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Додаток до Договору  
 

 

(ЗРАЗОК) 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ 

до Договору про підключення електронних інформаційних ресурсів до системи онлайн-

моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 

Заявник, який є власником електронних інформаційних ресурсів (далі – Інформаційна 

система), що підключаються до системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг (далі – Система моніторингу), та діє на законних 

підставах (далі – Учасник), підписавши цю Заяву про приєднання до Договору про підключення 

електронних інформаційних ресурсів до системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Заява), за згодою державного 

підприємства «ДІЯ» (далі – Технічний адміністратор Порталу Дія) на підключення до Системи 

моніторингу, укладає Договір про підключення електронних інформаційних ресурсів до системи 

онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг (далі – Договір) відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання 

до всіх його умов в цілому.  

Учасник не може запропонувати свої умови до Договору. У випадку незгоди зі змістом та 

формою Договору чи окремих його положень, Учасник вправі відмовитися від його укладення. 

Договір розміщено в мережі Інтернет за адресою https://center.diia.gov.ua/dogovir 

1. Відомості щодо Учасника: 

Учасник (повне найменування юридичної особи згідно з ЄДР):_ Центр надання адміністративних 

послуг Шевченківської РДА в м. Києві _____________________________________; 

Код за ЄДРПОУ: __ 42711803_; 

Посада та ПІБ керівника/уповноваженої особи юридичної особи на вчинення правочинів від імені 

Учасника:_ Петренко Петро Петрович _________________________________________; 

Повна назва Інформаційної системи: _ Інформаційна система "Вулик" __________; 

Доменне ім’я Інформаційної системи: __ https://vulyk.gov.ua/ __________________; 

Контактний телефон Учасника: ___0988888888________________________;  

Електронна пошта (е-mail) Учасника 01054, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4. 

2. Відомості щодо відповідальної особи Учасника (технічний спеціаліст ЦНАПу): 

ПІБ відповідальної особи: ___ОЛЕКСАНДРЕНКО АЛЕСКАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ_______; 

Контактний телефон: _____0987777777_______________________________________________; 

Електронна пошта (е-mail):__________ola@bn.gov.ua __________________. 

3. Відомості щодо Адміністратора/Технічного адміністратора Інформаційної системи: 

Адміністратор/Технічний адміністратор Інформаційної системи (повне найменування юридичної 

особи/ПІБ фізичної особи-підприємця згідно з ЄДР):_________ТОВ «Бублик»__або  департамент 

інформаційного забезпечення __________________; 

ПІБ відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора Інформаційної системи: 

______ ОЛЕКСАНДРЕНКО CЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ_________________________; 
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Контактний телефон відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора 

Інформаційної системи: ________0977777777_________________________; 

Електронна пошта (е-mail) відповідальної особи Адміністратора/Технічного адміністратора 

Інформаційної 

системи:_____________dis@cnap.gov.ua___________________________________________. 

4. Відомості щодо особи Учасника, відповідальної за організацію роботи, пов’язаної із 

захистом персональних даних (у ЦНАПі): 

ПІБ відповідальної особи: _________ ОЛЕКСАНДРЕНКО НАДІЯ СЕРГІЇВНА _____________; 

Контактний телефон відповідальної особи: _______0977777778__________________; 

Електронна адреса (е-mail):_________ ola@bn.gov.ua ___________________________. 

 

Підписанням цієї Заяви Учасник засвідчує: 

1) ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють 

функціонування Системи моніторингу; 

2) повне розуміння змісту Договору, значень термінів і всіх його умов; 

3) вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на 

офіційному сайті шляхом приєднання до нього в повному обсязі; 

4) обробку персональних даних, викладених у цій Заяві та інших документах, передбачених 

Договором, з метою підключення до Системи моніторингу, відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних»; 

5) наявність у нього прав, визначених законодавством, у зв’язку із виконанням яких, він має 

право отримувати доступ до Системи моніторингу. 

 

Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Технічним адміністратором Порталу Дія 

організаційних заходів з надання доступу до Системи моніторингу відповідно до законодавства 

України. 

  

_21.10.2021_____  __________директор_ Петренко Петро Петрович ________________________ 

(дата) (посада та ПІБ керівника/уповноваженої особи юридичної особи на вчинення 

правочинів від імені Учасника 

 

 


