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Додаток № 1 
до Договору про надання послуг з організації 
перевезення відправлень 

 
ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ 

до Договору про надання послуг з організації перевезення відправлень 
 

Договір про надання послуг з організації перевезення відправлень (надалі – Договір) укладається 
шляхом приєднання юридичної особи (крім юридичної особи державної форми власності, що фінансується за 
рахунок коштів місцевого або державного бюджету, або яка підпадає під дію Закону України «Про публічні 
закупівлі»), або фізичної особи-підприємця (надалі – Замовник), що має намір отримувати послуги з 
перевезень відправлень, до Договору в цілому. Замовник не може запропонувати свої умови цього Договору, 
у відповідності до ст.634 Цивільного Кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи 
окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення. 

Заява-приєднання (надалі – Заява) заповнюється у 2 (двох) оригінальних примірниках українською 
мовою, що мають однакову юридичну силу. Якщо у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА 
ПОШТА» (надалі – Експедитор) немає виправлень чи зауважень до чіткості заповнення та повноти 
інформації, наданої Замовником, Заява приймається Експедитором для подальшого надання послуг. Після 
прийняття Заяви, один примірник Заяви повертається Замовнику, а другий зберігається у Експедитора. 

Замовник, який діє на законних підставах, підписавши Заяву, укладає з Експедитором Договір, 
розміщений на веб-сайті Експедитора novaposhta.ua (надалі – Сайт Експедитора), шляхом приєднання до 
всіх його умов в цілому. 

З моменту прийняття Експедитором Заяви, Замовник та Експедитор набувають прав та обов’язків, 
визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне виконання. 
Підписавши Заяву Замовник засвідчує: 
- ознайомлення з усіма положеннями Договору та Умовами надання послуг; 
- повне розуміння змісту Договору, Умов надання послуг, значень термінів і понять; 
- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в 
повному обсязі. 

Замовник підтверджує, що відомості наведені нижче є вірними: 
 

 

Найменування  

Місцезнаходження 
Замовника 
 

Юридична/поштова адреса 

 

Розрахунковий рахунок  

Назва банку  

Код ЄДРПОУ  

Платник ПДВ 
Так □ Ні □ 

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ  
Телефон 

 

Адреса електронної пошти для інформування  

Адреса електронної пошти для обміну електронними 
документами 

 

 

Підписання Заяви свідчить про згоду Замовника на здійснення обробки його персональних даних, які 
надаються Експедитору. 

 
«_   » 20 р.       

(підпис) (ПІБ, посада уповноваженої особи Замовника) 

Відмітка Експедитора про прийняття Заяви: 
 

Представник за довіреністю     Смисльонова О. Ф. 
м. п. 


