
Начальнику управління патрульної поліції
в  Дніпропетровській   області
Департаменту патрульної поліції
                                             Калюжному А. П.

                                                                                          
від_______________________________________________  

                                                                                                            (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної
о                                                                                                                                          особипідприємця,  платника податків та інших обов’язкових платежів)

   _________________________________________________ 
          (назва організації замовника)

   _________________________________________________
                                                               (юридична адреса, телефон)

   _________________________________________________
                                                                                                                         ( посада, прізвище, ім’я по батькові)

ЗАЯВА

Прошу видати дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри
яких перевищують нормативні (заповнюється на один транспортний засіб):
1. Марка, державний номер автомобіля______________________________________________________________________
2.  Марка, державний номер причепа (напівпричепа) (  підкреслити)______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Назва, адреса, телефон організації, що виконує перевезення (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, адреса, телефон):_
___________________________________________________________________________________________________________________________
4.   Поштова   адреса   та   тел.   вантажовідправника   (ідентифікаційний   код   згідно   з   ЄДРПОУ,   адреса,   телефон):
_______________________________________________________________________________________________________________
5.     Поштова   адреса   та   тел.   вантажоотримувача   (ідентифікаційний   код   згідно   з   ЄДРПОУ,   адреса,   телефон):
______________________________________________________________________________________________________________
6. Прізвище ім’я по батькові водія(їв)______________________________________________________________________________
7. Назва вантажу________________________________________________________________________________________________
8. Маршрут  перевезення: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________   __   ____________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________   ______________    
9. Параметри транспортного засобу з вантажем:
     довжина _______м;      ширина _______м;      висота ________м;       загальна вага транспорту з вантажем ________т; 
     навантаження на вісь ______т. вантаж виступає за задній габарит ТЗ ____ т.
10. Транспортні засоби, виділені для супроводу автоколони (марка, модель, реєстраційний номер):___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
11. Організація, яка погодила перевезення: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

12. Оплачена сума за ______ дозвіл _______грн. № платіжного доручення (квитанції) ______
  Згідно   постанови   Кабінету   Міністрів   України     від   04.06.2007   р.   №   795,   за   надані   послуги
зобов’язуємося сплатити на розрахунковий рахунок Отримувач: Департамент патрульної поліції, код
ЄДРПОУ   40108646   Рахунок   отримувача:   37119055092745   Банк:   Державна   казначейська   служба
України, м. Київ, МФО: 820172
13.  Прізвище   ім’я  по  батькові   (посада)  відповідального  за  устаткування  транспортних  засобів,   їх  технічний  стан  вимогам
Правил дорожнього руху та Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами,
вулицями та залізничними переїздами: ______________________________________________________________________________________
14.   Прізвище   ім’я   по   батькові   (посада)  відповідального  за   виконання   водіями   Правил   проїзду  великогабаритних   та
великовагових   транспортних   засобів   автомобільними   дорогами,   вулицями   та   залізничними   переїздами:
_______________________________________________________________________________________________________________

15. Орієнтовна дата початку руху "_______"___________________2019р.

Керівник підприємства:                            М.П.         _____________________
                                 (підпис)
“________” ________________________ 201__р. 

термін дії дозволу з ____________________________  2019р. по  _______________________ 2019р.   



Подані до заяви документи перевірив:
ст. інспектор відділ БДР
УПП в Дніпропетровській області                                                                                                         __________________________

                                         (підпис)


	ЗАЯВА
	Прошу видати дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні (заповнюється на один транспортний засіб):
	1. Марка, державний номер автомобіля______________________________________________________________________
	2. Марка, державний номер причепа (напівпричепа) (підкреслити)______________________________________________________
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________
	3. Назва, адреса, телефон організації, що виконує перевезення (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, адреса, телефон):_
	___________________________________________________________________________________________________________________________
	4. Поштова адреса та тел. вантажовідправника (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, адреса, телефон): _______________________________________________________________________________________________________________
	5. Поштова адреса та тел. вантажоотримувача (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, адреса, телефон): ______________________________________________________________________________________________________________
	6. Прізвище ім’я по батькові водія(їв)______________________________________________________________________________
	7. Назва вантажу________________________________________________________________________________________________
	8. Маршрут перевезення: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	9. Параметри транспортного засобу з вантажем:
	довжина _______м; ширина _______м; висота ________м; загальна вага транспорту з вантажем ________т;
	навантаження на вісь ______т. вантаж виступає за задній габарит ТЗ ____ т.
	10. Транспортні засоби, виділені для супроводу автоколони (марка, модель, реєстраційний номер):___________________________
	____________________________________________________________________________________________________________________________
	11. Організація, яка погодила перевезення: __________________________________________________________________________
	12. Оплачена сума за ______ дозвіл _______грн. № платіжного доручення (квитанції) ______
	14. Прізвище ім’я по батькові (посада) відповідального за виконання водіями Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами: _______________________________________________________________________________________________________________
	15. Орієнтовна дата початку руху "_______"___________________2019р.
	Керівник підприємства: М.П. _____________________
	Подані до заяви документи перевірив:
	ст. інспектор відділ БДР
	УПП в Дніпропетровській області __________________________
	(підпис)




