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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка дозволу на встановлення та використання на транспортному засобі реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

1. Бланк дозволу на встановлення та використання на транспортному засобі реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору (далі – дозвіл), є аркушем паперу розміром 105х75 (±0,5) міліметрів.

2. Бланк дозволу виготовляється на папері масою 235 г/м2 (± 5) без власної флуоресценції із захисними волокнами.

3. З лицьового та зворотного боків дозволу способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. З лицьового боку бланка дозволу: 
фарбами жовтого та червоного кольорів виконано дві захисні сітки регулярної структури;
фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває зеленого свічення, виконано текстову частину бланка, слово «Серія», серію бланка, яка складається з двох літер, та знак «№», мікротекст «МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ УКРАЇНИ», який повторюється і розміщений на відстані 21 міліметра від нижнього краю дозволу, та елементи емблеми Міністерства внутрішніх справ України;
фарбами блакитного та жовтого кольорів – емблему Міністерства внутрішніх справ України у верхній частині дозволу;
у нижній частині дозволу на відстані 8 міліметрів від краю, у сітках виділено біле поле для позначення серії та номера бланка дозволу;
нумерація, що складається з  шести цифр у білому полі виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває зеленого свічення.

5. На зворотному боці бланка дозволу:
фарбами жовтого та червоного кольорів виконано дві захисні сітки регулярної структури;
фарбою чорного кольору виконано текстову частину дозволу, одну лінію мікротексту «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», який повторюється та розміщений у нижній частині дозволу, та реквізити підприємства-виробника;
у дизайні бланка створено чотири білих поля для внесення інформації про транспортний засіб;
невидимою при денному світлі фарбою, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває блакитного свічення, виконано зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України.
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