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Згідно з договором з ТОВ «Бруклін-Київ Порт»
As per Сontract with LLC «Brooklyn-Kiev Port»                                                          Контейнерна лінія   ___________
 № ______________    від (dd)  _______________                                                   Container line
                                                                                                                                                                             
           Доручення (Order)  №__________ від (dd) «____» _______ 20__ р.(year)
на  погрузку експортного, реімпортного або транзитного вантажу
for loading export, reimport or transit cargo

Відправник          ____________________________________________________________________________     Shipper                                                         (повна назва фірми або дані фізичної особи  / full name of the company or individual’s details)
                             ____________________________________________________________________________
                                                                     (повна адреса: країна,місто, область, вулиця тощо / full address: country, city, state (region), street, etc.)
                                Код  _______________________________________________________________________  
                               Code                     (ідентифікаційний код відправника / Shipper’s identification code)
Отримувач  ________________________________________________________________________________    
 Consignee                                                 (повна назва фірми або дані фізичної особи /  full name of the company or individual’s details)
                        _______________________________________________________________________________
                                      (повна адреса: країна,місто, область, вулиця тощо / full address: country, city, state (region), street, etc.)
Просимо відвантажити на т/х «___________________»     рейс  __________  прапор   __________________  
Please load on a m/v                    (название судна / vessel name)           voyage                      flag

Порт навантаження                                                                             Порт вивантаження  _________________
Port of loading                             (порт, країна / port, country)                                                            Port of discharge           (порт, країна / port, country)
Порт перевалки            _________________________________                         
Port of transshipment              (назва порту,країна / port name, country)				
Найменування вантажу      _____________________________       Код вантажу     _________________________
Cargo name			                               		        Cargo code   (таможений код вантажу – перші чотири цифри / cargo            
                                                                                                                                                                                                                                                                       customs code - the first four characters)
Номер букінгу   ________________________________  
Booking number                              

Номер контейнера
Container number
Тип
Type
Кіл-ть
місць
Number of units
Вага вантажу нетто
Cargo net weight
Вага вантажу брутто
Cargo gross weight
Підтверджена вага контейнера 
брутто
VGM
Пломби
Seals
ВМД
Customs declaration
























































Всього __________  контейнер(ів)
Total                           container(s) 

Особливі умови:     Вантаж під митним контролем
Special conditions:   Cargo under customs control

Платник:            НРР               - ___________________________,_______________ ;
Payers:                      LDO                            (фірма платник / company payer)              (валюта / currency)
                            Зберігання   -   ___________________________,_______________ .
                            Storage                          (фірма платник / company payer)              (валюта / currency)

Експедитор 
Responsible person and 
company stamp
Ветконтроль
Veterinary inspection
Карантин
Quarantine inspection
Митниця 
Customs stamp
Лінійний агент
Line agent stamp
Судновий агент
Vessel’s agent stamp







Додаток до доручення (addendum to order) 
№__________ від (dd) «____» _______ 20__ р.(year)

Номер контейнера
Container number
Тип
Type
Кіл-ть
місць
Number of units
Вага вантажу нетто
Cargo net weight
Вага вантажу брутто
Cargo gross weight
Підтверджена вага контейнера 
брутто
VGM
Пломби
Seals
ВМД
Customs declaration
























































































































Всього __________  контейнер(ів)
Total                           container(s) 

Особливі умови:     Вантаж під митним контролем
Special conditions:   Cargo under customs control

Платник:            НРР               - ___________________________,_______________ ;
Payers:                      LDO                            (фірма платник / company payer)              (валюта / currency)
                            Зберігання   -   ___________________________,_______________ .
                            Storage                          (фірма платник / company payer)              (валюта / currency)


Експедитор 
Responsible person and 
company stamp
Ветконтроль
Veterinary inspection
Карантин
Quarantine inspection
Митниця 
Customs stamp
Лінійний агент
Line agent stamp
Судновий агент
Vessel’s agent stamp









