
_____ № -li  MÜŞTƏRİNİN SİFARİŞ FORMASI 
 

_____ № -li “____” __________ 20___ il tarixli müqaviləyə əsasən 
“____”___________ 20____ il tarixində__________ xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Müştəri tərəfindən:__________________________________________________  / ______________/ 

(Müştərini təmsil edən səlahiyyətli şəxsin imzası və vəzifəsi)              möhür yeri 
 
Ekspeditor tərəfindən: _______________________________________________  /_______________/ 

(Ekspeditoru təmsil edən səlahiyyətli şəxsin imzası və vəzifəsi)         möhür yeri  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Sifariş forması Müştərinin məcburi qeydiyyatı ilə rəsmi blankında çap olunur və möhürü ilə təsdiq olunur. 
 
 
 

 

Şirkətin adı: Нет  
Əlaqələndirici şəxs:   
Telefon/Mob:   
E-mail:  
www.-------  

Göndərən ölkə/ təyinat ölkəsi  Azərbaycan/əlavəyə bax 
Yükün gömrük prosedurlarına göndərilməsi Нет  
Göndərilmə stansiyasının adı və kodu, göndərən dəmir yollarının adı  
Təyinat stansiyasının adı və kodu, təyinat dəmir yollarının adı  
Dolu və boş vaqonlar üçün tələb olunan marşrut  
Çatdırılma şərtləri   
Yükün YVSTN (ЕТСНГ) üzrə təsviri  
Yükün YVSTN ( ЕТСНГ) üzrə kodu   
Yükün HYN ( ГНГ) üzrə təsviri   
Yükün  HYN ( ГНГ) üzrə kodu  
Yükü Göndərən, dəmir yolu kodu  
Yükgöndərənin ünvanı  
Həcmi, tonla  
Hərəkət tərkibinin mülkiyyəti   
Yükü alan dəmir yollarının kodu  
Yükü alanın ünvanı  
Sərhəd keçid stansiyaları; hardan/haraya   
Azərbaycan Respublikası ərazisi üzrə dolu (yüklü) reysin dəmir yolu tarifinin 
Ödəyicisi  

 

Daşıma planı / planın nömrəsi  



 
 

BOŞALTMA PLANI 
 
 

_____ № -li “____” __________ 20___ il tarixli, Müştəri Sifarişinə. 
 
_____ № -li “____” ___________ 20___il tarixli, müqaviləyə əsasən.   
 
 

Hərəkət tərkibinin mülkiyyəti  
Göndərilmə stansiyasının adı və kodu, göndərən dəmir yollarının adı  
Daşıma planı / planın nömrəsi  
Daşıma planının etibarlılıq müddəti  

 
 

Hesabat ayının 

təqvim günləri Boşaldılması planlaşdırılan 

yükün miqdarı  

 Hesabat ayının 

təqvim günləri 
Boşaldılması 

planlaşdırılan yükün 

miqdarı  
Tonla Vaqon sayı ilə  Tonla Vaqon sayı ilə 

1    17   
2    18   
3    19   
4    20   
5    21   
6    22   
7    23   
8    24   
9    25   
10    26   
11    27   
12    28   
13    29   
14    30   
15    31   
16       

 
 

 
Müştəri tərəfindən:__________________________________________________  / ______________/ 

(Müştərini təmsil edən səlahiyyətli şəxsin imzası və vəzifəsi)              möhür yeri 
 
Ekspeditor tərəfindən: _______________________________________________  /_______________/ 

(Ekspeditoru təmsil edən səlahiyyətli şəxsin imzası və vəzifəsi)         möhür yeri  
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Boşaltma Planı Müştərinin məcburi qeydiyyatı ilə rəsmi blankında çap olunur və möhürü ilə təsdiq olunur. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
MÜŞTƏRİ ƏRİZƏ FORMASI 

 
 

 Yükləmə 
stansiyası 

Boşaltma 

stansiyası 
Stansiyanın adı, dəmir yolu kodu və dəmir yollarının adı 
 

  

Yükgöndərənin/Yükalanın adı 
 

  

Yükləmə/boşaltma əməliyyatlarına məsul şəxsin 
Yükgöndərənin/Yükalanın əlaqə telefonu  
 

  

Vaqonun növü (taxıldaşıyan, yarımvaqon, platforma və s.) 
 

  

Yan yollarda (подъездные пути) yerləşdirilməsi mümkün olan, 
Yükləmə/boşaltma əməliyyatlarını gözləyən vaqonların sayı 
 

  

Bir vaqonun yükləmə/boşaltma müddəti 
 

  

Lokomotivin bir gedişinə vaqonların yükləmə/boşaltma müddəti  
 

  

Vaqonların təqdimi-təmizlənməsi prosesi daşıyıcının və ya 
Yükgöndərənin/Yükalanın lokomotivi vasitəsilə həyata keçirilir 
 

  

Sutka ərzində emal edilən vaqonalrın ortalama miqdarı  
 

  

İş rejimi – 24 saat: 
 

  

- yükgöndərənin/yükalanın? (bəli/xeyr) 
 

  

- fitosanitar xidmətin? (bəli/xeyr) 
 

  

- gömrük orqanı? (bəli/xeyr) 
 

  

Yükgöndərən/Yükalan? tərəfindən istirahət və bayram günlərində 
yükləmə əməliyyatının həyata keçirilməsi (bəli/xeyr) 
 

  

 
 
 

Müştəri tərəfindən:__________________________________________________  / ______________/ 
(Müştərini təmsil edən səlahiyyətli şəxsin imzası və vəzifəsi)           möhür yeri 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


	MÜŞTƏRİ ƏRİZƏ FORMASI

