
Перелік вимог та критеріїв АТ «Аграрний фонд»  

до компаній, що надають транспортно-експедиторські послуги автомобільним 

транспортом: 

 

1. Експедитор повинен мати не менше 50 власних чи орендованих  зерновозів, 

тентованих автомобілів чи автоцистерн вантажопідйомністю від 20 тонн, що 

підтверджується копіями двох перших та двох останніх сторінок договорів оренди 

або документами на право власності автомобілів, а також реєстрами власних та 

орендованих автомобілів. 

2. Обсяг перевезених вантажів (зернових, бобових, олійних, інших 

сільськогосподарських культур, продуктів їх переробки та мінеральних добрив)  за 

останні 12 місяців повинен становити не менше 100 тисяч тонн, що підтверджується 

відповідним листом (довідкою) від Експедитора. 

3. Забезпечення всіх автомобілів засобами GPS-навігації, що підтверджується 

копією наказу по підприємству, щодо забезпечення автомобілів засобами GPS-

навігації. 

4. Забезпечення цілодобової диспетчерської служби, що підтверджується копією 

наказу по підприємству про забезпечення цілодобової диспетчерської служби. 

5. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів, що задіяні у наданні послуг, що підтверджується 

копією договору страхування цивільно-правової відповідальності. 

6. Наявність власного АТП і території розміщення автотранспорту, що 

підтверджується копіями двох перших та двох останніх сторінок договорів оренди 

або документами на право власності території розміщення АТП. 

7. Надання послуг з автомобільних перевезеннь не менше двох років, що 

підтверджується копіями двох перших та двох останніх сторінок договорів про 

надання транспортно-експедиторських послуг іншим компаніям.   

8. Експедитор повинен надати такі документи: 

- належним чином засвідчену копію статуту або іншого установчого документа 

в останній редакції. У випадку, якщо Експедитор діє на підставі модельного статуту, 

необхідно надати рішення про створення компанії; 

- копію установчого договору про діяльність засновників по створенню 

підприємства, установи (якщо в статуті не зазначено засновників і їх частка в 

статутному фонді); 



- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців засвідчена підписом та печаткою керівника; 

- копію Витяг з реєстру платників ПДВ або копію Свідоцтва платника ПДВ; 

- зразок підпису керівника компанії (засвідчена власноруч копія паспорту) 

та/або зразок підпису уповноваженої особи Експедитора (засвідчена власноруч копія 

паспорту такої особи); 

- скановані копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи 

або представника Експедитора щодо підпису документів (протокол засновників, або 

наказ про призначення, або довіреність (доручення), або будь-який інший документ, 

що підтверджує повноваження посадової особи чи представника Експедитора на 

підписання документів для виконання умов Договору); 

- копію балансу за останній звітній період (форма №1) та звіту про фінансові 

результати за останній звітній період (форма №2) засвідчені підписом та  печаткою 

Експедитора з копіями квитанцій про отримання звіту в електронному вигляді. 

- довідку/и з обслуговуючого/их банка/ів про відсутність (наявність) 

простроченої заборгованості Експедитора за кредитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


