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1. БЕЗПЕКА  
1.1. Турбота про Здоров'я і Безпеки не підлягають обговоренню і є невід'ємною частиною всього, що ми робимо. 
 
1.2. Ми віримо, що зміна небезпечної поведінки на безпечні звички захистить життя людей, і тому всі рівні нашої 
організації прагнуть створити надійну культуру безпеки. 
 
1.3. Ми розуміємо, що безпека - це турбота про себе і про іншу людину, щоб всі ми могли повернутися додому 
і насолоджуватися життям. 
 
2. КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА» 
2.1.Основною концепцією ТОВ «Рабен Україна» (надалі-Виконавець) є перевезення вантажу у складі збірної 
лінії (групажні перевезення). Класична збірна лінія (групажні перевезення) – це перевезення вантажу з точки А 
в точку В з максимальною «утилізацією» транспорту (у одному автомобілі завжди більше 2-х різних Замовників 
(надалі-клієнт)), з мінімальним простоєм, з урахуванням використання транспорту, як на забір вантажу, так і на 
доставки за маршрутом з різними Вантажоодержувачами та різними Вантажовідправниками.  
 
2.2. Підписаний тариф передбачає доставку виключно у класичній схемі збірної лінії протягом робочого дня без 
прив’язки до часового вікна. 
 
2.3. Додатковою, але не основною, може бути послуга перевезення вантажу окремим транспортом, що є 
повнокомплектним перевезенням, тобто Замовник робить замовлення окремого транспортного засобу 
спеціально під свій вантаж. При цьому вартість перевезення узгоджується окремо за «тарифом дня» або за 
спеціальною Додатковою угодою. 

Схема групажного вантажного перевезення (приклад): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Перелік Загальних правил та умов надання транспортних послуг знаходиться у блоці «Документи» за 
посиланням: https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/ . 
 

https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/
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3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 
3.1.Послуги надаються в рамках підписаного Договору та Додатків на тариф, з доставкою протягом робочого 
дня Виконавця з урахуванням габаритів зазначених у тарифі. У разі відвантаження нестандартних вантажних 
місць (що не підписано Замовником та ТОВ «Рабен Україна»), ТОВ «Рабен Україна» має право відмовити у 
послугах або перерахувати вартість перевезення.  
 
3.2.При відвантаженні товару, розміри якого не узгоджені у Договорі (наприклад, арматура 200 см тощо) та/або 
мають специфіку вивантаження (наприклад, бокове вивантаження, гідроборт тощо), Замовник зобов’язаний 
попередньо узгодити тариф та можливість перевезення у спеціаліста ТОВ «Рабен Україна».  
 
4.ТРАНСПОРТНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ТА СУПУТНІ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОСЛУГИ 
4.1.Замовлення на перевезення вантажу вноситься за допомогою онлайн додатку MyOrder через платформу 
https://myRaben.com на вашому робочому столі, планшеті або смартфоні у особистому електронному кабінеті 
Замовника (інструкція додається). 
 
4.1.1.Замовлення без температурного режиму або з температурою перевезення С +50 - +250  приймаються до 
12:00 кожного робочого дня. Замовлення на повнокомплектне завантаження або на відвантаження з інших 
регіонів надається за 1 робочий день до дня виконання, але не пізніше ніж за 24 години до моменту 
завантаження.  
 
4.1.2.Замовлення на перевезення вантажу у температурному режимі (+20 - +60) приймаються за 24 години до 
моменту завантаження, але не пізніше ніж до 16:00 попереднього робочого дня відвантаження.  
 
4.1.3.У випадку необхідності змін після 12:00 Замовник зобов’язаний узгодити з Виконавцем таку можливість у 
телефонному режимі та підтвердити у електронному вигляді.   
 
4.1.4.Виконавець має право відмовити (видалити) Замовлення, у випадку неможливості, у виконанні 
замовлення з неузгодженими змінами, або, за умови підтвердження Замовником, відкоригувати дату доставки 
на + 1 робочий день або наступний день доставки згідно графіка доставки. 
 
4.2.Спеціальні умови щодо перевезення можуть бути виконані за умови внесення таких у замовлення MyOrder 
та у ТТН поле транспортні інструкції: гідроборт, рокла, попередній дзвінок отримувачу, рання або вечірня 
доставка тощо. 
 
 
 
 
4.2.1. Доставка вантажу відбувається згідно робочого графіку Виконавця. Якщо Сторонами узгоджено 
транспортне обслуговування у вихідний чи святковий день, Замовник повинен впевнитись у можливості 
зареєструвати замовлення у MyOrder з такою датою. Якщо платформа не дає такої можливості, повідомити про 
це спеціаліста ТОВ «Рабен Україна». 
 
4.3.Повернення документів (ROD) здійснюється виключно за умови відображення найменування та номерів 
документів, що необхідно повернути у MyOrder та  у ТТН поле супровідні документи на вантаж (у випадку 
використання ТТН Рабен генерується автоматично). Документи повертаються Замовнику не пізніше 14 
календарних днів з моменту їх отримання від вантажоодержувача.   
 
4.3.1.У випадку, якщо при доставці вантажу водій по факту здійснення поставки не має можливості забрати 
документи з вини Замовника (наприклад, невірне оформлення видаткових), Спеціаліст повідомляє про випадок 
Замовника та знімає послугу ROD у пересилці. Подальше дооформлення/переоформлення тощо документів 
відбувається силами к Замовника 
 

https://myraben.com/


1
.1

.2
0

1
9
 

 

 
 

Стандартна операційна процедура (СОП) RABEN UKRAINE   

3 

4.3.2. УВАГА: Послуга повернення документів не 
розповсюджується на е-ТТН, адже всі учасники ланки перевезення (від Замовника до Вантажоодержувача) 
автоматично отримують е-ТТН у свою систему після підписання е-ТТН за допомогою КЕП (ЕЦП) 
вантажоодержувачем.  Тобто е-ТТН має строк повернення 1 день з моменту підтвердження отримання 
Одержувачем вантажу. 
 
4.3.3. УВАГА: Послуга ROD не надається згідно переліку Отримувачів за посиланням: 
https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/ 
 
4.3.4. Виконавець повертає виключно наступні документи, при реєстрації замовлення застосовується 
абревіатура:  

вн (або рн) – видаткова накладна; дов – довіреність; 

ТТНк – ТТН клієнта (Замовника), наприклад ТТН на алкоголь; пал. н – палетна накладна 

Приклад: 
 
 
 
 
 
 
4.4. Повернення палет (ROP) здійснюється за умови зазначення вантажоодержувачем у відповідній графі ТТН 
тій кількості, яка фактично повернута. Перевірка палет, заявлених для обміну, проводиться 
вантажоодержувачем, який оцінює палети самостійно. 
Приклад зазначених до повернення палет: 
 
 
 
 
 
4.4.1. Вантажоодержувач повинен бути готовий надати на заміну палети в обсязі, що відповідає кількості палет 
у ТТН. Виконавець не зобов'язаний шукати чи перевіряти наявність порожніх палет в приміщеннях 
вантажоодержувача. Виконавець зобов'язаний тільки отримати ті палети, що підготовлені вантажоодержувачем 
для повернення Замовнику. 
 
4.4.2. Кожного місяця Виконавець направляє Замовнику звіт балансу палет. На підставі повернених ТТН, 
баланс палет може змінюватись протягом 3 (трьох) місяців. Повернення палет відбувається за запитом 
Замовника, але при наявності не менше 14 палет за один раз.  
 
4.4.3. У випадку наявності за балансом менше 14 палет, Замовник має право, за попереднім узгодженням, 
самостійно вивезти ці палети зі складу ТОВ «Рабен Україна». 
 
4.4.4. Не здійснюється послуга ROP при замовленні повнокомплектних перевезень, РЦ ТОВ «АТБ» (Юніон 
Логістик) та інших вантажоодержувачів, що мають обіг палет із Замовником на підставі палетної накладної. 
 
4.5. Доставка вантажу на РЦ (DDC) є обов’язковою послугою при перевезенні на РЦ та тарифікується 
автоматично, додатково до загального тарифу Замовника.  
 
4.5.1. Повний перелік РЦ та виключень вказано на сайті, що може оновлюватись та доповнюватись: 
http://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv  
 
4.6. Доставка вантажу на ТЦ (DTR) є обов’язковою послугою при перевезенні на ТЦ та тарифікується 
додатково до загального тарифу Замовника. Повний перелік ТЦ та виключень вказано на сайті, що може 
оновлюватись та доповнюватись: http://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv  

https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/
http://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv
http://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv
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4.7. Послуга доставка вантажу у суботу (SDD) 
здійснюється у неробочий день Виконавця. Послуга надається за умови попереднього узгодження та за умови, 
що вантаж буде знаходитись в місті доставки за робочий день до дня доставки Вантажоотримувачу (у п'ятницю).  
 
4.8. Послуга розкладки коробів (CAS) здійснюється з палети на інші палети в присутності представника 
Замовника/Вантажоодержувача, після здачі вантажу Вантажоодержувачу згідно вказаних у ТТН кількості 
вантажних  місць (палет, коробів) та проставлення відповідної відмітки в ТТН. Вага одного короба не 
більше 15 кг.   
 
4.8.1. Замовлення послуги зазначається в полі «Транспортні інструкції» з обов’язковим зазначенням кількості 
коробів до розкладання. Виконавець має право відмовити у виконанні послуги у випадках: 

 відсутності у ТТН та замовленні кількості коробів до розкладання;  

 замовлення послуги CAS відсутнє у ТТН та My Order; 

 якщо йде мова про розкладання по-артикульно (тобто  розкриваємо короба). 
 
4.8.2. Послуга не виконується у випадку доставки на РЦ АТБ чи Отримувачам, які вимагають перевозити вантаж 
за принципом 1 піддон = 1 артикул. 
 
4.9. Доставка в торгівельне-розважальний центр SMD(Shopping Mall Delivery) виконується виключно із 
замовленням послуги  ранкової або вечірньої доставки.  
 
4.9.1. Послуга надається за умови наявності ліфта в торговому центрі та надання контактних даних 
Отримувача. При замовленні послуги з ранковою доставкою вантаж повинен знаходитись в місті доставки за 
день до дня доставки Отримувачу 
 
4.10. Рання доставка вантажу EMD здійснюється в ранковий час з 5:00 до 10:00.  
 
4.10.1. При замовленні послуги вантаж повинен знаходитись в місті доставки за день до дня доставки 
Вантажоотримувачу. Послуга надається тільки для доставки по місту. Термін доставки вантажу збільшується 
на 24 години. 
 
4.11. Вечірня доставка вантажу LED здійснюється у вечірній час з 19:00 до 23:00. Послуга надається тільки 
для доставки по місту. Термін доставки вантажу може збільшуватись на 24год. 
 
5. ПІДГОТОВКА ВАНТАЖІВ  
5.1. За упакування, підготовку вантажу та супровідних документів відповідає Замовник (вантажовідправник).  
 
5.2. Замовник (вантажовідправник) повинен підготувати до моменту завантаження (до моменту приїзду 
транспорту) обов’язково 6 (шість) ідентичних ТТН до перевезення, які залишаються:  

 вантажовідправнику,  

 водію, який забирає вантаж,  

 водію, який доставляє вантаж,  

 вантажоодержувачу,  

 документообігу ТОВ «Рабен Україна»,  

 Замовнику.  
 
5.2.4. У випадку недостатньої кількості ідентичних ТТН Виконавець не може гарантувати їх повернення 
Замовнику.  
 
5.2.5. УВАГА: ТТН повинна мати альбомну орієнтацію листа.                                    Особливо це стосується 
перевезень до РЦ ТОВ «АТБ», ТТН яких заповнюється Виконавцем у полях, де заповнює водій, вручну; це 
потребує достатнього  місця для даних.  У випадку роздрукування ТТН на РЦ ТОВ «АТБ» орієнтацією листа 
«книжная»,                                     Виконавець не несе відповідальності за помилки у ТТН.  
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5.2.6. У випадку роздрукування ТТН з MyOrder, 
що автоматично формуються у момент внесення замовлення, альбомну орієнтацію листа можливо обрати у 
настройках. 
 
5.2.7. У випадку використання е-ТТН Замовник готує один екземпляр ТТН, відповідно до правил використання 
КЕП (ЕЦП) та правил формування е-ТТН, а також повинен надати доступ (у випадку необхідності) водію до 
інтернету та технічного оснащення задля дооформлення е-ТТН КЕПом водія.  
 
5.2.8. Вантажовідправник відповідає за наслідки недоліків тари, внутрішнього упакування вантажів, а також 
застосування тари та упакування, які не відповідають властивостям вантажу, його ваги та встановленим ЗУ 
стандартам.  
 
5.2.9.Вимоги до упаковки товару (інструкція додається):   
 Упакований вантаж повинен підходити для штабелювання;  
 Упаковка повинна мати достатню довговічність та міцність для розвантажувально-завантажувальних 
робіт роклою або вилочним автонавантажувачем задля уникнення пошкодження; вантажні місця повинні бути 
надійно зафіксовані на палеті;  
 Упакований вантаж має бути придатним до перевезення територією України, стійким до амортизації та 
вібрації  під час транспортування; 
 Упаковка повинна забезпечувати схоронність вантажу протягом всього циклу перевезення та безпеку 
транспортного засобу та навколишнього середовища; 
 Упаковка повинна забезпечувати  відсутність доступу до вмісту вантажу сторонніх осіб;  
 Упаковка повинна мати внутрішній захист типу "повітряна подушка"; 
 На упаковці може бути спеціалізовано маркування «обережно крихке», «не кантувати» тощо;  
 Вид упаковки має відповідати особливостям вантажу; 
 Упаковка має відповідати кліматичним умовам; 
  Упаковка має відповідати вимогам температурного режиму у випадку перевезення у температурному 
режимі.   
 
6. ЗАБІР/ЗАВАНТАЖЕННЯ ВАНТАЖУ  
6.1. Підготовка до завантаження від Замовника (вантажовідправника):  
 Замовник вказує рекомендований час для завантаження розуміючи, що мінімальний інтервал для 
забору вантажу не може бути менше ніж 3 години (наприклад, з 12:00 до 15:00) до кінцевого часу забору вантажу 
(наприклад, до кінця робочого часу Замовника); 
 Замовник (вантажовідправник) самостійно підготовлює всі товарно – транспортні  документи до 
моменту завантаження вантажу Виконавцю; 
 Замовник (вантажовідправник)  повинен роздрукувати маркування з MyOrder та наклеїти на вантажне 
місце; 
 Організувати завантаження/розвантаження вантажних місць за адресом завантаження 
(Вантажовідправника) та розвантаження (Вантажоодержувача) з урахуванням нормативного простою 
транспортного засобу. 
 
6.2. Якщо вантаж не готовий до рекомендованого часу згідно замовлення, Замовник якомога швидше повинен 
повідомити про це співробітників ТОВ «Рабен Україна» (принаймні за 4 години до часу завантаження).  
 
6.3. У випадку відмови Замовника (вантажовідправника) від завантаження транспортного засобу при прибутті 
на адресу завантаження (або менше ніж за 4 год. до часу завантаження), Замовник відшкодовує штраф згідно 
Договору. 
 
6.4. У випадку понаднормативного простою Замовник сплачує прості за кожну почату годину простою згідно 
Договору, крім випадку, якщо простій відбувся з вини Виконавця (перевізника). 
Виконавець має право відмовитися від виконання транспортної послуги, якщо:  
 транспортні документи неправильно заповнені та/або немає печатки; 
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 транспортні документи відсутні або є 
неповними;  
 товар не готовий для завантаження; 
 у випадку понаднормового простою; 
 не забезпечено проїзд до складу вантажовідправника; 
 товари у вантажі не повністю упаковані, не захищені і не марковані, упаковка є негерметичною або 
неправильно закрита; 
 не забезпечено технічне завантаження вантажу зі складу відправника ; 
 у випадку сумнівів щодо безпечності вантажу; 
 якщо вид вантажу або кількість вантажних місць не відповідають Заявці та ТТН; 
 в інших випадках, передбачених Договором, Додатком, Правилами та Умовами або чинним 
законодавством.  
 
7. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ  
7.1. Групажні, непрямі перевезення відбуваються з урахування перевантаження на загальних або транзитних 
складах ТОВ «Рабен Україна». Підписаний тариф включає виключно класичну схему доставки. 
 
7.2. Прямі поставки, отримані від Замовників, доставляються безпосередньо до кінцевого пункту призначення 
(Вантажоотримувачу), тариф узгоджується окремо.  
 
7.3. Замовник розуміє, що до перевезення у температурному режимі (+20 - +60) приймаються вантажі виключно 
продовольчої групи. Винятком є наступні товари, якщо Сторонами не підписана відповідна додаткова угода: 
м`ясні вироби без вакуумної упаковки, свіжа або морожена риба, в тому числі в упакуванні із сухим льодом, 
харчові вироби для тварин (список винятків може бути доповнений Виконавцем в односторонньому порядку у 
разі неможливості поєднання з іншими групами товарів в одному транспортному засобу). 
 
7.4. Виконавець несе відповідальність та зобов’язується підтримувати температурний режим виключно у кузові 
транспортного засобу. Виконавець не відповідає та не забезпечує температурне перевезення самого Товару. 
Температурний режим є підтримуючим, а не охолоджуючим/заморожуючим. 
 
7.5. Для доставки вантажів в температурному режимі + 02 + 06 здійснюється:  

 перевезення автомобілем типом кузова рефрижератор (не залежно від сезону, погодних умов, 
температури атмосфери); 

 доставка/забір вантажу здійснюється згідно графіку, що розташований на https://ukraine.raben-
group.com/zona-dlja-klijentiv/  

 Для доставки вантажів в температурному режимі +05 - + 25 здійснюється:  

 перевезення автомобілем типом кузова ізотермічний або рефрижератор (в залежності від сезону, 
погодних умов, температури атмосфери – на вибір «Рабен Україна»); 

 доставка здійснюється згідно графіку, що розташований на https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-
klijentiv/  
 
8. ДОСТАВКА ВАНТАЖУ ОДЕРЖУВАЧУ  
8.1. Під доставкою розуміється фізична передача вантажів вантажоодержувачу. 
 
8.2. Послуга з перевезення (та супутні послуги) завершується в момент здачі вантажу вантажоодержувачеві у 
пункті призначення, що підтверджено відміткою вантажоодержувача у ТТН (Raben)  
 
8.3. ТОВ «Рабен Україна» зобов'язана доставити вантаж у відповідності до стандартних строків та графіків 
Виконавця, якщо інше окремо не узгоджено із Замовником.   
 
8.4. Будь-які конкретні вимоги Замовника щодо доставки повинні бути повідомлені та зафіксовані у ТТН та 
Замовленні заздалегідь. Доставка вантажу відбувається згідно адреси, яка вказана у ТТН.  

https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/
https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/
https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/
https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/
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8.5. У випадку відмови вантажоодержувача від 
прийняття вантажу, а також при настанні інших непередбачених обставин, що ускладнюють доставку не з вини 
Виконавця, ТОВ «Рабен Україна» оперативно повідомляє про це Замовника.  
 
8.6. Доставка вантажу у стандартному режимі виконується протягом робочого дня без прив’язки до часових 
«вікон» у робочі дні Виконавця. Субота та неділя, святкові дні – вихідні. Доставка у вихідні дні може 
виконуватись за попереднім узгодженням за додаткову оплату, що вказується у офіціальній розсилці графіку 
роботи від ТОВ «Рабен Україна».  
 
8.7. У випадку будь-яких розбіжностей при вивантаженні, Вантажоодержувач у присутності Водія обов’язково 
повинен скласти акт та вказати деталізацію події, наприклад, де саме є нестача, чи пошкодження чи розбіжність, 
бій «сухий» чи «мокрий» (у випадку рідкого вантажу) тощо. Замовник підтверджує, що Виконавець обізнаний 
щодо складання документів підтверджуючих розбіжність при вивантаженні. 
 
8.8. Статус доставки вантажів Замовник (відправник, отримувач) може відслідковувати самостійно за 
допомогою веб-сайту ТОВ «Рабен Україна». При цьому доступ до платформи Замовника не обов’язковий. Для 
відстеження статусу вантажу потрібно внести індивідуальний номер  у поле «відстеження вантажу» 
 
9. ПРОСТІЙ 
9.1. Замовник забезпечує оформлення усіх необхідних товаросупровідних документів та 
завантаження/розвантаження вантажу, з урахуванням його кількості та об’єму, у наступні проміжки часу 
(йменуються – "нормативний простій", а час їх перевищення – "понаднормативний простій").з моменту прибуття 
транспортного засобу під завантаження/розвантаження: 

 Вантаж від 1 (однієї) до 5 (п’яти) палет – за 1 (одну) годину; 

 Вантаж від 6 (шести) до 10 (десяти) палет – за 1,5 (півтори) години; 

 Вантаж від 11 (одинадцяти) палет – за 2 (дві) години; 

 Повнокомплектний вантаж – за 4 (чотири) години. 
 
9.2. У разі неможливості простою, Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку без 
застосування до нього будь-яких санкцій, проінформувавши заздалегідь Замовника (в строки нормативного 
простою), повернути вантаж на найближчий розподільчий центр.  
 
9.3. Повторна доставка можлива за умови надання додаткової Заявки Замовником та за умови оплати 
попередньої та наступної доставки. 
 
10. ПОВЕРНЕННЯ АБО ВІДМОВИ ВІД ПРИЙМАННЯ ВАНТАЖУ  
10.1.ТОВ «Рабен Україна» не несе відповідальності за будь-яке прийняття рішення Одержувачем щодо 
одержання вантажу.   
 
10.2. У випадку відмови вантажоодержувача від прийняття вантажу, а також при настанні інших непередбачених 
обставин, що ускладнюють доставку не з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується оперативно повідомити 
про це Замовника. Замовник зобов’язаний невідкладно надати письмові інструкції щодо розпорядження 
вантажем. 
 
10.3. Замовник може надати Виконавцеві одну із наступних інструкцій: 

 повернути вантаж Замовнику (вантажовідправнику); або  

 доставити вантаж за іншою адресою; або 

 здійснити повторну доставку вантажу вантажоодержувачеві на наступний робочий день (або у інший 
найближчий час); або 

 тимчасово зберігати вантаж за наявності у Виконавця такої можливості 
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11. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРЕТЕНЗІЙ 
11.1. Термін пред’явлення претензій до Виконавця складає 6 (шість) місяців з дня, коли виникли підстави для 
пред'явлення претензії, якщо інше не встановлено обов'язковими нормами чинного законодавства. У випадку 
пред’явлення претензії з пропущенням цього строку Виконавець залишає за собою право відмовити у розгляді 
та задоволенні такої претензії.  
 
11.2. Претензія разом з документами, що її підтверджують, має бути надіслана рекомендованим листом чи 
цінним листом з описом вкладення або вручена під розписку уповноваженому представнику Виконавця.  
 
11.3. Претензія може бути задоволена Виконавцем лише після надання Замовником усіх документів, що 
підтверджують факт настання претензійного випадку, перелік яких зазначено на сайті Виконавця  
 
12. ВІДКРИТА ЛІНІЯ ЗВ'ЯЗКУ  
12.1. Замовник має право звернутися до Виконавця зі скаргою, пропозицією, подякою через сайт 
ТОВ «Рабен Україна» https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/ за допомогою спеціальної форми у зоні 
для клієнтів або надіслав інформацію листом  на адресу  quality.cs@raben-group.com  з обов’язковою 
нижченаведеною інформацією: 
 
12.2. У випадку відправки скарги щодо надання послуг, лист обов’язково має містити інформацію: 

 Суть звернення  

 Номер Замовлення 

 Відскановані документи, підтверджуючі факт випадку 

 Фото- та/або відео- фіксація випадку  

 Контактні дані особи для зв’язку   
 
12.3. УВАГА. Розслідування випадку по скарзі не передбачає компенсацію Замовнику.  Компенсація 
передбачається та може бути задоволена виключно за умови надання офіційної претензії, порядок подання 
якої передбачено  п.11 даного документу та у порядку відповідно до чинного законодавства України 
 
12.4. У випадку відправки скарги щодо дій співробітників компанії ТОВ «Рабен Україна», лист обов’язково має 
містити інформацію: 

 Суть звернення  

 Регіон в якому відбувся інцидент  

 Контактні дані особи для зв’язку 
Інформація щодо подяки подається в довільній формі 
 
13. ОБСЯГ (ПРОГНОЗУВАННЯ)  
13.1. Для забезпечення безперебійної логістики, Замовник має надавати Виконавцю інформацію щодо 
незапланованого збільшення обсягу чи запланованого, але не відомого Виконавцю збільшення обсягу, чи 
перспективного збільшення обсягів перевезення заздалегідь, мінімум за тиждень до можливого збільшення, у 
тому числі це стосується сезонності, акцій, введення нового артикулу тощо.   
  
14. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
14.1. З урахуванням права, наданого відповідно до ч. 3 с. 22 Цивільного кодексу України та ч. 5 ст. 225 
Господарського кодексу України, Сторони домовились обмежити розмір збитків, що підлягають відшкодуванню 
Виконавцем у зв’язку з втратою, пошкодженням, псуванням або нестачею вантажу, щодо якого Виконавцем 
надавалися Послуги, наступними максимальними розмірами: 
a) гривневий еквівалент 8,33 СПЗ (вісім цілих тридцять три сотих спеціальних прав запозичення) за кожен 
кілограм ваги брутто вантажу, незалежно від загальної вартості вантажу (зазначений гривневий еквівалент 
визначається відповідно до офіційного курсу гривні до спеціальних прав запозичення, встановленого 
Національним банком України станом на дату укладення Договору), або 
б) 75 000,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень) за палету, незалежно від вартості за кілограм ваги брутто 
вантажу, залежно від того, яка із сум, наведених у п. а) чи п. б), є нижчою.  

https://ukraine.raben-group.com/zona-dlja-klijentiv/
mailto:quality.cs@raben-group.com
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14.2. За додаткову оплату Виконавець може 
перевозити вантаж вартістю від 75 001,00 грн (сімдесят п’ять тисяч одна гривень) до 150 000,00 грн. (ста 
п’ятдесяти тисяч гривень) за палету на підставі додаткової угоди з умовами Виконавця, що узгоджується та 
підписується окремо.  
 
14.3. Виконавець не несе відповідальності за непрямі втрати та суми, що не є прямими збитками Замовника, у 
тому числі: упущену вигоду (неодержаний прибуток); додаткові витрати, понесені Замовником внаслідок 
завдання йому прямих збитків; штрафні санкції та компенсації, сплачені Замовником третім особам; шкоду 
діловій репутації Замовника тощо. 
 
15. УПРАВЛІННЯ ВИПАДКАМИ  
15.1. У випадку будь-яких нестандартних ситуаціях під час всього процесу транспортування вантажу або форс-
мажорних ситуаціях, або  внаслідок дії надзвичайних погодних умов, які призвели до закриття або офіційного 
обмеження руху по дорогах, якими проходить маршрут перевезення,  Виконавець повідомляє про це Замовника 
відразу після отримання такої інформації.  
 
15.2. У випадку будь-яких випадків (наприклад: не працює система, нестандартне перевезення, питання щодо 
коректності виставлення рахунків тощо), що може бути не передбачено Договором, Додатками, GTS, 
Стандартною операційною процедурою, Замовник має звернутися для вирішення питань у відділ по роботі з 
клієнтами. 
 
16. ЗВ'ЯЗОК ЗА ДОПОМОГОЮ MYRABEN.COM  
16.1. Див. посібник для користувача MYRABEN. Замовник на свій власний розсуд може надавати можливість 
користування особистим кабінетом, на платформі MYRABEN, своїм контрагентам/магазинам та інш. з 
розширеним або обмеженими правами доступу. 
 
16.2. Інформацію щодо статусу відвантаження можливо передивитися на сайті Виконавця без входу до 
особистого кабінету. Для цього номер перевезення вписуємо у відповідне поле та натискаємо shipment tracking 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІ  
17.1. Вартість перевезення завжди складається мінімум з двох складових загального тарифу - це базовий 
тариф + паливо та додаткових вартостей – це послуга повернення документів, DDC та інші.  Всі рахунки, які 
формує ТОВ «Рабен Україна» формуються автоматично на підставі специфікації до акту. Специфікація 
формується на підставі Замовлень клієнта. Перед виставленням остаточного рахунку Виконавець може 
відправляти попередню специфікацію на Замовника. На узгодження попередньої специфікації Замовнику 
надається термін не більше 3-х днів з моменту виставлення попередньої специфікації. Наявність зауважень 
Замовника до окремих Послуг, зазначених в Специфікації, не перешкоджає включення та оплату інших Послуг, 
зазначених у тій самій Специфікації, до Актів та Рахунків. Рахунки та Акти оформлюються за допомогою 
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M.E.Doc (або аналогу такої програми) з 
використанням електронного цифрового підпису та електронної цифрової печатки кожної зі Сторін чи у 
паперовій формі. 
 
17.1. В разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право: 

 діяти згідно Договору, 

 заблокувати внесення Замовлення. Блокування Замовлення відбувається автоматично системою 
Виконавця. Для розблокування Замовник повинен надати платіжне доручення, що підтверджує оплату. 

 змінити умови оплати в односторонньому порядку та виконувати усі подальші Заявки виключно на 
умовах повної або часткової передоплати. Про переведення на передоплату Виконавець повідомляє 
Замовника в електронному вигляді.  
 
17.2. Виконавець має право надавати Рахунки у такій кількості, скільки було виконано Заявок, але не менше 2 
(двох) разів на місяць. 
 
18. ЗАБОРОНЕНІ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІ 
18.1. Сторони погоджуються, що Виконавець не надає Послуги щодо певних видів вантажів, які відносяться до 
Виключених товарів згідно ДОДАТКУ та АДР, окрім випадків, коли надання Послуг щодо Виключених товарів 
прямо передбачено у Договорі або Додатках. 
 
18.2. У випадку сумнівів щодо безпечності вантажу Виконавець має право запросити у Замовника відповідні 
документи щодо властивостей та безпечності вантажу та притримати доставку/здачу вантажу чи завантаження 
до моменту отримання документів, що підтверджують безпечність вантажу, та які видані виробником та/або 
відповідним компетентним органом.  А у випадку виявлення небезпечності вантажу Виконавець має право в 
односторонньому порядку відмовити від завантаження або затримати транспортування вантажу без жодних до 
себе вимог та штрафних санкцій та повернути вантаж силами Виконавця за рахунок Замовника чи за допомогою 
самовивозу.   
  
19. KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
19.1.ТОВ «Рабен Україна» декларує свої зобов'язання виконувати щомісячний рівень якості своєчасності 
доставки вантажу не нижче ніж  97%.  
Рівень якості своєчасності доставки вантажу розраховується наступним чином = 100 % - (X/Y). де: 
X = загальна кількість заказів з порушеним терміном з вини Виконавця доставки за місяць.   
Y = загальна кількість заказів за той же місяць.    
Цей показник вимірює якість послуг з транспортування, а саме пунктуальність доставок згідно регламентованих 
строків та графіків Виконавця. 
 
20. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ОДИНИЦІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 До перевезення дозволені тільки неушкоджені вантажні місця. У випадку відвантаження ушкодженого 
вантажного місця Замовник (вантажовідправник) самостійно несе відповідальність за цілісність вантажу.  
 Вантаж повинен бути замотаним стрейч плівкою, мінімум в 4-ри шари з обов’язковим стрейчуванням 
верху палети, що унеможливлює доступ до товару.  
  Упаковка (стрейч плівка) товару на піддоні повинна бути прикріплена до основи піддону бренд-скотчем 
та натягненням стрічки виключаючи перетягування товару, що може призвести до передавлена товару  
 Товари на піддоні повинні бути складено рівно, в межах розмірів піддона (тобто не виходячи за розміри 
палети), та розташовані з урахуванням центра тяжіння належним чином, виключаючи пустоти між коробами 
 Більш легкий вантаж повинен комплектуватись на піддоні зверху, більш важкий з низу піддона  
 Стандартні параметри перевезення вантажів повинні бути 120x80x170, вага до 600 кг, якщо інше не 
узгоджено з Виконавцем,  
 Вантажі, вага яких перевищує 30 кг, повинні бути розміщені на палеті  
 Круглі елементи (циліндри, бочки, тощо) повинні бути прив'язані до палети і повинні мати жорстке 
кріплення (наприклад, дерев'яних клин, жолоб для рулонів, протиковзкий мат тощо), у разі нестійкості вантажу 
необхідно брати до уваги небезпеку його перекидання, 
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 Контейнери з рідинами, розміщеними на 
піддонах, повинні бути запечатані,  
 Товар повинен бути сформований на палеті таким чином, що забезпечує стійкість вантажів на піддоні 
при вантажно - розвантажувальних і транспортних операцій,  
 Вантаж повинен формуватися на цілому піддоні, що забезпечує збереження вантажу при перевезенні 
 Замовник (вантажовідправник) повинен використовувати всі необхідні кріплення вантажу на піддоні, 
якщо це вимагає специфіка товару та/або Виконавець (водій). При необхідності використовувати стальні чи 
пластикові стрічки для кріплення великовагових і жорстких вантажів (наприклад, стальні чи металеві вироби); 
кутовий профіль для збереження крихких кутів вантажу та/або кутовий протектор для розподілу сили натяжіння 
ув'язки та запобігання врізання у вантаж; захисний прокладний матеріал для гострих елементів вантажу  
 При виборі упаковки потрібно враховувати спосіб, відстань і тривалість транспортування, можливість 
перевантаження вантажу в дорозі, температурний режим і вологість під час транспортування, пору року (погодні 
умови), сумісність з іншими вантажами тощо. 
 
21. ДОДАТКИ ДО СТАНДАРТНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ: 

 MY.ORDER 

 ЯКІСТЬ ПАЛЕТ 

 ПАКУВАННЯ ВАНТАЖУ 

 ЗРАЗОК СПЕЦИФІКАЦІЇ 
 
22. КОНТАКТИ  

 ЗАМОВНИК:  

посада  Контактна особа  Телефон  Електронна адреса 

     
  

     
  

     
  

      
  

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА» 

посада  Контактна особа  Телефон  Електронна адреса 

     
  

     
  

     
  

      
  

 дата : _____________________                             дата : ___________________  
   
ТОВ «Рабен Україна»                                                                       Замовник  
  
  
  
....................................                                           ........................................  
(Ім'я)                                                                                     (Ім'я)  
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ЯКІСТЬ ПАЛЕТ СТАНДАРТ 


         
Рекомендації щодо визначенням якості і типу палет. 


Зміст: 
1. Класифікація палет що використовуються в палетообігу…………………………1 


2. Допустимі відхилення у розмірах євро палети………………………………………2 


3. Неприпустимі пошкодження…………………………………………………………….3 


Опис 


1. Класифікація палет що використовуються в палетообігу: 


Тип Євро     
Опис: Скорочена абривиатура – ер  
Нові палети та б/у  що відповідають наступному стандарту: 
Розмір: 800х1200х144 мм. Вантажопідйомність 1500 кг.  
Технічні характеристики: 
Настил палети складається з п'яти дощок товщиною 22 мм, що чергуються по 
порядку – широка 145 мм, вузька 100 мм і тд. Відстань між дошками не 
перевищує 8 см. Три поперечні дошки розміром 22x145x800 мм. Палета стоїть 
на дев'яти шашках - крайні шість розмірів 78х100х145 мм, середні три 
78х145х145 мм. Зрізані кути.  
Палети відповідного стандарту можуть мати клейма EUR, але також 
допускається відсутність клейм на "шашках"палети.    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


Тип Інший (полегшений) 


Опис: Скорочена абривиатура - je  


Нові піддони і б / у - Розмір 800х1200х144 мм, може мати зрізані 
кути, складові елементи яких не відповідають розмірам Євро 
(стандарту UIC 435-2 і Гост'ам 9557-87) 
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2. Допустимі відхилення у розмірах євро палети 
2.1 В таблиці нижче наведені допустимі відхилення у розмірах євро палети. Якщо розміри палети не 
відповідатимуть розмірам у таблиці, палета буде прийнята як полегшена. 
 


Найменування деталі Ширина Довжина Товщина 


Дошка настилу: 


крайня 


середня 


 


  
проміжна 


Дошка основи: 


крайня 


 


середня 


 
Поперечна дошка 


  


Шашка: 


мала 
   


велика 
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3. Неприпустимі пошкодження 


Перелік пошкодження зі списку визнає палету, як пошкоджена: 
1 -     Відсутність частини основи палети, 
2 -     Відсутність шашки,  
3 -     Зламана поздовжня дошка основи палети, 
4 -     Фарбована палета. 


    
1. Відсутність частини основи палети  


                             


2. Відсутність шашки або пошкоджена шашка, стичать цвяхи


 


3. Зламана поздовжня дошка частини основи палети


 


4. Фарбована палета або дуже забруднена палета або волога, 
що може пошкодити вантаж


 


 
 








ВИКЛЮЧЕНІ ТОВАРИ 


Об'єкти, що не приймаються до  транспортування і зберігання 
1. Зброя, пістолети, боєприпаси; 
2. Військові товари та товари подвійного призначення у значенні Закону України від 20.02.2003 
№ 549-IV «Про державний контроль за міжнародними перевезеннями товарів військового призначення 
та товарів подвійного призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 «Про 
затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародним перевезенням товарів 
подвійного призначення» у редакції, а також постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 
№1807 Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними перевезеннями 
військових товарів. 
3. Речовини або суміші, що класифікуються як  такі, що представляють ризик відповідно до 
Положення Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 про 
класифікацію, маркування та упаковки речовин і сумішей, що змінює і скасовує директиви 67 / 548 / 
EEC і 1999/45 / EC і вносить зміни до Регламенту (EC) № 1907/2006 від 2008-12-16 (OJ L P січня 2008 
№ 353,.) або Національний стандарт (ДСТУ ГОСТ) # 31340: 2009 (31340-2007, IDT) Увага маркування 
хімічних речовин. Загальні вимоги; 
4. Небезпечні вантажі у значенні Закону України 06.04.2000 № 1644-III «Про перевезення 
небезпечних вантажів» та «Правилами автомобільних перевезень небезпечних вантажів, 
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.07.2004 N 822, із змінами». 
5. Товари, які відповідають наступним критеріям:  
(і) не підпадають під жодну із наступних Груп та Класів Товарів відповідно до НАПБ 13 Стандарт щодо 
встановлення спринклерних систем: 
- Товари Класу I, що визначені як не займисті та відповідають одній із наступних критерій: 
(1) Розміщені безпосередньо на дерев’яній палеті; 
(2) Розміщені у звичайній одношаровій коробці із гофрованого картону з або без одинарними 
картонними перегородками, з або без палет; 
(3) Запакований у поліетилен або у папір як вантажна одиниця з або без палет; 
- Товари Класу II, що визначені як не займисті у перетинчастих дерев’яних ящиках, суцільних 
дерев’яних коробках, багатошарових гофрованих картонних коробках або еквівалентному 
легкозаймистому матеріалі  з або без палет; 
- Товари Класу III, що визначені як такі, що виготовлені з дерева, паперу, натуральних волокон, 
пластику Групи С з або без картонних коробок, коробок або ящиків та з або без палет. Товари Класу 
III можуть містити обмежену кількість (5 або менше відсотків від ваги або об’єму) пластику Групи А або 
Групи В (як зазначено нижче); 
- Товари Класу IV, що визначені як продукція, з або без палет, що повинна відповідати одному із 
наступних критеріїв: 
(1) Частково або повністю виготовлені з пластику Групи В, 
(2) Складаються з легко сипучого пластикового матеріалу групи А, 
(3) Містить у своєму складі або в упаковці значну кількість (від 5 до 15 відсотків ваги або від 5 до 25 
відсотків об’єму) пластику Групи А; 
- Пласти Групи В містить: 
(1) Целюлозу (ацетатну целюлозу, ацетобутират целюлози, етилцелюлоза), 
(2) Хлоропренований каучук, 
(3) Фотополімери (ЕХЕС –етиленовий хлортрифторетиленсополімер, ЕТС – етилен- тетрафторетилен 
сополімер, ФЕС – фторований етилен пропілен сополімер), 
(4) Натуральний каучук (не розширений), 
(5) Нейлон (нейлон 6, нейлон 6/6), 
(6) Силіконовий каучук; 
- Пластик Групи С, що містить: 
(1) Фотополімер (ПТФХЕ – політрифрторхлоретилен, ПТФЕ – політетрафторетилен),  
(2) Меламін (меламін формальдегід), 
(3) Фенольний полімер 







(4) ПВХ (полівінілхлорид – адаптивний – ПВХ з вмістом пластифікатора до 20 відсотків), 
(5) ПВДХ (полівініліденхлорид), 
(6) ПВДФ (полівініліденфторид), 
(7) ПВФ (полівінлфторид), 
(8) Сечовина (мочевиноформальдегід) або 
(іі) класифікуються як Пластик Групи А відповідно до НАПБ 13 Стандарт щодо встановлення 
спринклерних систем, такий Пластик Групи А містить: 
(1) АБСС (акрилонітрил-бутадіен стірол - сополімер), 
(2) Ацетал (поліформальдегід), 
(3) Акриловий (поліметилметакрилат), 
(4) Бутилкаучук, 
(5) ЕПК (етилен-пропіленовий каучук), 
(6) ПЗС (пластик зміцнений скловолокном), 
(7) Натуральний каучук (розширений), 
(8)Нітриловий каучук (бутадіенакрилонітрильний каучук), 
(9) ПЕТ (термопластичний поліестер), 
(10) Полібутадіен, 
(11) Полікарбонат, 
(12) Складний поліефірний еластомер, 
(13) Поліетилен, 
(14) Поліпропілен, 
(15) Полістірол, 
(16) Поліуретан, 
(17) ПВХ (полівінілхлорид –з вмістом пластифікатора більше ніж 20 відсотків), 
(18) САН (стіролакрилонітрил), 
(19) СБК (стірол бутадіеновий каучук); або 
(ііі) представляє будь-що із нижчевикладеного, у загальному сенсі або у сенсі, що приписується 
товарам відповідно до стандартів НАПБ: Шини: займисті та горючі рідини (маються на увазі рідини, 
що мають точку займання при будь-якій температурі): тверді речовини, рідини або гази, які призводять 
до корозії, Легкозаймисті тверді речовини, Займисті гази, Горючі кріогенні рідини, Інертні кріогенні 
рідини, Інертні гази, Органічні пероксиди, Окислювачі твердих або рідких речовин, Окислюючі гази, 
Окислювальні кріогенні рідини, Пірофорні тверді речовини, рідини або гази, Токсичні або 
високотоксичні тверді речовини, рідини або гази, Нестабільні (реактивний) тверді речовини, рідини 
або гази, що реагують з водою, твердими або рідкими речовинами 
6. Косметика класифікована як небезпечні суміші і незабезпечені по відношенню до їх 
займистості і окислення; 
7. Сипучі продукти і речовини (що зберігаються в контейнерах або навалом, в об’ємі, що 
перевищує 1000 літрів); 
8. Рідкі речовини (що зберігається в контейнерах або навалом, в об’ємі, що перевищує 1000 
літрів); 
9. Твори мистецтва; 
10. Дорогоцінне каміння та ювелірні вироби; 
11. Дорогоцінні метали; 
12. Сажа; 
13. Тварини; 
14. Цінні папери; 
15. Трупи і людські рештки; 
16. Відходи; 
17. Наркотичні речовини, психотропні речовини та їхні вихідні матеріали 
18. Товари, для зберігання котрих Замовник або постачальник послуг повинен, відповідно до 
правових норм, мати особливий правовий статус та володіти спеціальними ліцензіями дозволами, 
сертифікатами чи іншими адміністративними актами. 








 


 


 


 


 


 


MY ORDER 


 


 


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.  







2. ВХІД ДО ПЛАТФОРМИ MYRABEN  


a. Перейдіть за посиланням myRaben.com 


b. Логін -> Використовуйте логін наданий адміністратором  


c. Пароль -> Використовуйте пароль створений адміністратором 


 


Для забезпечення максимально можливого рівня захисту конфіденційних даних пароль для входу у 


свій акаунт необхідно змінювати кожні 60 днів (інформація про потребу внесення змін з’являється окремим 


вікном при введенні даних для входу). 


Ця зміна несе обов’язковий характер, у разі не зміни паролю у вказаний термін доступ до MyRaben 


буде відсутній. 


Новий пароль має відповідати наступним умовам: 


1. містити більше 8 символів; 


2. відрізнятися (не повторювати) від логіну користувача; 


3. відрізнятися від попереднього паролю - система запам'ятовує останні 10 паролів, 


4. містити, як мінімум три з чотирьох категорій умови: 


4.1. великі літери від А до Z (латиниця) 


4.2. маленькі літери від a до z (латиниця) 


4.3. цифри (від 0 до 9) 


4.4. символи (наприклад: ~! @ # $% ^ & * _- + = `| \ () ({} []:;" <>,.? / <Mailto: ~! @ # $ % ^ & * _- + = `| \ () 


({} [] :;" "<>,.? />) 


3. ПЛАТФОРМА MYRABEN.COM ДОЗВОЛЯЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДВА МОДУЛІ: 


- Web Order Entry (MyOrder) для створення нових замовлень та перегляду архіву замовлень 


-Відстеження вантажу для перегляду поточного статусу доставок, моніторингу перевезень та 


створення звітів. 







 


4. МОДУЛЬ WEB ORDER ENTRY (MYORDER) 


 


5. ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МЕНЮ «НОВЕ 


ЗАМОВЛЕННЯ» 


 


1) Поля «Відправник» та «Місце завантаження» будуть заповнені автоматично 


 


2) Для вибору іншої адреси Ви можете змінити їх, використовуючи наступні поля: 


- «Список адрес», «Редагувати» або «Додати» 


 


3) Поле «Отримувач» – Як додати адресу? 


Введіть повну адресу або її частину (мінімум 3 символи). Швидкий пошук допоможе Вам знайти 


необхідну адресу: назва, вулиця, місто, поштовий індекс, посилання. У спливаючому вікні з’явиться до 5 


Перегляд 


поточних 


замовлень 
Створення 


нового 


замовлення 


Перегляд 


архіву 


замовлень 


Перегляд 


шаблонів 


замовлення 


Перегляд 


замовлень, що 


були додатково 


застраховані 







(п’яти) адрес, що містять вказані критерії. Якщо Ви не знайшли потрібної адреси, будь ласка, перейдіть 


до «Списку адрес» або додайте нову.  


У «Списку адрес» Ви можете використовувати додаткові фільтри для пошуку необхідної інформації. 


 


 


Необхідна адреса може бути обрана подвійним кліком на обране поле або за допомогою кнопки «Додати». 


4) Поле «Отримувач» – Як створити нову адресу? 


- Натисніть кнопку «Додати»  


- Створіть нову адресу заповнюючи поля 


 


 







5) Поле «Місце розвантаження» 


- Адреса «Отримувача» буде автоматично скопійована в місце розвантаження  


- Якщо необхідно змінити адресу розвантаження, будь ласка, використовуйте аналогічні інструкції 


як для зміни «Отримувача»  


 


6) Для підтвердження етапу оберіть тип перевезення: 


 


7) Підтвердження – кнопка «Підтвердити» 


 


8) Створення ліній товару 


Будь ласка, внесіть інформацію щодо характеру вантажу, що буде прийматись до перевезення, таку як: 


вага, розмір, кількість палетомісць, об’єм m3, засоби захисту (стрейч плівка, скотч).  


В одній лінії товару може бути вказаний лише один тип упакування, якщо відправлення містить декілька 


типів упаковок, будь ласка, створюйте окремі лінії товару. В разі зміни параметрів вантажу в процесі 


упакування відповідальність за розбіжності та їх наслідки несе Замовник. 


 


 


 







9) Вибір додаткових послуг: 


 


*При замовленні послуги повернення документів (ROD), обов’язкове до заповнення поле «документи, що 


додаються». В даному полі необхідно вказати тип на номер документу, що підлягаю поверненню (видаткова: 


v/n 234, ТТН клієнта: ttnk, ТТН алкоголь: ttnA, довіреність: dov78) 


*Послуга повернення палет (ROP) активна тільки для євро палет типу ep ,je 


10) Вибір додаткової інформації  


 


11) Поле «Документи» та «Додаткові інструкції 


Транспортні інструкції можна обрати лише з запропонованого списку. Налаштування якого здійснюються 


попередньо. 


 


12) Вибір Дати та Часу 


Система обирає найпершу можливу дату та час завантаження/розвантаження згідно транспортного 


планування Рабен. 


У разі зміни дати завантаження система автоматично створює найпершу дату доставки приймаючи до 


уваги встановлені терміни доставок в компанії. 


 


13) Підтвердження та відправлення замовлення 


Кнопка «Зберегти» – зберігає замовлення без його відправлення в систему Рабен 


Кнопка «Зберегти та відправити» – зберігає та відправляє замовлення до системи Рабен. 







Кнопка «Зберегти замовлення та зберегти шаблон» – зберігає замовлення як шаблон без відправлення 


до системи Рабен  


Кнопка « Відмінити» – вихід без збереження 


 


Друк документів здійснюється за допомогою кнопок: 


       - Друк ТТН 


        - Друк маркувань         - Друк всіх ТТН та маркувань 


6. ПОТОЧНІ ЗАМОВЛЕННЯ 


Важлива частина системи, яка дозволяє знайти або зробити зміни у вже зареєстрованих поточних 


замовленнях. Має багато критеріїв пошуку та редагування. 


 


1) Критерії пошуку 


Доступно багато критеріїв пошуку, що допомагають знайти замовлення за специфічними критеріями. 


 


Важливим критерієм є Статус, котрий відображає поточний статус обробки замовлення.  


Перелік статусів та їх значення: 


- Створено – замовлення створене, але не відправлене до системи Рабен 


- Відправлено – замовлення створене та відправлене до системи Рабен 


- Видалено – замовлення відправлене до системи Рабен та видалено через систему Рабен 







- Відхилене- замовлення відправлене до системи Рабен та відхилено через систему Рабен 


2) Додаткові кнопки 


Перед використанням кнопки, будь ласка, оберіть замовлення, до якого буде застосовуватись кнопка.  


Перегляд -  показує деталі замовлення 


Редагування – дозволяє змінювати дані в замовленні. Використовується тільки для замовлень зі 


статусом «Створено». 


Видалити- видалити замовлення 


Відправити – відправити одне або декілька замовлень до системи Рабен  


Оновити – актуалізація замовлення; Тільки для замовлень зі статусом «Відправлено».  


*Дана опція доступна тільки до 12:00 


Друк документів – друк тільки ТТН 


Друк маркування – друк тільки маркувань 


Друк списку  завантаження – друк по місцю і даті завантаження одного і більше замовлень;  


Повернутись – повернутися до обраного замовлення 


Перенаправити – перенаправити вантаж на інше місце розвантаження (змінити адресу розвантаження) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 












 


 


ПАКУВАННЯ ВАНТАЖУ НА ПІДДОНІ 


 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПАКУВАННЯ, ПАЛЕТУВАННЯ ВАНТАЖУ НА ПІДДОНІ 


 
Перед початком палетування переконайтеся в рівномірності розподілу вантажу на палеті 


 
 


УВАГА! Забезпечення якісного палетування вантажу мінімізує ризики: 
 пошкодження вантажу,  
 шкоди здоров’ю людині  
 шкоди навколишньому середовищі!  


 
 


ОПИС ПРИКЛАД 


Коробки, ємкості тощо повинні бути міцними, з 
амортизирующим матеріалом, для захисту від ударів, тертя і 
тряски в дорозі (зім'ятий папір, ганчір'я, бульбашкова плівка і 
т.п.). Окремі предмети, складені в коробки, спайки, ящики тощо 
повинні перекладатися роздільниками - картонними листами, 
пінопластом і т.п.  
Предмети всередині коробок повинні бути зафіксовані 
прокладними матеріалами, щоб уникнути перекидання і 
ізольовані один від одного. 
 


 
Впевніться до моменту палетування, що вага, висота, 
укомплектування вантажу на піддоні придатні до перевезення, 
та виключають будь-які ризики деформації під своєю 
особистою вагою нижніх рядів вантажу, крен палети, розсип 
коробів або мішків при транспортуванні та розвантажувально-
завантажувальних роботах.  


 







 


 


ПАКУВАННЯ ВАНТАЖУ НА ПІДДОНІ 


Для палетування вантажу необхідно вільний кінець рулону 
стрейча закріпити навколо опорної частини піддону. З натягом, 
уникаючи розриву, почати обмотку формованого вантажу так, 
щоб плівка захоплювала не менше половини висоти піддону, 
на якому сформовано вантаж. Натяг плівки має гарантувати 
фіксацію товару в палеті, причому сила натягу не повинна 
створювати деформацію товару в кутах. 
 


 
Після покриття стрейч-плівкою вантажу (обмотка не менше 3-х 
шарів) необхідно, в обов'язковому порядку, зробити покриття 
вершини вантажу таким чином, щоб уникнути мимовільного 
зриву стрейч-плівки зі сформованого палети, а також уникнути 
вільного доступу до вантажу. 


 


 
У разі використання формувальних куточків для палетування 
«м'яких вантажів», куточки не повинні виступати за вершину 
сформованого палета і обов'язково щільно прилягати до 
нижньої частини дерев'яного піддону. 


 
Після покриття стрейч-плівкою всього палета (мінімум 3 шари 
стрейч-плівки) слід закріпити скотчем (з логотипом або без на 
розсуд замовника) нижню частину палетування вантажу. Скотч 
розташовується по колу верхньої частини дерев'яного піддону. 
Потім для зміцнення палетування, а також щоб уникнути 
«зсуву» вантажу щодо піддону, «хрестоподібним» чином 
нанести скотч по периметру сформованої палети, 
розташувавши напрямок нанесення скотча перпендикулярно 
основі піддону. 


 







 


 


ПАКУВАННЯ ВАНТАЖУ НА ПІДДОНІ 


Упевніться, що вантаж розташований чітко по периметру 
основи палети, та виходить за її межі 


 


У разі перевезення вантажу у ящиках (коробах) упаковка 
вантажу використовується за принципом  палетування вантажу 
на піддоні 


 
По завершенню нанесення скотча, палети (або ящики) 
маркуються. Маркування у вигляді листа (або липкою етикетки) 
кріпиться до встановленого боку сформованої палети таким 
чином, щоб уникнути можливості її втрати, а також, щоб 
інформація, нанесена на маркування, була доступна до 
зчитування або скануванню 


 
 
 
 
 
 







