
Порядок дій Замовника послуг (клієнта УЗ) щодо укладання Договору про надання послуг з 
організації перевезення вантажів залізничним транспортом 2020р. 

Закриття договору про надання послуг 

1) Після завантаження АС Клієнт-УЗ, користувачу надається для ознайомлення електронній документ «Повідомлення про 

припинення Договору про надання послуг» 

                                           



2) Для подальшої роботи у системі необхідно ознайомитись з його текстом та для підтвердження факту ознайомлення 

підписати електронний документ цифровим підписом користувача. Для здійснення підпису необхідно натиснути кнопку 

«Ознайомлений з підписанням ЕП» та виконати підписання документу. 

 

3) Для початку операції підпису Додаткової угоди про припинення необхідно перейти в інтерфейс «Реєстр договірних 

відносин з АТ «Укрзалізниця»». 

Для переходу в інтерфейс «Реєстр договірних відносин з АТ «Укрзалізниця»» необхідно в меню системи обрати новий 

пункт меню «Договірні відносини». 

 

 
Інтерфейс «Реєстр договірних відносин з АТ «Укрзалізниця»» складається з двох блоків. При цьому, блок «Документи 

щодо договору» є підлеглим блоку «Договори». Кожен з блоків містить таблиці. При цьому, кожному запису таблиці з 

блоку «Договори» може підпорядковуватися декілька записів таблиці з блоку «Документи щодо договору». 

Крім того, у блоці «Договори» наявне меню з командами, які можуть використовуватися для виконання операцій над 

об’єктами, дані про які містяться у блоці «Документи щодо договору». 



 

4) У блоці «Договори» інтерфейсу необхідно обрати діючий на поточний час договір [Єдиний договір], а у блоці 

«Документи щодо договору» документ – [Додаткова угода про припинення] і натиснути кнопку «Коригування» на панелі 

у верхній частині інтерфейсу. 

 

5) У діалозі «Додаткова угода про припинення» блок «Реквізити» заповнюється автоматично даними, що були використані 

при створенні додаткової угоди про припинення. 

              
6) Для підписання Додаткової угоди електронним підписом клієнт повинен зазначити посадову особу-підписанта (одну або 

декілька), які мають власний цифровий підпис та повноваження підпису такого документу.  

Для додавання осіб, які підписують Додаткову угоду необхідно натиснути кнопку «Додати». (При збереженні даних 

вказану інформацію автоматично буде додано в довідник посадових осіб для подальшого використання в АС Клієнт-УЗ). 

Після натискання кнопки «Додати» з’явиться діалог «Додавання посадової особи», у якому необхідно заповнити всі 

обов’язкові поля (в інтерфейсі відмічені червоним кольором), з урахуванням відмінків.  



                
 

Заповнення полів форми: 

Скорочено – поле повинно містити прізвище та  ініціали посадової особи (наприклад: Петренко І.І.); 

Повне (родовий відмінок) - поле повинно містити ПІБ посадової особи у родовому відмінку (наприклад: Петренка Івана 

Івановича); 

Посада (називний відмінок) - поле повинно містити найменування посади особи у називному відмінку (наприклад: 

Головний бухгалтер); 

Посада (родовий відмінок) - поле повинно містити найменування посади особи у родовому відмінку (наприклад: 

Головного бухгалтера). 

 

Якщо Додаткову угоду підписуватиме посадова особа, яка діє на підставі довіреності, при внесенні даних необхідно в 

блоці «Що діє» діалогу «Додавання посадової особи» для поля «На підставі» вибрати зі списку значення – 

[Довіреності], а також зазначити у полі «№» - номер довіреності, і у полі «від» - дату видачі довіреності. 



              
Після завершення вводу даних у поля діалогу для їх збереження необхідно натиснути кнопку «Зберегти». При 

натисненні кнопки «Закрити» дані не зберігаються! 

 Кнопка  дозволяє зберегти дані посадової особи у довіднику посадових осіб клієнта для подальшого використання. 

 Кнопка  дозволяє вибрати особу-підписанта з довідника підписантів, якщо до довідника були додані дані раніше: 



                             
 Якщо довідник не має записів а дані посадової особи-підписант були збережені в довіднику – достатньо використати 

кнопку «Оновити».  

 

 Після натиснення кнопки «Зберегти» дані підписанта автоматично буде додано до запису таблиці блоку 

«Підписанти». 



               
 

 Якщо при підписанні Додаткової угоди про припинення буде застосовано електронну печатку підприємства, 

додатково необхідно поставити маркер у полі (checkbox) «При підписанні застосовується електронна печатка». 

 

7) У разі успішного введення даних, Статус документу (Додаткової угоди) буде автоматично змінено на [Готовий до 

підписання]. Для збереження внесених даних необхідно скористатись кнопкою «Зберегти». 

 

8) Для остаточного завершення роботи з Додатковою угодою після повернення в інтерфейс «Реєстр договірних відносин з 

АТ «Укрзалізниця»» необхідно у блоці «Документи щодо договору» обрати рядок [Додаткова угода про припинення] і в 

меню блоку «Договори» обрати команду «Підписати ЕП». 

 

 
 

 Підпис повинен запроваджуватися в послідовності, зазначеної у блоку «Підписанти», тобто перший електронний 

підпис (якщо підписантів більш ніж 1) повинен накладатися на робочому місті посадової особи зазначеної першою. 

Другий підпис – на робочому місці другого підписанта. Як варіант – підпис Додаткової угоди про припинення можливо 

виконати на одному робочому місті за умови входу до АС Клієнт-УЗ кожного підписанта окремо. 

 У разі встановленої позначки «При підписанні застосовується електронна печатка» команда «Накласти печатку» буде 

доступною, якщо електронний документ підписано усіма підписантами з переліку зазначених. Стан документу буде як 

«Готовий до накладання печатки». Накладання печатки повинно запроваджуватися на робочому місці працівника за яким 

закріплено електронну печатку підприємства. Як варіант – накладання печатки на Додаткову угоду про припинення 

можливо виконати на одному робочому місті за умови виходу з АС Клієнт-УЗ останнього підписанта, заміни 

електронного ключа підписанта на ключ з печаткою та повторного входу до АС Клієнт-УЗ.  



9) Після успішного накладання електронного підпису, статус Додаткової угоди буде змінено на [Оформлений] , а 

статус Єдиного договору в блоці «Договори» буде змінено на [Додаткову угоду про припинення підписано] із 

зазначенням дати та часу встановлення підпису, при цьому значок статусу буде змінено на . 

 

  



Укладання Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним 
транспортом 

1) Процедура укладення Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом 

потребує ініціації процесу з боку клієнта шляхом оформлення Заяви про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) 

укладення Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом (далі - Заяви), текст 

якого знаходиться у загальному доступі на сайті ЦТЛ.  

Для початку оформлення Заяви необхідно перейти на нову вкладку «Договірні відносини» меню системи, після чого в АС 

Клієнт-УЗ буде відкрито інтерфейс «Реєстр договірних відносин з АТ «Укрзалізниця»». 

 

 
 

Інтерфейс «Реєстр договірних відносин з АТ «Укрзалізниця»» складається з двох блоків. При цьому, блок «Документи 

щодо договору» є підлеглим блоку «Договори». Кожен з блоків містить таблиці. При цьому, кожному запису таблиці з 

блоку «Договори» може підпорядковуватися декілька записів таблиці з блоку «Документи щодо договору». 



Крім того, у блоці «Договори» наявне меню з командами, які можуть використовуватися для виконання операцій над 

об’єктами, дані про які містяться у блоці «Документи щодо договору». 

 

 

2) Після завантаження інтерфейсу «Реєстр договірних відносин з АТ «Укрзалізниця»» у меню, розташованому у блоці 

«Договори», необхідно обрати команду «Створити» / «Заяву про прийняття в цілом умов Договору (Додаток 2-1)».  

 

 
 

3) Після цього буде розпочато процес створення чернетки Заяви, про що свідчитиме поява інформаційного повідомлення 

 
  



4) Для подальшої роботи зі створення Заяви необхідно заповнити поля форми діалогу  

 
  Форма діалогу заповнюється автоматично даними, наявними в АС Клієнт-УЗ. При відсутності даних в окремих 

розділах користувачу надається попередження «Не заповнено». Такі блоки даних заяви потребують внесення даних 

користувачем. Для розгортання блоку даних використовується кнопка . 

 



 



Надається можливість редагування наявних в АС Клієнт-УЗ даних, якщо вони застарілі з використанням кнопки 

«Редагувати» 

 
що надає можливість зазначити актуальні дані 

 
 

  



5) Для швидкої перевірки інформації про підприємство, необхідної для оформлення Заяви, використовується кнопка 

«Перегляд даних з ЄДР». При її натисненні виконується запит інформації з баз даних Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 
 

У разі успішного отримання інформації з ЄДР відкривається діалог «Інформація з ЄДР», де у формі таблиці 

відображується облікова інформація.  

 

Якщо актуальну інформацію з ЄДР отримати неможливо відображується діалог із попередженням. 

 
 

  



 

6) Для введення даних у табличні форми блоків використовуються окремі діалоги, наприклад, у блоці «Банківські 

реквізити», використовується діалог «Додавання розрахункового рахунку». Для входу в діалог використовуються кнопки 

«Додати» (при створенні нового запису таблиці блоку) та «Редагувати» (при внесенні змін в запис таблиці блоку) 

розташовані безпосередньо під таблицею. У разі якщо поле обов’язкове для заповнення не містить даних, воно 

помічається у діалозі червоним кольором, при цьому в нижній частині діалогу надається відповідний коментар 

(попередження). 

 

 
 

За відсутності даних у полях обов’язкових для заповнення, збереження інших даних введених у цьому блоці неможливе. 

Для припинення вводу без збереження введених даних і повернення в діалог «Заява про прийняття в цілому пропозиції 

(акцепт) укладання Договору» використовується кнопка «Закрити». 

Після вводу всіх необхідних даних у поточний блок кнопка «Зберегти» стає активною. Після її натискання дані в 

активному записі таблиці блоку оновлюються.  

За необхідності вилучення запису з таблиці блоку використовується кнопка «Видалити» розташована поряд з кнопками 

«Додати» та «Редагувати». 

7) На будь якому етапі введення даних в діалозі «Заява про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання Договору» 

дозволяється призупинити процес вводу з можливістю збереження введеної інформації шляхом натиснення кнопки 

«Зберегти» розташованої в нижній частині діалогу. При натисненні кнопки «Закрити» дані, попередньо введені в діалозі, 

не зберігаються. Виконується повернення в інтерфейс «Реєстр договірних відносин з АТ «Укрзалізниця»». 



8) Для продовження роботи з введення даних в документ [Заява про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання 

Договору] необхідно обрати у таблиці «Договори» запис «Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів 

(2020 р.)» та відповідний запис блоку «Документи щодо договору» та обрати в меню блоку «Договори» команду 

«Коригування» 

 
Після чого повторно буде відкрито для редагування діалог «Заява про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання 

Договору». 

  



9) Для внесення даних у поля діалогів, що супроводжуються додатковою кнопкою  

використовуються вбудовані довідники, зокрема, такі як Довідник станцій та Довідник банків. При її натисненні 

відкривається діалог відповідного довідника для вибору значення (з можливістю пошуку записів у діалозі за кодом або 

назвою). 

 
 

10) Додавання уповноважених осіб – підписантів до Заяви про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання 

Договору 
 

Для підписання Заяви про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання Договору електронним підписом клієнт 

повинен зазначити посадову особу-підписанта (одну або декілька), які мають власний цифровий підпис та повноваження 



підпису такого документу.  

Для додавання осіб, які підписують Заяву про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання Договору необхідно 

натиснути кнопку «Додати». (При збереженні даних вказану інформацію автоматично буде додано в довідник посадових 

осіб для подальшого використання в АС Клієнт-УЗ). 

Після натискання кнопки «Додати» з’явиться діалог «Додавання посадової особи», у якому необхідно заповнити всі 

обов’язкові поля (в інтерфейсі відмічені червоним кольором), з урахуванням відмінків.  

                
 

Заповнення полів форми: 

Скорочено – поле повинно містити прізвище та  ініціали посадової особи (наприклад: Петренко І.І.); 

Повне (родовий відмінок) - поле повинно містити ПІБ посадової особи у родовому відмінку (наприклад: Петренка Івана 

Івановича); 

Посада (називний відмінок) - поле повинно містити найменування посади особи у називному відмінку (наприклад: 

Головний бухгалтер); 

Посада (родовий відмінок) - поле повинно містити найменування посади особи у родовому відмінку (наприклад: 



Головного бухгалтера). 

 

Якщо Заяву про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання Договору підписуватиме посадова особа, яка діє на 

підставі довіреності, при внесенні даних необхідно в блоці «Що діє» діалогу «Додавання посадової особи» для поля «На 

підставі» вибрати зі списку значення – [Довіреності], а також зазначити у полі «№» - номер довіреності, і у полі «від» - 

дату видачі довіреності. 

  
Після завершення вводу даних у поля діалогу для їх збереження необхідно натиснути кнопку «Зберегти». При 

натисненні кнопки «Закрити» дані не зберігаються! 

 Кнопка  дозволяє зберегти внесені дані посадової особи у довідник посадових осіб клієнта для подальшого 

використання. 

 Кнопка  дозволяє вибрати особу-підписанта з довідника підписантів, якщо до довідника були додані дані 

підписанта раніше: 



                             
 Якщо довідник не має записів а дані посадової особи-підписант були збережені в довіднику – достатньо використати 

кнопку «Оновити».  

 

 Після натиснення кнопки «Зберегти» дані підписанта автоматично буде додано до запису таблиці блоку 

«Підписанти». 

               
 

 Якщо при підписанні Заяви про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання Договору буде застосовано 



електронну печатку підприємства, додатково необхідно поставити маркер у полі (checkbox) «При підписанні 

застосовується електронна печатка». 

 

11) Додавання до Заяви супровідних документів. 

При заповненні даних у блоці «Супровідні документи» надається можливість додати до заяви необхідні документи. 

Найменування супровідного документа в діалозі обирається з переліку. При цьому, якщо найменування документа 

відповідного типу відсутнє у переліку,  необхідно обрати пункт – [Інші документи]. 

 
 

Після натиснення кнопки «Закрити» діалог закривається без внесення змін запису таблиці блоку «Супровідні 

документи».  

 

Після натиснення кнопки «Зберегти» в таблиці блоку супровідні документи з’явиться рядок з відповідним 

найменуванням супровідного документа. В кінці рядку буде відображено кнопку «+», при натисненні якої надається 

стандартний діалог вибору файлу. 

 



 

Для коректної передачі та відображення інформації обраний файл документа повинен бути у форматі pdf.  

 

Після успішного додавання документа, кнопка «+» в рядку буде змінена на набір кнопок. 

 
 

На кожен доданий супровідний документ, прикладений до переліку, електронний підпис необхідно накладати окремо. 

Доданий документ дозволяється переглянути, натиснувши на кнопку , та за необхідності видалити, натиснувши 

кнопку . 

Кожен доданий супровідний документ повинен бути підписаний електронним підписом користувача. Підпис документа 

виконується натисканням кнопки . Після вдалого підписання супровідного документу електронним підписом 

користувача іконка документу повинна мати наступний вигляд - .  

 

12) Після вводу даних у всі поля обов’язкові для заповнення, статус документа, що відображується в нижній частині діалогу 

«Заява про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укладання Договору» буде змінено на [Готовий до підписання] 

. 

Також статус електронного документа можливо переглянути наведеннями миші на іконку статусу документа 

 
 

13) Для відправки на розгляд збережених даних Заяви, її необхідно підписати, використовуючи команду «Підписати ЕП» з 

меню блоку «Договори», та за необхідності використати команду «Накласти печатку». 

 

14) Оформлена Заява з накладеними усіма електронними підписами та, за потреби, печаткою підприємства автоматично 

передається на розгляд відповідальними працівниками АТ «Укрзалізниця».  



Після опрацювання працівниками АТ «Укрзалізниця» Заяви, в інтерфейсі «Реєстр договірних відносин з АТ 

«Укрзалізниця» у блоці «Документи щодо договору», пов’язаного з записом блоку «Документи»,  буде відображено 

повідомлення з рішенням, прийнятим за результатами опрацювання заяви. 

Для перевірки наявності Повідомлення необхідно натиснути кнопку «Оновити» у меню блоку «Договори». 

 

Якщо за результатами розгляду Заяви, прийнято рішення щодо укладення договору, у блоці «Документи щодо договору» 

буде відображено рядок документа [Інформаційне повідомлення про укладення Договору (Додаток 2-4)].  

 
 

У іншому випадку, коли за результатами розгляду заяви прийнято інше рішення, у блоці «Документи щодо договору» 

буде відображено рядок документа [Інформаційне повідомлення про повернення без розгляду Заяви про прийняття в 

цілому пропозиції (акцепт) укладання Договору до Договору (Додаток 2-3)] з зазначенням причини повернення заяви. 

 
 



Для перегляду вмісту Повідомлення необхідно обрати команду «Перегляд» в меню блоку «Договори», після чого у 

окремому вікні браузера буде відображено повний текст Повідомлення. 

 
 

15) До моменту отримання Повідомлення  від АТ «Укрзалізниця» існує можливість скасувати подачу Заяви. Для цього 

необхідно в меню блоку «Договори» обрати команду «Створити»/«Повідомлення про скасування Заяви про прийняття в 

цілому умов Договору (Додаток 2-2)». 



 
 

16) Після вибору команди «Створити»/«Повідомлення про скасування Заяви про прийняття в цілому умов Договору 

(Додаток 2-2)» надається діалог «Повідомлення про скасування Заяви», у якому необхідно заповнити даними таблицю 

«Підписанти».  

 
 

17) Після натиснення кнопки «Зберегти» у блоці «Документи щодо договору» буде додано рядок [Повідомлення про 

скасування Заяви (Додаток 2-2)], після вибору якого для підтвердження операції необхідно в меню блоку Договори 

обрати команду «Підписати ЕП», та за необхідності команду «Накласти печатку». 



 
 

18) У разі успішного виконання підпису статус документа буде змінено на [Оформлений]. 

 
 

19) Після успішного оформлення «Повідомлення про скасування Заяви (Додаток 2-2)» надається можливість оформлення 

нової Заяви.  

 

20) У випадку отримання документа [Інформаційне повідомлення про повернення без розгляду Заяви про прийняття в 

цілому пропозиції (акцепт) укладання Договору (Додаток 2-3)] надається можливість урахувавши причини зазначені у 

попередньо отриманому  Інформаційному повідомленні (про повернення без розгляду) оформити нову Заяву. 

Кількість спроб повторного оформлення Заяви не обмежується. 


