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Додаток 2-7 до Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом від 25.02.2020 

в редакції, що оприлюднено 31.05.2020, та яка вводиться в дію 01.07.2020 

Додаток 2-7 до Договору про надання пос-

луг з організації перевезення вантажів за-

лізничним транспортом 

ФОРМА 

Повідомлення про зміну інформації щодо Замовника 

__________ /повне найменування юридичної особи/ (ідентифікаційний код 

__________) (далі – Замовник) інформує про зміну наступних даних щодо себе (*): 

Повне найменування українською мовою: __________; 

Скорочене найменування українською мовою: __________; 

Повне найменування англійською мовою: __________; 

Скорочене найменування англійською мовою: __________; 

Повне найменування російською мовою: __________; 

Скорочене найменування російською мовою: __________; 

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 фізичних осіб – підприємців; нерезиденти – власний код) Заявника __________; (1) 

Для філій повне найменування організації, підрозділом якої є Заявник українсь-

кою __________; ідентифікаційний код юридичної особи такої організації __________; 

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наяв-

ності) __________; 

Місцезнаходження: (українською) Україна, __________; 

   (російською) Украина, __________; 

Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) 

__ __ _____ 00000 ______________; 

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

__________; за необхідності, додаткова електронна пошта для фінансових документів: 

__________; 

Станція приписки __________. 

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 замовниками, які 

відповідають умовам п. 4 – 6 Заяви про прийняття в цілому пропозиції (акцепт) укла-

дення Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним тра-

нспортом).До Заяви додаються належним чином засвідчені копії: 

1) довіреності, що підтверджує права представника вносити зміни до Договору від 

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

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

2) __________ (інші документи за ініціативи Заявника). 

Представник Замовника 

__________________  __________________  __________________ 

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

* – зазначаються лише поля зі зміненими даними  

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

кованим електронним підписом.  


