
                                                                                                    ТИПОВА ЗАЯВА 

    

                                                        Директору_____________________________дирекції 

  

                                                       УДППЗ  „Укрпошта”  ______________________________  

   

                                                                __________________________________________________ 

       (прізвище, ім’я  та по батькові заявника) 

     ____________________________________________ 

                 (адреса реєстрації та фактичне місцезнаходження заявника) 

     __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

     паспорт___________________________________________ 

                       (серія, номер, коли та ким виданий) 

     __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

       

контактний телефон________________________________ 

 

                                                      ЗАЯВА 

                                        (від фізичної особи) 

 
Прошу надати у користування (продовжити термін дії)  абонементну  скриньку 

№___________ у відділенні поштового зв’язку ____________________________________  

                                                                            (найменування ВПЗ)                          

на __________________________________________________________________________, 

              (термін користування а/с)        

                             

для  одержання періодичних  друкованих  видань, письмової кореспонденції, повідомлень  про 

надходження реєстрованих поштових  відправлень, поштових переказів  адресованих на зазначену 

абонементну скриньку, що  пересилаються об”єктами поштового зв”язку Українського 

державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”. 

  

      У разі відмови від абонування забов'язуюсь повернути ключ до відділення поштового зв’язку 

_____________________. 

 

_____________         _______________ 

      (дата)                       (підпис заявника) 

 

    Заяву прийняв____________________ 

                                      (підпис, прізвище)          

                   Плату за користування а/с оприбутковано 

 

                                           ___________________________________ 

     (№ чеку (квитанції), дата, сума) 

Ключ від а/с №           отримано 

_________             ________________ 

(дата)                      (підпис заявника)                     Відбиток календарного  

        штемпеля 



 

                                               

                                                                      ТИПОВА ЗАЯВА  

                            Директору_____________________________дирекції 

  

                                                       УДППЗ  „Укрпошта”  ______________________________  

   

                                                                __________________________________________________ 

       (прізвище, ім’я  та по батькові заявника) 

     __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

                             (адреса реєстрації заявника) 

     __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

      

                                                            Дані свідоцтва про державну реєстрацію (повна та  

                                                            скорочена назва, серія, номер, дата реєстрації,   

                                                            найменування органу, який видав, місцезнаходження) 

     __________________________________________________ 

     ________________________________________________  

                контактний телефон________________________________ 

 

                                                       ЗАЯВА 

                                                     (від юридичної особи) 

Прошу надати у користування (продовжити термін дії)  абонементну  скриньку 

№___________ у відділенні поштового зв’язку ____________________________________  

                                                                            (найменування ВПЗ)                          

на __________________________________________________________________________, 

              (термін користування а/с)        

                             

для  одержання періодичних  друкованих  видань, письмової кореспонденції, повідомлень  про 

надходження реєстрованих поштових  відправлень, поштових переказів  адресованих на зазначену 

абонементну скриньку, що  пересилаються об”єктами поштового зв”язку Українського 

державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”. 

 

_____________________________________________________________________________ 

   Дані свідоцтва про державну реєстрацію (повна та скорочена назва, серія, номер, дата реєстрації,  

найменування органу, який видав, місцезнаходження), номер телефону, банківські реквізити або 

копія свідоцтва додається до заяви. 
 

      У разі відмови від абонування забов'язуюсь повернути ключ до відділення поштового зв’язку 

_____________________. 

 

                                      

_____________         _______________ 

      (дата)                       (підпис) 

    Заяву прийняв____________________ 

                                      (підпис, прізвище)          

                      Плату за користування а/с оприбутковано 

 

                                                                        ___________________________________  

                                          (№ чеку (квитанції), дата, сума) 

Ключ від а/с №           отримано 

_____________           _______________ 

    (дата)                      (підпис)                                            Відбиток календарного  

        штемпеля 

печатка юридичної особи 

 


