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Додаток 2-1 до Договору про надання пос-

луг з організації перевезення вантажів за-

лізничним транспортом 

ФОРМА 

Заява про прийняття в цілому пропозиції  

(акцепт) укладення Договору про надання послуг  

з організації перевезення вантажів залізничним транспортом 

__________ /повне найменування юридичної особи, фізичної особи – підприємця/ 

(далі – Заявник), надаючи Акціонерному товариству «Українська залізниця» цю Заяву 

про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладення Договору про надання послуг з 

організації перевезення вантажів залізничним транспортом, підтверджує, що: 

1. В повній мірі ознайомлено з оприлюдненим АТ «Укрзалізниця» на сто-

рінці http://uz-cargo.com/ Договором про надання послуг з організації перевезення ван-

тажів залізничним транспортом (далі – Договір) станом на день подання цієї заяви, 

ознайомлено з всією інформацією, необхідною для виконання Договору, та визнає всі 

умови Договору. 

2. Виражає волевиявлення укласти Договір в порядку, встановленому ст. 

634 Цивільного кодексу України. 

3. Підтверджує достовірність наведеної далі інформації: 

Повне найменування українською мовою: __________ (*); 

Скорочене найменування українською мовою: __________ (*); 

Повне найменування англійською мовою: __________ (*); 

Скорочене найменування англійською мовою: __________ (*); 

Повне найменування російською мовою: __________ (*); 

Скорочене найменування російською мовою: __________ (*); 

Для філій: повне найменування організації, підрозділом якої є Заявник українською 

__________; ідентифікаційний код юридичної особи організації, підрозділом якої є За-

явник __________ (*); 

прим.: для фізичних осіб – підприємців зазначається відповідними мовами: «фізична 

особа – підприємець ______ (ПІБ повністю)» та «ФОП ______ (ПІБ скорочено)». 

Ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків для фі-

зичних осіб – підприємців; нерезиденти – власний код) Заявника __________ (*); 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності) 

__________; 

Місцезнаходження: (українською): __________ (*); 

(російською) __________ (*); 

Для філій: місцезнаходження організації, підрозділом якої є Заявник __________ (украї-

нською) (*); 

Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) __ __ _____ 00000 __________ (*); 

Контактні дані: тел. __________, факс __________, основна електронна пошта 

__________ (*); за необхідності, додаткова електронна пошта для фінансових докумен-

тів: __________; 

Станція приписки __________ (*). 
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4. Замовником укладається Договір відповідно до Закону України «Про пу-

блічні закупівлі» (прим.: заповнюється лише відповідними замовниками). 

5. Замовник є розпорядником бюджетних коштів, відповідно до Бюджетно-

го кодексу України (прим.: заповнюється лише розпорядниками бюджетних коштів). 

6. Ціна Договору становить (не повинна перевищувати) ________ грн. (у 

т.ч. ПДВ); закупівля проводиться за кодом національного класифікатора України ДК 

________; строк дії Договору до ___.___.202___; Орієнтовна кількість вагонів, в яких 

планується здійснити перевезення ____ одиниць. (прим.: заповнюється лише тими замо-

вниками, які відповідають п. 4 – 6 цієї Заяви). 

7. Особа, що підписує цю Заяву про приєднання (акцепт) засвідчує, що 

__________ (вказати: «не має обмежень при укладанні Договору» / «має наступні обме-

ження при укладенні Договору» і перелічити їх) (*). 

До Заяви додаються належним чином засвідчені копії: 

1) довіреності, що підтверджує права представника укласти Договір від 

__________ № __________ (зазначається, якщо відомості про підписанта відсутні в Єди-

ному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців); 

2) __________ (інші документи за ініціативи Заявника). 

Представник Заявника 

__________________  __________________  __________________ 

посада    прізвище, ім’я, по батькові  підпис (**) 

* – поля обов’язкові для заповнення Заявником. 

** – у випадку надання в паперовій формі. В електронній формі засвідчується кваліфі-

кованим електронним підписом. 


