
ДОГОВІР № ___ 
про надання кур’єрських послуг 

Мережі КСД 

м. Київ «__» ________ 201_р. 

__________________________________________________________________________________, надалі за текстом Замовник, 
в особі _____________________________________________________________, діючо___ на підставі ___________________ , та 
ТОВ «КСД Ю ЕЙ», надалі за текстом Виконавець, в особі директора Сімінського П.В., який діє на підставі Статуту, які в 
подальшому іменуються Сторони, уклали цей договір, надалі за текстом Договір, про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Замовник замовляє, а Виконавець надає Замовнику в 
замовленому обсязі кур’єрські послуги Мережі КСД, надалі за 
текстом Послуги. 
1.2. Невід’ємною частиною цього Договору є діючі тарифи на 
надання Послуг, надалі за текстом Тарифи, а також інші 
доповнення до Договору. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 
2.1. Дотримуватись умов цього Договору та Тарифів при 
замовленні та використанні (споживанні) Послуг. 
2.2. Не пересилати у відправленнях предметів (речовин), які 
заборонені для пересилання законодавством України. 
2.3. Своєчасно сплачувати Виконавцю вартість наданих 
Замовнику Послуг. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 
3.1. Надавати Замовнику Послуги в замовленому ним обсязі 
за умовами цього Договору та Тарифів. 
3.2. Надати Замовнику унікальний абонентський номер в 
Мережі КСД на час дії цього Договору. 
3.3. Надавати Замовнику зміни до Тарифів за 5 (п’ять) 
календарних днів до їх введення в дію. 
3.4. Забезпечити конфіденційність листування, адресної 
інформації та Послуг, які надаються Замовнику. 
3.5. За запитом Замовника надавати консультацію та навчати 
можливостям застосування Послуг Виконавця. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ 
4.1. Вартість наданих Виконавцем Послуг Сторони 
визначають на підставі Тарифів, які діяли на дату надання  
Послуг Замовнику. 
4.2. Підставою для сплати Замовником наданих йому 
Виконавцем Послуг є рахунок, який надається Виконавцем. 
4.3. Рахунок та акт приймання-передачі за надані Замовнику 
в поточному місяці Послуги, Виконавець направляє Замовнику 
протягом 7 (семи) робочих днів наступного місяця. 
4.4. Замовник сплачує рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) 
банківських днів з моменту його отримання. 
4.5. Призупинення або розірвання цього Договору не 
звільняє Замовника від сплати (погашення) своєї 
заборгованості перед Виконавцем.  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. У випадку порушення умов п.4.4 Договору, Замовник 
сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від суми рахунку за кожен день прострочення. 
5.2. Виконавець має право призупинити подальше надання 
Послуг Замовнику у випадку порушення ним умов п.4.4 та 
п.2.1 Договору. 
5.3. У випадках знищення (загублення) відправлення, 
порушення терміну його доставки, конфіденційності 
листування, вручення не за призначенням або без 
оформлення вручення Виконавець несе матеріальну 
відповідальність перед Замовником в розмірі 200% сплаченого 
тарифу для відправлень по Україні. У випадку знищення 
(загублення) відправлення з оціночною вартістю Виконавець 
компенсує Замовнику вартість оцінки. 
5.4. Замовник несе повну відповідальність за зміст 
відправлення, за спосіб упакування, який застосовується, 
та/або адресації, за наданий у зв’язку з цим збиток Виконавцю 
та/або третім особам. 
5.5. У випадку оформлення Замовником опису внутрішнього 
вкладення відправлення Виконавець несе відповідальність за 
її склад (комплектність). 
5.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове 
або повне невиконання своїх зобов’язань, які відбулись 
внаслідок непереборної сили (Форс-мажор). 
5.7. У випадках, які не оговорені цим Договором та 
Тарифами, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України.  

6. ІНШІ УМОВИ 
6.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання 
Сторонами. При цьому всі умови, які були прийняті раніше, 
втрачають свою силу. 
6.2. Договір діє до 31.12.2018р. При відсутності письмових 
заперечень однієї із Сторін за місяць до закінчення терміну дії 
Договору, Договір подовжується на кожен наступний рік на 
тих самих умовах. 
6.3. Сторони застосовують чинне законодавство України при 
вирішенні всіх суперечок та розбіжностей за цим Договором.  
6.4. Договір складено українською мовою у двох 
примірниках, які мають однакову юридичну силу.  
6.5. Виконавець є платником податку на загальних умовах, 
передбачених чинним законодавством України. 

 

7. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
ВИКОНАВЕЦЬ: 
ТОВ «КСД Ю ЕЙ» 

 
 

 
  

 
 

  
    

ЗАМОВНИК: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 

Україна, 02121, м.Київ, Харківське шосе, буд.182 
Код ЄДРПОУ 41477119 
Індивідуальний податковий номер 414771126515 
П/р 26001052663237 
в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м.Київ, МФО 
320649 сайт: www.ksd-delivery.com, e-mail: 
ksd@ksd-delivery.com 
Виклик кур’єра по тел. (044) 585-00-50, 0 800 200 050 

Директор ___________________________ П.В. Сімінський Директор _____________________ 
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