
ЗРАЗОК
Начальнику   управління   патрульної   поліції   в
Дніпропетровській області 
Департаменту патрульної поліції

                                           Калюжному А. П. 
                                                        
від 40389294________________________________________

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

___ ТОВ «БОЧКА»__________________________
          (назва організації замовника)

_ Дніпропетровська обл., м.Дніпро,_   _____________         
вул.Республіканська, б.9а, кімн. 412в____________   _____    

                                                               (юридична адреса, телефон)

__ директора    Іванов І.І   .  _____________________   ____
                                                                                                                         ( посада, прізвище, ім’я по батькові)

ЗАЯВА
Прошу  видати  погодження  дорожнього  перевезення  небезпечних  вантажів  (заповнюється  на  один  транспортний
засіб):
1. Марка, державний номер автомобіля DAF      FT      95       д.н. АЕ    0000    CH__________________________
2.   Марка, державний номер причепа (напівпричепа) (підкреслити) LAG      GSA   24    д.н. АЕ    1111    Х   O   ___
3. Назва організації що виконує перевезення (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, адреса, телефон):
 ТОВ «БОЧКА», м. Дніро, вул. Республіканська, 9А412В, (098) 2670977
4.  Поштова адреса та тел. вантажовідправника (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, адреса, телефон):
ТОВ «ХІМПРОДТОРГ ЛТД»,  код ЄДРПОУ 40107768
ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» , код ЄДРПОУ 39176765
ТОВ «ГАЗТРЕЙД» , код ЄДРПОУ 40930702
5. Поштова адреса та тел. вантажоотримувача (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, адреса, телефон):      

ТОВ «ХІМПРОДТОРГ ЛТД»,  код ЄДРПОУ 40107768
ТОВ «   Дн   іпроресурсОйл» , код ЄДРПОУ 40459455
ТОВ «Трейд Коммодіті», код ЄДРПОУ 30536344
6.   Прізвище ім’я по батькові водія(їв), № свідоцтва, термін дії:  Сергеев І.І., АА№005773, до 14.06.2021р.
7. Прізвище ім’я по батькові особи, посада відповідальної за інструктаж водіїв та перевезення, 
№ свідоцтва, термін дії: Кравчук І.І., свід.    №009787 до 12.07.2019р. 

№ Транспортна назва вантажу Група
пакування

Ідентифіка
ційний
номер
небезпеки

№
речовини
за перелі
ком ООН

Номери
зразків
знаків

небезпеки

У випадку
вантажів

1го класу
небезпеки
 підклас
та група
сумісності

Кількість
вантажу

(т.) Попередній
номер

погоджен
ня   

1 Бензин ІІ 33 1203 3 24,5

2 Бензол ІІ 33 1114 3 24,5

3 Розчинники  ІІ 33 1263 3 24,5

4 КМПА ІІ 30 1993 3 24,5

5 Вуглеводороди рідкі І, ІІ, ІІІ 33 3295 3 24,5

8.   Назва страхового товариства, де був укладений типовий договір, адреса: ПрАТ Страхова компанія 
«  PZU    Україна», м. Кам'янське, вул. Губи, 19

9. Термін дії страхового полісу або договору  з      03.07.2017р.       по     02.07.2018р.                            



10. Оплачена сума за 4  погодження(ь) 380,00 грн.  № платіжного доручення (квитанції):  ПН6907    від 
26   .12.2017р.

11. Підрозділ, що видав допуск на транспортний засіб: Регіональний сервісний центр МВС в 
Дніпропетровській обл.

12. Термін дії допуску транспортного засобу з 26.12.2017р.   до  20.06.2018р.                         
13.  Маршрути   перевезення  (погодження   оформлюється   на   перевезення   вантажу   за   одним
маршрутом)____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____
                               Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007р. № 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 

Керівник підприємства:                 М.П.         __________________________
                              (підпис)
“________” ________________________ 2018р. 

Строк перевезення  з ____________________________  2018р. до  _______________________ 2018р.   

Подані до заяви документи перевірив:
Відділ БДР УПП  в Дніпропетровській області ДПП 

                                  __________________________
(підпис, ПІП)
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