівля автомобіля на аукціоні США згідно інвойсу $****
2. Транспортування придбаного автомобіля до порту ODESSA $****
3. Транспортне-експедиторське обслуговування та розмитнення автомобіля $****
4. Митні платежі згідно рахунків митної служби України $**** (орієнтовно)
5. Обов’язкове страхування автомобіля $****
6. Портова стоянка $**** (орієнтовно)
7. Комісія дилера $****
9. Транспортування придбаного автомобіля до м. Полтава $****(орієнтовно)
10. Сертифікація авто $**** (орієнтовно)
11. Постановка на облік, 3% пенсійний фонд $**** (орієнтовно)
Орієнтовна сума платежів $$$$$.00
9. Адреси і реквізити сторін
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Іванов Іван Васильович

ФОП Руда Юлія Ігорівна

м.Полтава вул.М,Бірюзова 47 Б

Фактична. адреса: 36023, м.Полтава,
вул.Маршала Бірюзова 47Б
ІНН 3266616626
Запис про державну реєстрацію
№ 25880000000037357 21.12.2015
Р/р UA233314010000026004054629513 в
ПАТ "ПриватБанк"
МФО 331401
Є платником єдиного податку 2 група
Тел/факс : +38 (050) 405 1886

паспорт КО1111 виданий Решетилівським
РВУМВС в Полтавський області
Тел/факс : +38 (050) 405 1886

Замовник :______________/

Керівник:______________/Ю.І. Руда

Замовник :______________/

Керівник:______________/Ю.І. Руда

