
Зразок №1  
  

Вантажовідправник_________________________________________ 
(ПІБ – для фізичної особи, для юрид.особи/ФОП - повна назва та ПІБ уповноваженого представника)  

Документ, що посвідчує особу/повноваження __________________________________ 

_______________________________________________________ 
(для юр. особи/ФОП – назва та дані документа, що підтверджує повноваження представника юрсособи, 

 для фізичної особи  - паспортні дані)  

 Адреса/місцезнаходження_______________________________________________________________ 

Тел._________________________________________________  

Генеральному директору ТОВ «Делівері» Лакатош О.С.  

 

 

ЗАЯВА 

 

         Просимо змінити:________________________________________________вантажу за квитанцією  
                                              (отримувача, платника, склад прибуття, місто прибуття, номер кв.)  

№_______________, відправленого «__» ____________202_ р. Вантажоодержувачу ________________, 

місто відправлення__________________________, місто прибуття____________________. 

         Зазначити в квитанції (заповнюються тільки строки, в яких планується внести зміни): 

Платник____________________________________________________ 
(Повна назва/ПІБ повністю) 

 Одержувач____________________________________________ 
(Повна назва/ПІБ повністю) 

Склад прибуття__________________________________________ 
(номер або адреса складу у випадку переадресування склад-склад в одному місті) 

Місто прибуття___________________________________________ 
(місто прибуття вантажу, у випадку переадресування із одного міста в інше місто)  

Особа-платник___________________________________________ 
(зазначається у випадку надання платної послуги з переадресування склад-склад або із одного міста в інше місто) 
 
 

 

____________ 202__р.                                                 _______________________ (____________________)  

    

 

Перевірив__________________________________ 

(ПІБ співробітника ТОВ «Делівері») 

 

 

* Якщо заява подається фізичною особою до заяви обов'язково додається копія першої сторінки 

паспорту із кольоровою фотографією цієї особи 

Якщо заява подається юридичною особою/ФОП – до заяви обов’язково додається копія документа, 

підтверджуючого повноваження представника юридичної особи/ФОП та надається документ, що 

посвідчує особу представника 

 

 

 



Зразок №2  

  

Вантажовідправник_________________________________________ 
(ПІБ – для фізичної особи, для юрид.особи/ФОП - повна назва та ПІБ уповноваженого представника)  

Документ, що посвідчує особу/повноваження __________________________________ 

_______________________________________________________ 
(для юр. особи/ФОП – назва та дані документа, що підтверджує повноваження представника юрсособи, 

 для фізичної особи  - паспортні дані)  

 Адреса/місцезнаходження_____________________________________________________________ 

Тел._________________________________________________  

Генеральному директору ТОВ «Делівері» Лакатош О.С.  

 

 

ЗАЯВА 

          Повідомляємо Вам, що Вантажоодержувач_____________________________(зазначити 
Вантажоодержувача) відмовляється від отримання вантажу, що прийшов на наше ім'я за 
квитанцієюї №___________ від _________________р.    

          Претензій до цілісності та якості вантажу не маємо 
  

«___» ____________ 20___р.        _______________(_________________) 

   

 

 

* Якщо заява подається фізичною особою до заяви обов'язково додається копія першої сторінки 

паспорту із кольоровою фотографією цієї особи 

Якщо заява подається юридичною особою/ФОП – до заяви обов’язково додається копія 

документа, підтверджуючого повноваження представника юридичної особи/ФОП та 

надається документ, що посвідчує особу представника 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Зразок № 3  

  

  

Вантажовідправник_________________________________________ 
(ПІБ – для фізичної особи, для юрид.особи/ФОП - повна назва та ПІБ уповноваженого представника)  

Документ, що посвідчує особу/повноваження __________________________________ 

_______________________________________________________ 
(для юр. особи/ФОП – назва та дані документа, що підтверджує повноваження представника юрсособи, 

 для фізичної особи  - паспортні дані)  

 Адреса/місцезнаходження_____________________________________________________________ 

Тел._________________________________________________  

Генеральному директору ТОВ «Делівері» Лакатош О.С.  

 

 

ЗАЯВА 

          Просимо повернути вантаж, відправлений нами за квитанцією №_________  від _______р.  
 Оплату за зберігання і перевезення в обидві сторони гарантуємо. 

  

 

«___» ____________ 20___р.    ______________________ (____________________)  

  

  

 

* Якщо заява подається фізичною особою до заяви обов'язково додається копія першої сторінки 

паспорту із кольоровою фотографією цієї особи 

Якщо заява подається юридичною особою/ФОП – до заяви обов’язково додається копія 

документа, підтверджуючого повноваження представника юридичної особи/ФОП та 

надається документ, що посвідчує особу представника 
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