ПЕРЕЛІК
документів і відомостей, необхідних для укладення договору
про надання послуг
з замовниками послуг резидентами України
/тільки для клієнтів, які до цього часу не мали укладеного Єдиного договору
про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за
перевезення та надані залізничним транспортом послуги/
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Лист-звернення щодо укладення договору із зазначенням типу рухомого
складу, найменувань вантажів, напрямків та обсягів перевезень, які
плануються, реквізитів та контактів заявника.
Довіреність від імені юридичної особи, що підтверджує повноваження
особи на підписання договору (у разі підписання договору особою, не
уповноваженої на це статутними документами). *
Копії документів на підтвердження повноважень особи, яка видає
довіреність (копія протоколу та наказу про призначення уповноваженої
особи). *
Копія Статуту підприємства, з усіма змінами та додатками.*
Копія свідоцтва (витягу) про реєстрацію платника податку на додану
вартість форма № 2-ПДВ (у разі наявності) або копія свідоцтва про сплату
єдиного податку.*
Довідка Банку з вказівкою банківських реквізитів та рахунків фірми
/оригінал/.
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осібпідприємців, виданий не пізніше ніж за 2 тижні до пред’явлення, із
зазначенням наступних відомостей: місцезнаходження; вищий орган
управління; керівник юридичної особи; відомості про осіб, які мають право
вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності; основні
види діяльності юридичної особи, та обмеження щодо суми укладення
договорів /оригінал/.
* копії документів повинні бути належним чином засвідчені.

Документи надавати в папці. Договір заповнювати від руки.
Для укладення договору про надання послуг необхідно проект договору
роздруковувати зі всіма додатками, заповнити необхідні пункти та підписати в 2-х
екземплярах.
Поштова адреса для подання документів:
79007, м.Львів, вул.Гоголя, 1, каб. 321
Служба комерційної роботи та маркетингу
Регіональна філія «Львівська залізниця»

Разом із проектом договору та необхідним пакетом статутних
документів просимо Вас надати лист-звернення на укладання договору
п. 1. Зразок листа наведено нижче.

ЗРАЗОК
Регіональна філія «Львівська залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця»
Начальнику служби
комерційної роботи та маркетингу
Сенюті В.Е.

_____________________________________________ (назва підприємства)
просимо Вас укласти договір про надання послуг.
За даним Договором плануються перевезення _________________ (назва
вантажу) за напрямками: _______________ в обсязі _________ вагонів в місяць.
Станція приписки_______________________________________________
Особа (особи) яка має право накладення ЕЦП________________________
______________________________________________________________
Тел.: __________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________
Наші реквізити:
______________________________________________________________________
(скорочено -___________________________________________________________)
Код ЄДРПОУ ____________________ ІПН ___________________________
Місцезнаходження:
Юридична адреса :
_____________________________________________________________________
Поштова адреса :
______________________________________________________________________
тел.(_____) _________________________ факс.(_____) _____________________
E-mail: ___________________________________
Банківські реквізити:
поточний рахунок № ______________________ в ____________________________
______________________________________________ МФО _______________

Керівник

