Директору
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
Редзюку А.М.
__________________________
пр. Перемоги, 57, м. Київ, 03113

ЗАЯВА
на проведення науково-технічних робіт з добровільної сертифікації автобуса, що
знаходиться в експлуатації в Україні щодо категорії, класу, пасажиромісткості,
пристосування для перевезення осіб з обмеженою мобільністю, екологічних показників
____________________ТОВ «Автобусні перевезення»__________________________
назва підприємства або ПІБ власника автобуса (далі – Замовника)

__вул. Перемоги, буд. 189, м. Діброва Нова, Волинська обл., 03008, тел. (02367) 51-17-98 код __
адреса, телефон, код ЄДРПОУ,

_ЄДРПОУ 09561122, р/р 265890003 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луцьк, МФО 525698___________
банківські реквізити

індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи _09561365947_,
в особі__директора Володимирецького Володимира Володимировича_______________________
посада, прізвище, ім’я, по батькові

прошу встановити відповідність автобуса, що знаходиться в експлуатації в Україні щодо
категорії, класу, пасажиромісткісткості, пристосування для перевезення осіб з обмеженою
мобільністю, екологічних показників ___Автобус SETRA S 315YD, 2006 р.в., ВС 7777 ВС,____
тип, марка, модель, рік випуску, державний номер,

VIN: WKK68500003014251, категорія М3, клас III________________________________________
*
ідентифікаційний номер автобуса (VIN), категорія та клас

на відповідність вимогам: _________________________________________________________
Правил ЄЕК ООН № 36-03 або № 52-01, або № № 107-02 **

Додатково прошу підтвердити такі характеристики автобуса _______________________
_______________________________________________________________________________.
Підтверджую, що для проведення робіт автобус надається у спорядженому та технічносправному стані, чистий, без сторонніх предметів і речей на борту.
Інформація про переобладнання (внесення змін у конструкцію автобуса):
переобладнання з іншого транспортного засобу*:
________________________________________Ні_____________________________________
так / ні

які зміни вносились в конструкцію автобуса* ________________ Ні________________
так / ні

________________________________________________________________________________
(у разі здійснення змін вказати, які саме зміни здійснювались конкретно: заміна двигуна, зміни схеми розташування
пасажирських сидінь, рами, кузова, встановлення ГБО тощо)

До заяви додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію автобуса;
- копія протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особипідприємця (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
- копія свідоцтва платника ПДВ або єдиного податку (для юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців);
________________________________________________
*
У разі подання заявки на встановлення відповідності декількох автобусів – інформація щодо автобусів подається
додатком до заявки у вигляді таблиці.
**
Конкретні правила та пункти цих правил. які будуть застосовуватись визначається при розгляді поданих замовником
документів з урахуванням року виготовлення та конструкції автобуса.

- для попереднього визначення можливості проведення ідентифікації автобуса
надаю в електронному вигляді:
1. Кольорові фотографії кожного автобуса:
1.1 передньої частини з державним номером реєстрації;
1.2 задньої частини з державним номером реєстрації ;
1.3 правого боку;
1.4 лівого боку;
1.5 салону автобуса зі сторони переднього ряду сидінь;
1.6 салону автобуса зі сторони останнього ряду сидінь;
1.7 загального зображення двигуна автобуса в місці його штатного кріплення.
2. Фотографії (очищених від забруднення):
2.1 таблички заводу-виготовлювача з VIN- кодом автобуса;
2.2 VIN-коду автобуса, вибитого на рамі або кузові автобуса (та додатково, за наявності,
номеру рами автобуса);
2.3 ідентифікаційної таблички або ідентифікаційної позначки двигуна.
Оплату за виконану роботу в обсягах наведених у цій заяві гарантую.

___Директор_____
посада

_________________
підпис

М.П.
"_02_"_січня__ 2019 р.

__В.В.Володимирецький__
ініціали, прізвище

Додаток до заяви
ТОВ «Автобусні перевезення»
назва / ПІБ замовника

від ______________ № _______
Список автобусів
№
з/п

Торгова
марка

Модель
(версія)

SETRA S
315YD

Категорія

М3

Клас

III

Ідентифікаційний
номер

W K K 6 8 5 0 0 0 0 3 0 1 4 2 5 1

Пасажиромість, од
Для
сид/пр.
кат.

Для
сто.

50/-

-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

___Директор____

_________________

посада

підпис

М.П.
"_02_"__січня__ 2019 р.

__В.В.Володимирецький_
ін іціали, прізвище

В інв.
візку

-

Орієнтовні зразки фотографій, які потрібно додати до заяви на сертифікацію автобуса:
1. Фотографія загального виду автобуса - мінімум ¾ виду автобуса спереду

2. Фотографія пасажирського салону автобуса

Достовірність інформації, наведеної на цій сторінці, підтверджую.
Мені відомо, що в разі виявлення недостовірності наведеної інформації сертифікат буде
скасований.
___Директор_____
посада

_________________
підпис

М.П.
"_02_"_січня__ 2019 р.

__В.В.Володимирецький__
ініціали, прізвище

4. Фотографії VIN автобуса та дублюючої таблички

Достовірність інформації, наведеної на цій сторінці, підтверджую.
Мені відомо, що в разі виявлення недостовірності наведеної інформації сертифікат буде
скасований.
___Директор_____

_________________

посада

підпис

М.П.
"_02_"_січня__ 2019 р.

__В.В.Володимирецький__
ініціали, прізвище

5. Фотографія номера двигуна

Достовірність інформації, наведеної на цій сторінці, підтверджую.
Мені відомо, що в разі виявлення недостовірності наведеної інформації сертифікат буде
скасований.
___Директор_____

_________________

посада

підпис

М.П.
"_02_"_січня__ 2019 р.

__В.В.Володимирецький__
ініціали, прізвище

