
 

 

  

 

 

Інструкція щодо оформлення та підписання Заяви-приєднання 

  

Після ознайомлення з редакцією Договора про надання АТ «Укрпошта» послуг з пересилання 

відправлень «Укрпошта Стандарт» та  «Укрпошта Експрес», що  укладається за  пропозицією 

(офертою) на укладання договору, яка розміщена на веб-сайті  АТ «Укрпошта», Замовнику НЕОБХІДНО:  

1. Ознайомитись зі змістом Заяви-приєднання про прийняття пропозиції АТ «Укрпошта» укласти договір 

про надання  АТ «Укрпошта» послуг з пересилання відправлень «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта 

Експрес» (далі – Заява-приєднання). 

2. Скачати Заяву-приєднання та обов’язково заповнити в електронному вигляді всі необхідні графи у п.1, 7, 

8, 9, п.п. 11.6. п. 11 Заяви-приєднання. 

3. Після заповнення Заяви-приєднання роздрукувати її у двох примірниках (роздруковується виключно на 

одному листі з двох сторін), підписати особисто Замовником або його уповноваженою особою та 

скріпити печаткою (у разі використання печатки).  

4. Підготувати та належним чином завірити наступні документи з урахуванням юридичного статусу 

Замовника: 

- копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань щодо Замовника, сформованого не раніше одного місяця до дати направлення 

Заяви-приєднання;  

- копію статуту, в редакції, щодо якої було проведено останні дії державної реєстрації змін до установчих 

документів, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань  чи іншого установчого документа, а також документи (копії) 

які підтверджують, що  Договір, який укладається, не відноситься до значного правочину в розумінні  

ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або ст.70 Закону 

України «Про акціонерні товариства» відповідно - для юридичних осіб; 

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

(ідентифікаційного номеру), копію 1-6, 11-16 сторінок паспорта громадянина України у формі 

книжечки або копію  паспорта громадянина України у формі картки - для фізичних осіб-підприємців;  

- копію довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені 

Замовника (підписує Заяву-приєднання), зокрема для керівників, які діють без довіреності на підставі 

статуту - копію протоколу про призначення на посаду або інший підтверджуючий документ про 

призначення, а також відповідні документи, що підтверджують повноваження особи, яка діє від імені 

Замовника на укладання значного правочину в розумінні ст.44 Закону України «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю» або ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

- копію документа про податковий статус (витягу з реєстру платників ПДВ та/або з реєстру платників 

єдиного податку тощо); 

- копії інших документів, які зазначено Замовником в Заяві-приєднанні. 

 

У разі необхідності, на запит АТ «Укрпошта», Замовник повинен надати  додаткові документи. 

 

Копія документа, яка надається, повинна мати відмітку "Копія" з засвідченням документа (складається із 

слів "Згідно з оригіналом", найменування  посади,  особистого  підпису особи,  яка  засвідчує  копію,  ПІБ,  

дати засвідчення копії), що скріплюється  печаткою Замовника (у разі використання печатки). 

 

5.  Підписану та скріплену печаткою Замовника  (у разі використання печатки) Заяву-приєднання                         

у 2-х ідентичних примірниках  та документи, зазначені у п. 11 Заяви-приєднання /п.4 цієї Інструкції, 

надіслати рекомендованим листом на поштову адресу відокремленого підрозділу (дирекції)                              

АТ «Укрпошта», вказаного Замовником у  п. 8 Заяви-приєднання. 

 

Поштові реквізити відокремлених підрозділів (дирекцій) АТ «Укрпошта» для надсилання Заяви-

приєднання  та документів наведено у таблиці 1. 

Здійснення оплати за пересилання поштового відправлення на адресу відокремленого 

підрозділу (дирекції)  АТ «Укрпошта»  покладається на  Замовника. 



  

 
У разі неналежного заповнення Заяви-приєднання та ненадання документів, передбачених  

п. 11 Заяви-приєднання/ п.4 цієї Інструкції, Заява-приєднання до реєстрації АТ «Укрпошта» 

не приймається. 

6. Після розгляду Заяви-приєднання та отриманих від Замовника документів, підписання уповноваженою 

особою АТ «Укрпошта» та реєстрації Заяви-приєднання, один примірник Заяви-приєднання буде 

повернуто Замовнику у спосіб, обраний ним у п. 7 Заяви-приєднання. 

 Таблиця 1 

Поштові реквізити  відокремлених підрозділів (дирекцій) АТ «Укрпошта» 

 

Назва дирекції  

АТ «Укрпошта», яку Замовник 

зазначив у п.8 Заяви-приєднання 

Реквізити АТ «Укрпошта» для направлення Заяви-приєднання 

та документів 

Вінницька дирекція  

АТ «Укрпошта» 

Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Вінницька дирекція  АТ «Укрпошта» 

вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21050 

Волинська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Волинська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул. Кривий Вал, 19, м. Луцьк, 43025  

Дніпропетровська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» 

пр-кт Дмитра Яворницького, 62, м. Дніпро,49000 
Донецька дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Донецька дирекція АТ «Укрпошта» 

вул. Шовковична, 29, м.Слов’янськ, Донецька обл., 84122 

Житомирська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Житомирська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул. Вітрука, 1, м.Житомир, 10001 

Закарпатська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Закарпатська дирекція АТ «Укрпошта» 

площа Поштова, 4, м.Ужгород, 88000 

Запорізька дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Запорізька дирекція АТ «Укрпошта» 

пр-кт Соборний, 133, м.Запоріжжя, 69005  

Івано-Франківська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Івано-Франківська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Незалежності, 6, м.Івано-Франківськ, 76018 

Київська міська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Київська міська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001 

Кіровоградська дирекція  

АТ «Укрпошта» 

Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Кіровоградська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Гоголя, 72, м.Кропивницький, 25006 

Луганська дирекція  

АТ «Укрпошта» 

Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Луганська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Вілєсова, 3, м.Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93402  

Львівська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Львівська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Словацького, 1, м.Львів, 79000 

Миколаївська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Миколаївська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Новозаводська, 1, м.Миколаїв, 54018 

Одеська дирекція 

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Одеська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Садова, 10, м.Одеса, 65001 

Полтавська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Полтавська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.1100-річчя Полтави, 2, м.Полтава, 36000 

Рівненська дирекція   

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Рівненська дирекція  АТ «Укрпошта» 

вул.Чорновола, 1, м.Рівне, 33028 



Сумська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Сумська дирекція АТ «Укрпошта» 

пл.Привокзальна, 5, м.Суми, 40003 

Тернопільська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Чорновола, 1, м.Тернопіль, 46001 

Харківська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Харківська дирекція АТ «Укрпошта» 

пл.Привокзальна, 2, м.Харків, 61052 

Херсонська дирекція 

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта» 

пр-кт Ушакова, 41, м.Херсон, 73003 

Хмельницька дирекція                                 

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Проскурівська, 90, м.Хмельницький, 29007 

Черкаська дирекція  

АТ «Укрпошта» 
Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта» 

вул.Б.Вишневецького, 34, м.Черкаси, 18001 

Чернівецька дирекція  

АТ «Укрпошта» 

Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Чернівецька дирекція  АТ «Укрпошта» 

вул.Поштова, 6, м.Чернівці, 58002 

Чернігівська дирекція 

АТ «Укрпошта» 

Відділ розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами 

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта» 

пр-т Миру, 28, м.Чернігів, 14000 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


