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Умови поставки: 
ТОВ «АЕРМЕК УКРАЇНА», далі Постачальник, поставляє будь-яке обладнання, на умовах DDP Київ1

ТОВ «АЕРМЕК УКРАЇНА» поставляє обладнання до складу Постачальника. В окремих випадках поставка 
обладнання здійснюється за адресою Замовника, але попередньо погодивши дане питання з керівництвом 
компанії Постачальника до моменту оформлення офіційного замовлення. Місце призначення передбачається  
Договором поставки 

.  
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Порядок організації поставки обладнання  
ТОВ «АЕРМЕК УКРАЇНА» 

 
1.  При оформленні замовлення, складається Договір між Замовником та Постачальником, в якому 

зазначається адреса Поставки та термін поставки. 
2.  На прохання Замовника, надсилається інструкція з монтажу обладнання в електронному вигляді, 

за для ознайомлення  з вимогами заводу-виробника стосовно проведення розвантажувальних робіт. 
3.  Замовник отримує офіційного Листа від Постачальника, про готовність обладнання на заводі-

виробника до завантаження та заплановану дату поставки замовлення на території України.  
4. У відповідь Замовник до запланованої дати поставки має надіслати  заповнену Довіреність на 

електронну  пошту Постачальника office@aermec.com.ua. Особа, що зазначена в довіреності, має 
бути обов’язково присутньою при одержанні товару, при собі мати документ який посвідчує особу 
та оригінал Довіреності на отримання ТМЦ. У іншому випадку, передача обладнання неможлива.  

5. В момент прийняття товару, відповідальною особою зазначеною у довіреності від Замовника, 
підписується Накладна на реалізацію товару у двох примірниках, один з яких повертається   
Постачальнику разом з оригіналом Довіреності на отримання товару.    

6. У разі само- вивозу товару зі складу Постачальника силами Замовника, до моменту передачі 
обладнання, Постачальник має отримати офіційного листа від Замовника, в якому зазначається: 
назва перевізника, ПІБ водія, державний номер транспортного засобу, марка транспортного засобу 
та контактний номер водія.  

7.  Товаро-транспортна накладна заповнюється  тією стороною, яка замовляє транспортний засіб для 
перевезення обладнання, яка складається у 4-х примірниках (згідно п. 11.4 Правил № 363) ³.  

                                                 
1 DDP Київ – згідно Інкотермс 2010 означає, що продавець здійснює поставку покупцю товару, який пройшов 
митне очищення для імпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому 
місці призначення. Продавець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до цього місця, 
включаючи (у відповідних випадках) будь-які «мита» (під словом «мито» тут розуміється відповідальність за 
виконання та ризики виконання дій з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного 
очищення, податків, митних і інших зборів) на імпорт до країни призначення. 

 
2 Якщо з договору купівлі-продажу (Договору поставки)  не випливає обов’язок продавця доставити товар або 
передати товар у його місцезнаходженні, обов’язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним 
у момент здачі товару перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві (частина друга п. 1 ст. 664 
Цивільного кодексу). Згідно зі ст. 334 цього Кодексу право власності у набувача майна за договором виникає з 
моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Переданням майна вважається 
вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання 
набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки. До передання майна прирівнюється вручення 
коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно. 

 
³ Вантажовідправник (замовник послуг перевезення) виписує ТТН – у кількості не менше 4 примірників . За 
необхідності (за погодженням між замовником і перевізником) можуть бути виписані додаткові примірники 
ТТН. Вантажовідправник підписує всі примірники ТТН, за необхідності завіряє їх печаткою і передає водієві, 
який є представником перевізника, разом із вантажем. 
Водій приймає вантаж згідно з ТТН і підписує всі примірники. Підписаний водієм перший примірник ТТН 
вантажовідправник залишає в себе (п. 11.6 Правил № 363). 
Вантажоотримувач при отриманні вантажу підписує три примірники ТТН, що залишилися, один залишає в 
себе, решту повертає водієві (п. 11.6 Правил 363). 
Водій, повернувшись після доставки вантажу, віддає перевізникові два примірники ТТН, підписані 
вантажоотримувачем. 
Перевізник передає один примірник замовникові (вантажовідправникові) – для проведення розрахунків за 
перевезення, другий залишає собі. 
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Умови та строки зберігання  : 

1. Обладнання, вагою більш ніж 1,5 т / од, Замовник повинен прийняти відразу після 
проходження митного очищення протягом одного робочого дня. Якщо дана вимога не може 
бути виконана, день передачі переноситься на наступний робочий день, але не пізніше. Якщо 
жодна з перерахованих вимог не виконується через виникнення непередбачених обставин, 
або обставин непереборної сили*, Сторони далі вирішують питання в індивідуальному 
порядку, шляхом переговорів, але в будь-якому випадку витрати по тривалому зберіганню 
покладаються на Замовника, якщо інше не передбачено Договором поставки. 

2. Обладнання, вагою менш ніж 1,5 т / од, Замовник повинен прийняти не пізніше п’яти робочих 
днів з моменту проходження митного очищення, в противному випадку – зберігання 
здійснюється на платній основі, якщо інше не передбачено Договором. 

 
 
 

Адміністрація  
ТОВ «АЕРМЕК Україна» 

 
*  
- обставини непереборної сили , дія яких може бути викликана винятковими погодними умовами і 
стихійним лихом (Acts of God) (наприклад, епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, 
буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, 
перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха 
тощо); 
- непередбачені обставини, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторін (загроза війни, 
збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі 
атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, 
оголошену та неоголошену війну, дію суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, 
піратства, безлади, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження 
комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, 
громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, 
тривалі перерви в роботі транспорту тощо); 
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