Inventorinio parko tuščio vagono persiuntimo važtaraščio forma ir pildymo
paaiškinimai
Persiuntimo važtaraštis yra geležinkelio administracijai priklausančio inventorinio
parko tuščio vagono (toliau – vagonas) važtos dokumentas.
Tarptautinio susisiekimo tuščio vagono persiuntimo važtaraštis pildomas rusų kalba,
dar gali būti pildomas ir nacionaline kalba.
Persiuntimo važtaraštis vežamas kartu su vagonu, o persiuntimo važtaraščio šaknelė
pasilieka pas vežėją, priėmusį vagoną iš gavėjo, kuris iškrovė (išpylė) krovinį.
Iškrauto vagono persiuntimo važtaraštį pildo vagoną iškrovęs klientas. Persiuntimo
važtaraščio skilčių pildymo tvarką nustato nacionalinė teisė.
Vagono apgadinimo atveju vežėjas surašo atitinkamą dokumentą (vagono
apgadinimo aktą, bendros formos aktą ir kt.) ir prideda jį prie persiuntimo važtaraščio,
kuriame padaromas atitinkamas įrašas.
Tuščio vagono persiuntimo važtaraščio užpildymo tvarka nurodyta 1 lentelėje.
1 lentelė
Skilties numeris ir pavadinimas
Viršutinis kairysis kampas
Vežėjo pavadinimas
1 Vagonas
2 Ašių skaičius
3 Cisterninio vagono cisternos
tipas
4 Pradinė stotis

5 Galinė stotis

6 Iškrauto (išpilto) krovinio
pavadinimas

Skilties turinys
Blanke išspausdintas vežėjo, kuriam gavėjas
grąžina iškrautą tuščią vagoną, sutrumpintas
pavadinimas ir kodas.
Nurodomas vagono numeris ir geležinkelių
administracijos (geležinkelio) savininkės kodas.
Nurodomas vagono ašių skaičius.
Nurodomas cisterninio vagono cisternos tipas,
užrašytas ant cisternos.
Nurodomas stoties pavadinimas ir sutrumpintas
geležinkelio, kuriame iškrautas vagonas (išpilta
cisterna), pavadinimas, taip pat šešiaženklis šios
stoties kodas (kodo vietoje).
Nurodomas geležinkelių administracijos
savininkės atvykimo stoties pavadinimas arba
stoties pavadinimas ir geležinkelio sutrumpintas
pavadinimas, jeigu vagonas turi būti nugabentas
į konkrečią stotį, taip pat šešiaženklis šios stoties
kodas (kodo vietoje).
Nurodomas iš vagono iškrauto (iš cisternos
išpilto) krovinio pavadinimas pagal vagone
atvežto krovinio važtaraščio duomenis.
Krovinio kodas nurodomas lentelės kodų vietoje
(pagal BKN ir skliausteliuose dar įrašomas
krovinio kodas pagal Bendrąją tarifų ir statistinę
krovinių nomenklatūrą (ETSNG) arba pirmieji
trys ETSNG krovinio kodo skaičiai iš BKN ir
ETSNG perkodavimo lentelių.
Jeigu vagonas (cisterninio vagono cisterna),
kuriame buvo vežtas pavojingasis krovinys,
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neišvalytas ir jame yra pavojingojo krovinio
likučių, turi būti nurodoma papildoma
informacija pagal pavojingųjų krovinių vežimo
taisyklių reikalavimus.
7 Krovinį iškrovęs (skystį išpylęs) Nurodomas krovinio gavėjo, iškrovusio
gavėjas
(išpylusio) iš vagono (cisternos) krovinį,
pavadinimas ir jo kodas.
8 Vagonas iškrautas (cisterninio Kas nereikalinga užbraukiama, atsižvelgiant į
vagono cisterna išpilta) visiškai,
iškrauto vagono (išpiltos cisternos) apdorojimą.
krovinio likučiai, nešvarumai/
Parašu arba kitu, nacionalinėje teisėje numatytu,
šlamas ir ledas išvalyti nuo
būdu, patvirtinamas persiuntimo važtaraštyje
vidinio ir išorinio vagono
gavėjo nurodytos informacijos apie vežėjui
(cisternos, bunkerio) paviršiaus, grąžinamo tuščio vagono būklę tikrumas ir
išplautas/neišplautas*.
nurodoma gavėjo atstovo pavardė.
Pakrovimo ir iškrovimo angos,
bortai, durys uždarytos.
Iškrovimo įrenginiai veikia
normaliai.
Krovinio gavėjo atstovas:
*Kas nereikalinga užbraukti.
9 Vežėjo kalendorinio žymeklio
Daromas vežėjo kalendorinio žymeklio
atspaudas
atspaudas.
10 Vežėjo pridedami dokumentai Nurodomas prie persiuntimo važtaraščio
pridedamo dokumento pavadinimas, jeigu
vežėjas tokį įformino, ir dedamas antspaudas ant
pridėto dokumento.
11 Galinėje stotyje įrašomos
Pildoma tik prireikus, laikantis nacionalinės
vežėjo pastabos (persiuntimo
teisės reikalavimų.
važtaraščio kita pusė)
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PERSIUNTIMO VAŽTARAŠTIS № ___________
inventorinio parko tuščiam vagonui vežti
(vežėjo pavadinimas ir kodas)

2 Ašių skaičius

1 Vagonas

3 Cisternos tipas

4 Pradinė stotis

(Kodo vieta)

5 Galinė stotis

(Kodo vieta)

6 Iškrauto (išpilto) krovinio pavadinimas

(Kodo vieta)

7 Krovinį iškrovęs (išpylęs) gavėjas

(Kodo vieta)

Vagonas visiškai iškrautas (cisterna išpilta) krovinio likučiai, nešvarumai/šlamas ir
ledas išvalyti nuo vagono (cisternos, bunkerio) išorinio ir vidinio paviršiaus,
išplautas/neišplautas*. Pakrovimo ir iškrovimo angos, bortai, durys uždarytos.
Iškrovimo įrenginiai veikia normaliai.
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Krovinio gavėjo atstovas:

_____________________
9 Vežėjo kalendorinis spaudas

_________________________________ ________________
(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)

10 Vežėjo pridėti dokumentai

* Kas nereikalinga užbraukti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSIUNTIMO VAŽTARAŠČIO ŠAKNELĖ № ___________

inventorinio parko tuščiam vagonui vežti

(vežėjo pavadinimas ir kodas)

1 Vagonas

2 Ašių skaičius

3 Cisternos tipas

6 Iškrauto (išpilto) krovinio pavadinimas

(Kodo vieta)

7 Krovinį iškrovęs (išpylęs) gavėjas

(Kodo vieta)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krovinio gavėjo atstovas:
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______________
(parašas)

_________________________

____________

(vardas, pavardė)

(data)

11 Galinėje stotyje rašomos vežėjo pastabos
Vagonas atvežtas į stotį _______________________________________________ gel.
__________________________________________________________________________
(metai, mėnuo, diena)

Apžiūros rezultatai:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vežėjo atstovas:
________________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavardė)

Vežėjo kalendorinis spaudas (apibrėžtas)

