
Договір № 69/17
Про надання послуг з пересилання поштових відправлень 

з використанням відбитка про оплату

м. Хмельницький «15» серпня 2017р.

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (далі -  Виконавець), в особі директора 
Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» Хавронюка О.В., який діє на підставі довіреності, 
посвідченої 12.04.2017р. В.М. Козяриком, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу, про що в реєстрі нотаріальних дій внесено запис за №1864, з однієї сторони та Апеляційний 
суд Хмельницької області, в особі керівника апарату суду Крупельницького Г.М. (далі - Замовник), з 
іншої сторони, разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 Замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов’язання щодо надання Поштових послуг 
(код СРУ згідно ДК 021:2015 -  64110000-0), а саме пересилання письмової кореспонденції з 
використанням відбитка про оплату письмової кореспонденції.

Територія надання послуги : в межах України 
Вид відправлення:: письмова кореспонденція.

1.2. Вартість послуги, що надається, обчислюється згідно діючих тарифів. Вартість послуги 
може змінюватись в залежності від змін тарифів чинних на дату надання послуг.

1.3. Згідно п.З ст.631 ЦКУ Сторони дійшли згоди, що послуги згідно Договору будуть 
надаватися в строк з 01.08.2017 по 31.12.2017р.

2. Обов’язки сторін
2.1 Замовник зобов’язується:
2.1.1 Оформити письмову кореспонденцію відповідно до вимог Правил надання послуг 

поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 року № 270
2.1.2 Доставити письмову кореспонденцію своїми силами і засобами до відділення зв’язку.
2.2 Обов’язки виконавця :
2.2.1. Забезпечити приймання письмової кореспонденції Замовника у відділеннях поштового 

зв’язку.
2.2.2 Надавати додаткові послуги відповідно до діючих тарифів (написання адреси одержувача та 

/або відправника, складення списку на поштові відправлення, тощо).

З.Порядок розрахунків
3.1. Послуги за пересилання поштових відправлень Замовника оплачується згідно з Граничними 

тарифами на універсальні послуги поштового зв’язку (Додаток № 1).
3.2. При зміні тарифів на послуги поштового зв’язку Виконавець повідомляє Замовника про це 

письмово, після чого роботи, обумовлені цим договором, виконуються за новими тарифами з дати їх 
застосування, без укладання додаткової угоди.

3.3 Виконання робіт за договором підтверджується Актами наданих послуг у 3-х примірниках 
(Додаток № 2), що складаються щоденно після виконаних робіт і надаються Замовнику не пізніше 25 
числа поточного місяця за звітним періодом.

3.4 Замовник повинен не пізніше 3 - х  робочих днів, з моменту отримання Акту перерахувати 
кошти за виконані роботи.

3.5. Вартість робіт за договором 250 000 грн. 00 коп. з ПДВ (двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.).

4.Відповідальність сторін
4.1 Виконавець несе відповідальність за прийняті поштові відправлення відповідно до Закону 

України «Про поштовий зв’язок».
4.2 При несвоєчасному перерахуванні коштів Виконавець має право не приймати поштові 

відправлення від Замовника.
4.3 У випадку пересилання рекламно-інформаційного матеріалу, відповідальність за зміст несе



Замовник.
4.4 При невиконанні прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно із 

законодавством України. Суперечки за цим Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі 
недосягнення згоди спори Сторін вирішуються згідно із законодавством України.

4.5 Виконавець не несе матеріальної відповідальності за втрату або пошкодження вкладень 
поштових відправлень, які стались внаслідок дії непереборної сили (землетруси, ураган, повінь 
тощо).

4.6 При не проведенні своєчасної оплати за надані послуги зі сторони Замовника, Замовник 
сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % вартості наданих послуг з яких допущено прострочення 
виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується 
штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

5. Інші положення
5.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2017 року.
5.2 Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється 

додатковою угодою до цього Договору.
5.3 Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору, є його невід’ємною 

частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони виникли у письмовій формі та підписані 
уповноваженими на те представниками Сторін.

5.4 У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору до 
закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовжений на той 
самий термін і на тих самих умовах, які були передбаченні цим Договором.

5.5 Виконавець має статус платника податку на загальних підставах за ставкою__%.
5.6 Замовник має статус платника податку на загальних підставах.
5.7 Цей Договір складено у 2-х оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.

6. Місцезнаходження та реквізити сторін

Виконавець:

Публічне акціонерне товариство 
«Укрпошта»
Хмельницька дирекція ПАТ «Укрпошта»
29000, м. Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 90 
ЄДРПОУ: 21344146 
ІПН 215600426655
тел. (0382)70-16-63, факс: (0382)70-16-83 
(067) 400-42-96
р/р 26006300839995 в Хмельницькому 
облуправлінні АТ «Ощадбанк»
МФО 315784

Замовник:

Апеляційний суд Хмельницької області
</ЯйЯґ ,а ґ, ^ г ̂ ____

- 'ЇУ ’-Л ї -ґ 'Зґ __________________



Додаток №1

До Договору № Щ ІіЧ  від У ^ Р &)17р

Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку, 
затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації 23.02.2017 р. №97 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 
____________________________ 17.03.2017 р. №373/30241_____________________________

Н омер статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн.)
непріоритетні пріоритетні

1 2 3 4 5
П ер еси л ан н я  п ош тови х в ідп р авл ен ь  у  м еж ах У к р аїн и

Л и ст , пош това к артк а

1 1

П р ости й
масою до 20 г включно 4,00 5,20
понад 20 до 50 г 5,00 6,50
понад 50 до 100 г 5,80 7,50
понад 100 до 250 г 8,80 11,40
понад 250 до500 г 12,80 16,60
понад 500 до 1000 г 21,50 28,00
понад 1000 до 2000 г 36,80 47,80

Р ек ом ен дов ан і в ідп р авл ен н я

2 2

За кожне рекомендоване 
відправлення (картка, 
лист, бандероль) понад 
плату за масу відповідно 
до статей 1, 2

4,00 4,00

Тарифи на інші послуги
(затверджені Наказом ПАТ “Укрпошта” від 21.03.2017 №305 (зі змінами та доповненнями)

П ош тові відправлення з оголошеною цінністю*
Лист, бандероль Тарифи без ПДВ, грн.

непріоритетні пріоритетні
М асою до 100 г включно 12,00 12,80
Понад 100 г до 250 г 15,00 16,00
Понад 250 г до 500 г 19,50 20,80
Понад 500 г до 1000 г 27,00 33,00
Понад 1000 г до 2000 г 41,00 52,00
Понад 2000 г до 3000 г 60,00 76,00

За оголош ену цінність поштового відправлення 
від суми оголош еної цінності в гривнях понад плату за масу, %

до 1000 грн. включно 1%
понад 1000 грн. 0,5%

але не менше ніж 2,50 грн.
Повідомлення про вручення

Рекомендоване 8,00
БМ8 (крім переказів) 0,50

Виконавець:
Публічне акціонерне товариство 
«Укрпошта»
Хмельницька дирекція ПАТ «Укрпошта»

Директор

Р П Ш 1 О.В. Хавроню

Замовник:
Апеляційний суд Хмельницької області

Г.М. Крупельницький



Додаток № 2

До Договору № від / іУ 7/ 72017р

АКТ
про надання послуг з пересилання поштових відправлень 

з використанням відбитка про оплату

м. Хмельницький 2017р.

Ми, представник Виконавця, в особі директора Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта»
Хавронюка О.В., з одного боку та представник Замовника,_________________________________, з
іншого боку, склали цей акт про те, що згідно з Договором від _________2017р. № ____
Виконавцем з _____________ по ____________ були надані послуги на загальну суму -
_____________грн. (___________________________________________ , в т.ч. ПДВ - _______грн.).

Претензій з боку Замовника немає.

Виконавець:
Публічне акціонерне товариство 
«Укрпошта»
Хмельницька дирекція ПАТ «Укрпошта»

Директор

О.В. Хавронюк

Замовник:
Апеляційний суд Хмельницької області

Г.М. Крупельницький


