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                                                                           Командиру батальйону патрульної    

поліції в м. Кременчук  управління 
патрульної    поліції в Полтавській 
області  Департаменту патрульної    
поліції 
Борзенку О.В. 

 
ЗАЯВА  

 
       Прошу видати погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього 
перевезення небезпечного вантажу 

(назва документа дозвільного характеру) 
DAF днз ВІ5609ВЕ LDS NG 48 BI 2005 XP ______________________ 

(об'єкт, на який видається документ) 
39800 Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул. Горького  б.120____________ 

(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ) 
49.41  Діяльність автомобільного вантажного транспорту_______________ 

(вид діяльності згідно з КВЕД) 
_______ФОП    Гладченко Володимир Олександрович___________________ 
                                                (повне найменування юридичної особи/  ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця) 

 

_________________1687211738_________________________________________ 

(ідентифікаційний код (для юридичної особи)/реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи- підприємця)                                                                                                                     

Гладченко Володимир Олександрович___________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи) 
39800 Полтавська обл.,м.Горішні Плавні, вул. Горького  б.120___________ 

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання  фізичної особи — підприємця)   

_________ipropangaz@gmail.com____________                  ___(0536)739560_  
адреса електронної поштової (скриньки), телефон, дом., роб., мобільн.                                                                           (телефакс) 

 
_________________________________________________________Особисто______________________________________________________
(спосіб одержання дозволу: особисто/поштою/за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг) 
 

 "_____" ____________ 201__ р.     __________________________________________________________________________ 
                                                                      (підпис керівника юридичної   особи/фізичної особи - підприємця,  уповноваженої особи)  

Документи, що додаються до заяви:  

1. Заява встановленого зразку 
2. Свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів 
3. ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі 
4. Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів 
5. Чинний договір обов'язкового страхування 
6. Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником 
перевізника  
 

ЗГОДА НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
       Я,_______________________________________________________________, відповідно до ст.8               
   Закону України “Про захист персональних даних” даю згоду на обробку, використання та зберігання    
   моїх персональних даних у межах, необхідних для видачі документа дозвільного характеру. 
       
 “____”_____________20______року         __________________________      (__________________). 
 

 
_____________________________________ 

(ініціали та прізвище адміністратора) 
 

___________________________________ 
(підпис) 

 
_________________________ 

(реєстраційний номер) 
 

_________________________ 
(дата) 
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	Борзенку О.В. 



