
Начальнику УПП 
в Черкаській області Д1111

ЗАЯВА

Відповідно до статті 4 Закону України “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” прошу видати______________________ ____________

погодження маршрутгу дорожнього перевезення небезпечних вантажів
(назва документа дозвільного характеру)

(об’єкт, на який видається документ)

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

(вид діяльності згідно КВЕД)

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім’я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших
обов’язкових платежів)

(ім’я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи-підприємця / уповноваженої особи )

(місце знаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця )

(телефон) (телефакс)

2 0  р . м.п.
(підпис керівника юридичної особи/ 

фізичної особи-підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви, зазначені у описі на звороті.



опис
документів, що додаються до заяви

(прізвище, ініціали /назва заявника)

№  ^-УПП в м. Черкаси від “__”___ .2018 р.

№
п/п

Назва документу Кількість
аркушів

1. Заява (згідно постанови КМУ № 1176 від 07.12.2005)
2. Заява до УШІ в Черкаській області (у заяві зазначаються 

маршрут руху, місцезнаходження і телефони відправника, 
перевізника та одержувача небезпечного вантажу, 
відомості про транспортні засоби, кількість небезпечного 
вантажу, строк перевезення та прізвище уповноваженого 
(відповідальної за перевезення особи))

2. Копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань 
безпеки перевезень небезпечних вантажів 
автомобільними дорогами та копію наказу (договору) 
щодо його призначення (для резидентів України)

3. Копія ДОііНВ-свідоцтва про підготовку водіїв 
транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантаж:і;

4. Копія свідоцтва про допущення транспортних засобів до 
перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке 
свідоцтво передбачено вимогами глави 9.1 додатка В до 
ДОПНВ

5. Копія чинного договору обов’язкового страхування 
відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання негативних наслідків під 
час перевезення небезпечних вантажів

6. Копія дозволу на перевезення вибухових матеріалів і 
речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї, 
виданий поліцією (за необхідності);

7. Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої 
особи, у разі подання заяви представником перевізника

8. Копія квитанції щодо оплати адміністративної послуги за 
оформлення погодження, завірена належним чином

Документи прийняв: 

Державний адміністратор
(підпис)

Дозвільний центр Черкаської обласної адміністрації тел.: (0472) 38-23-08


