ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ
Черкаська митниця ДФС
(найменування митного органу)

ЗАЯВА
1. Прошу надати дозвіл на відкриття та експлуатацію СТЗ відкритого/закритого (необхідне
підкреслити) типу. У зв'язку з цим повідомляю:
.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Зірка» (скорочене найменування - ТОВ «Зірка»),
код за ЄДРПОУ 10000001
,
(повне та скорочене (за наявності) найменування / прізвище ім'я по батькові суб'єкта господарювання, код за
ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті))

18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 1

.

(місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання)

2. 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 1

.

(місцезнаходження складських об'єктів)

3. 1 приміщення, площа 500 кв.м.

.

(кількість складських об'єктів, площа або об'єм кожного з них)

4. Електронні ваги «Сентуріон ПР202469» (заводський номер 12469) – 1 шт., автонавантажувач
«Старт» - 2 шт., металеві стелажі – 8шт., дерев’яні піддони – 10шт., на прилеглій з твердим
покриттям території наявні рампа та оглядовий майданчик
,
(якісна та кількісна характеристика матеріально-технічного оснащення складських об'єктів)

5. Наявна власна цілодобова охорона, приміщення обладнане охоронною та протипожежною
сигналізаціями, наявне протипожежне обладнання (вогнегасник – 2 шт., лопата, багор, ящик з
піском, відро)
_______________
(наявність охорони, охоронної, протипожежної сигналізації, протипожежного обладнання)

6. Перелік документів, що додаються до заяви:
1) Перелік осіб, що матимуть право доступу на територію складу тимчасового зберігання ТОВ
«Зірка» на 1 арк. (оригінал);.
2) Завірена копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 17.03.2008
№11111111 на 1 арк.;
3) Завірена копія акту прийняття до експлуатації технічних засобів пожежної сигналізації від
05.08.2013 № 1012 на 5 арк.;
4) Завірена копія акту прийняття до експлуатації технічних засобів охоронної сигналізації від
05.08.2013 № 1013 на 5 арк.;
5) Завірена копія наказу від 02.01.2015 №1 «Про створення відомчого підрозділу охорони ТОВ
«Зірка» на 2 арк.;
6) Завірена копія положення підрозділу охорони ТОВ «Зірка» від 02.01.2015 на 10 арк.;
7) Завірена копія загального плану території ТОВ «Зірка», на якій розташоване складське
приміщення, що входить до складу СТЗ, із зазначенням місцезнаходження й лінійних розмірів
складського об'єкта, з позначенням розташування системи відеоспостереження (за наявності),
під'їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів та плану об'єкта СТЗ (із зазначенням розміщення
вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання) на 1 арк.;
8) Завірена копія технічного паспорту на прилад (вузли, обладнання) системи відеоспостереження
на 10 арк.;

9) Завірені копії технічних паспортів електронних ваг та засобів автоматичного зчитування
(фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів (за наявності) з функцією
автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його
загальну вагу до системи обліку товарів на СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких
здійснюється автомобільним транспортом) на 5 арк.
7. Бажаю/не бажаю (необхідне підкреслити) отримати повідомлення про включення складських об'єктів
до
Реєстру
за
допомогою
електронної
пошти
zirka.1963@mail.ru
.
(зазначити адресу електронної пошти)

Директор ТОВ «Зірка»
Іванов Петро Петрович
(П. І. Б.)

.

М. П.

______________
(підпис)

