
Т.в.о. начальника Управління патрульної 

поліції в містах Сєвєродонецьку, 

Лисичанську та Рубіжному Департаменту 

патрульної поліції 

Гостіщеву О.Є. 

___________________________________ 

Назва підприємства (П.І.Б. фізичної особи), юридична адреса 

(місце проживання фізичної особи), телефон, код 

ЄДРОУ_________________________________________  
        

        

Прошу узгодити маршрут дорожнього перевезення небезпечного вантажу 
             

              
(назва вантажу, клас (підклас), ідентифікаційний номер небезпеки, номер ООН, маса небезпечного вантажу, термін 

перевезення)  
автомобілями:   
              

(марка, модель, державний номер)  
             

             

             

              

водій (ї): 1.            

             

             

              
 

по маршруту (ам) руху (коротко):  
             

             

             
              

Відправник:            

(назва,  адреса, телефон, код ЄДРПОУ)  
Перевізник:            

(назва, адреса, телефон, код ЄДРПОУ)  
Одержувач:            

(назва, адреса, телефон, код ЄДРПОУ)  
 Відповідальна за перевезення небезпечних вантажів на автомобільному 

транспорті особа (уповноважений):         

             
              

(посада, прізвище ім’я по батькові) 
       

       
              

(посада керівника підприємства, установи,  підпис, П.І.Б.) 
 

“      ”                201_ року 
Заповнюється  адміністратором: 

«___» ______________________ 20__ р. 
    (дата надходження заяви)  

____________________ 
                   (підпис)  

Реєстраційний номер _____________________ 

_________________________________________ 
           (ініціали та прізвище адміністратора) 

 



Т.в.о. начальника Управління патрульної 

поліції в містах Сєвєродонецьку, 

Лисичанську та Рубіжному Департаменту 

патрульної поліції 

Гостіщеву О.Є. 

ФОП Іванов І.І, Луганська область м. 

Луганськ вул. Ліньова 150 

Тел. 050-000-00-00 

        

Прошу узгодити маршрут дорожнього перевезення небезпечного вантажу 

Найменування вантажу :       аміак зріджений; 

№ речовини з переліком ООН:    1005; 

Клас та підклас небезпечного вантажу:    2.2; 

Код термінових заходів (КТЗ):    268; 

Маса вантажу:       1000 кг;  

Термін перевезення:      з 01.01.2017 по 01.03.2017.  

автомобілями:          КамАЗ 5510 н.з. ВВ0000ВВ; 

         КамАЗ 5511 н.з. АА0000АА. 

водій (ї):         1.Іванов Іван Іванович тел. 

         Тел. 099-000-00-00 

         2. Петров Петро Петрович 

         Тел. 050-000-00-00  

           

по маршруту (ам) руху (коротко):    м.Київ, кільцева, рух по а.д.М-06 м. 

Житомир, рух рух по а.д. М-06, м. Новоград –Волинський, рух по а.д. М-06, м Рівне, рух по а.д. 

Н-22, м. Луцьк, рух по вулиці ім. П. Сагайдачного до буд 148 

Відправник:                      ПАТ «Укргазмясбуд» код ЄДРПОУ 00000000 

          м. Київ вул. Вишнева кільцева 88 тел. 044-123-45-67 

Перевізник:             ФОП Іванов Іван Іванович Луганськ 

      вул. Ліньова 150Тел. 050-000-00-00  
           
Одержувач:          ПАТ «Техноснабзбуд» код ЄДРПОУ 00000000 

         м. Луцьк вул. П. Сагайдачного,14 тел. 063-000-00-00 
 телефон, код ЄДРПОУ)  

 Відповідальна за перевезення небезпечних вантажів на автомобільному 

транспорті особа (уповноважений): 

Уповноважений консультант з питань перевезення небезпечних 

вантажів Іванов Іван Іванович  
 

 

ФОП Іванов І.І.    

_____________________________ 
 (посада керівника підприємства, установи,  підпис, П.І.Б.) 

 

“      ”                201_ року 
Заповнюється  адміністратором: 

«___» ______________________ 20__ р. 
    (дата надходження заяви)  

____________________ 
                   (підпис)  

Реєстраційний номер _____________________ 

_________________________________________ 
           (ініціали та прізвище адміністратора) 

 


