ф. 103
СПИСОК №_________________________

ф.103

згрупованих відправлень _____________________________________________________________________________
поданих в _______________________________________________________
(вид, категорія)

(найменування об'єкта поштового зв'язку)

Замовник _________________________________________________ за договором ________________________________ Код ЄДРПОУ/ІПН________________
(найменування Замовника / Відправника)

№
п/п

Куди (поштова адреса)

Кому (найменування
адресата)

№
телефону
(адресата

Особливі
відмітки

Маса (г.)

1

2

3

4

5

6

Всього

(штрихкод)

(№ договору)

Плата за
Плата за
Платник за
Оголошена
пересиланн
пересилан
Найдовша
Сума
пересилання
цінність
я
ня
із сторін
післяплати,
відправлення
відправлення
відправлен
переказу
(см)
(грн.)
Відправник /
, (грн.)
ня з ПДВ
післяплати,
Одержувач
(грн.)
(грн.)

7

8

9

10

11

12

Платник за
пересилання
переказу
післяплати
Відправник /
Одержувач

№ відправлення (ШКІ)

13

14

____відпр./___місць

Недозволених до пересилання вкладень немає.
Разом (стов пець 10 + стов пець 12)

___________________________________________________________________
у т.ч. ПДВ (20%) ___________________________________

(в ідбиток календарного
штемпеля)

Плата за пересилання в ідправ лень, яку оплачу є Відправ ник ______________________________________________________
у т.ч. ПДВ (20%) ___________________________________
Плата за пересилання переказів післяплати, яку оплачу є Відправ ник ____________________________________________________
За інші послу ги _______________________на су му ___________грн._________коп.
Відправив _____________________________

Прийняв _____________________________

(прізвище, ініціали, підпис Відправника)

(прізвище, ініціали, підпис працівника поштового зв'язку)

Для заповнення кур'єром:
Отримано в ідправ лень у загальній кількості_____________________ шт. для
(прописом)
подальшої передачі в _________________, ку р'єр_______________________
(об'єкт обробки)
(ПІБ, підпис ку р'єра)
№ розраху нков ого доку мента (ів ) ӿ _______________ ;

_______________________________ ПІБ, підпис праців ника об'єкта обробки

Доплата за готів ку на су му ________________грн. № розраху нков ого доку мента__________________________
Примітка: Список в ідправ лень зав св ідчу ється підписом в ідпов ідального праців ника Відправ ника. Пов нов аження в ідпов ідального праців ника Відправ ника підтв ерджу ються в ідпов ідною дов іреністю.
ӿ

Запов нюється у разі оплати в ідправ ником під час приймання до пересилання.

ф. 101
ф. 101
(найменув ання об'єкта поштов ого зв 'язку)

СПИСОК

(в ідбиток
календарного
штемпеля)

поштових відправлень
_____________________________________ в иданих у ________________________________________________________

(найменування об'єкта поштового зв'язку)

(в ид(и) поштов их в ідправ лень)

адресат ________________________________________________________________________________________________

за догов ором ____________________

(пов не найменув ання та поштов а адреса установ и, підприємств а, організації)

Маса (г)

Сума
оголошеної
цінності
(грн.)

Сума
післяплати
(грн.)

Плата за
зберігання
(грн.)

Від кого
(найменув ання
в ідправ ника)

Найменув ання
об'єкта поштов ого
зв 'язку місця
пов ернення/
досилання

Плата за
пов ернення/
досилання/
пересилання
(грн.)

5

6

7

8

9

10

ххххх

ххххх

№
п/п

№ в ідправ лення
(ШКІ)

Найменув ання
об'єкта поштов ого
зв 'язку місця подання

1

2

3

4

ххххх

ххх

Усього

(номер догов ору)

Розписка одержувача
Пред'явлена довіреність №_____________ від___________ видана _______________________________________________________________
Одержав __________________________________________________ "_____"________________ Підпис _________________________________
(кількість в ідправ лень літерами)

Плата за зберігання _____________ в т.ч. ПДВ (20%)__________

Плата за повернення/досилання/____________ в т.ч. ПДВ (20%)_________
пересилання
Видав ____________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізв ище, ініціали, підпис праців ника поштов ого зв 'язку )

