
 

  

 
 

 
  

КОНТЕЙНЕРНИЙШЛЯХОВИЙЛИСТ

ІНСТРУКЦІЯ УКРАЇНА ПОРТКОНСТАНЦА

ПІВДЕНИЙПОРТ РУМУНІЯ

 При перетині кордону в Румунії Вам потрібно буде

отримати митну декларацію яка міститиме один

із двох кодів призначення контейнера

для терміналу і

для терміналу

 Щоб розвантажити/завантажити в терміналі CSCT, 
ви підете маршрутом до точки доступу в південному 
порту Констанца – Ворота 10B (скануйте QR-код або 
перейдіть на https://tinyurl.com/2p94p5an), де ви 
пред'явите, пред'явите транспортні документи на 
митному пункті. Вам також необхідно сплатити

вхідний збір у розмірі лише готівкою

 З документами, отриманими з митного пункту, 
перейдіть до терміналу CSCT (скануйте QR-код або 

перейдіть на https://tinyurl.com/3y5hnzvn).

 Зв'яжіться з транспортним агентом контейнерної 
лінії, щоб виконати формальності та отримати 
інструкції з розвантаження/завантаження: 

 

https://tinyurl.com/2p94p5an
https://tinyurl.com/3y5hnzvn
https://www.dpworld.com/


Отримавши від транспортного агента код

для планування завантаження вивантаження на

терміналі перейдіть до відділу документації

терміналу для

Подання митного документа

Навчання та тестування

Реєстрації транспорту

Рухайтесь в запланований час до точки входу

терміналу Якщо шлагбаум поблизу не

піднімається автоматично дотримуйтесь

інструкцій на інформаційному борді

Після проходження шлагбаумів рухайтесь до

головних воріт де Ви отримаєте лист для

розвантаження завантаження

Для орієнтації місцевості на терміналі

відповідно до позиції на квитку Ви можете

використовувати програму ввівши в поле

призначення таким чином

Для Вашої безпеки необхідно дотримуватися

наступних правил

 носити захисне спорядження що складається

з жилета шолома та захисного взуття

 максимальна швидкість становить км год і

км год в окремих районах

 правильно пристебніть ремінь безпеки 

 в салоні курити заборонено

 категорично заборонено виходити з кабіни за

винятком станцій відмикання блокування
контейнера та регулювання причепу

 використання телефону для дзвінків та
текстових повідомлень під час руху суворо
заборонено

 дотримуватись знаків дорожньої розмітки та
інструкцій на терміналі

 транспортні засоби та обладнання на

терміналі завжди мають пріоритет при

дорожньому русі

Після завершення операцій прямуйте до виходу

якомога швидше але не раніше ніж Ви закріпите

контейнер на причепі в зоні блокування

Виходячи з терміналу зв яжіться з транспортним

агентом щоб отримати специфікацію контейнера

Будь ласка, поширте посилання на цей документ 
усім зацікавленим сторонам: 
https://www.dpworld.com/constanta/services
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