
 
З Р А З О К 

Вих. № ________   
від __  _________ р.  

Начальнику Загону охорони морського порту 
                                               адміністрації Одеського морського порту 

       
       Начальнику ВПС «Одеса» 
   
         На  підставі  Договору «___________» від «________» __________р., 
просимо продовжити термін дії постійних перепусток з правом проїзду на 
територію адміністрації  Одеського    морського  порту  на   2018 р. 
працівникам  підприємства (фірми,організації )«_______________________», 
згідно зі списком :  

 

           Водії  зі  схемою  безпечного  руху  пішоходів і транспорту по території 
ОФ ДП «АМПУ» і об'єктах Одеського морського  порту, Положенням щодо 
організації дорожнього руху на території ОФ ДП «АМПУ», Положенням про 
правила поведінки і основними заходами  безпеки на території ОФ ДП 
«АМПУ» і  об`єктах Одеського  морського  порту, правилами пожежної 
безпеки ознайомлені і зобов'язуються виконувати. 
       Під час в'їзду / виїзду зобов'язуються пред'являти для огляду 
контролерам ЗОМП салон і багажник автомобіля. 
       У   разі   пошкодження   автомобіля  на  території  порту,   претензії  до 
адміністрації порту пред'являтися не будуть, водії несуть повну персональну 
відповідальність. Згодні  на вимогу охорони порту надавати для огляду ручну 
поклажу. 
           З  вимогами Інструкції про встановлення та контроль за додержанням 
режиму в пункті пропуску через державний кордон України для 
міжнародного морського сполучення «Одеський морський торговельний 
порт» ознайомлені, зобов`язуються виконувати. 
          З контрольно-пропускним та внутрішньооб`єктовим режимом у 
Одеському порту і об`єктах Одеської філії державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» ознайомлені. 
 
Керівник підприємства                                            П.І.Б. (підпис, печатка)       

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
(списки в 

алфавітному 
порядку, 

шрифт-14) 

№ 
Перепустки 

 
 
 
 

№ а / м, 
марка, 

 
легковий / 
вантажний, 

 
особистий / 
службовий 

 

Серія та  № 
паспорта, 
коли і 
ким виданий 

 

Домашня 
адреса 

З правилами 
безпеки 
дорожнього 
руху на 
території 
адміністрації 
порту 
ознайомлений, 
зобов'язуюсь 
виконувати 
(особистий 
підпис) 

 

Даю згоду на 
обробку моїх 
персональних 
даних в БП ЄІС 
ОФ ДП «АМПУ» 
згідно з закону 
України № 2297-
VI від 
01.06.2010р. Про 
права 
передбачені ст.8 
цього закону 
повідомлений 
(особистий 
підпис) 

 

        
        



 
Додаток: копії техпаспортів 
 
Примітка: 
          Даний документ погоджується: 
1. У ВПС «Одеса» (Держприкордонслужба, Морський вокзал, 1-й поверх) 
2. З начальником ЗОМП. 
3. У бюро перепусток під час  надання оригіналу документа оформляється заявка на виписку рахунка 
 для оплати перепусток. 
4. Після оплати, лист з підписаними актами виконаних робіт здається на оформлення в бюро перепусток ЗОМП. 

 


