Начальнику Сумської
митниці ДФС____________
вул. Юрія Ветрова,24, м. Суми,
Україна, 40020

01.05.19 № 11

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 "Суми" (ТзОВ «Суми»)
код за ЄДРПОУ 2441188
(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))

40000, м. Суми, вулиця Харківська, 33/44
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання)

2.

79000, м. Суми, вулиця Харківська, 11/55
(місцезнаходження складських об’єктів)

3.

Одна морозильна камера площею 500 м2
(кількість складських об'єктів, площа або об'єм кожного з них)

Склад обладнаний автомобільними електронавантажувачами у кількості 2
шт., електронними платформними вагами для статичного зважування товару
марки 4ВDU2000П з розміром платформи 840 х 1260 мм, заводський номер 88888,
що відповідають ТУ У 29.2-31588854-001:2005 та ГОСТ 29329-92, дерев’яними
палетами

4.

(якісна та кількісна характеристика матеріально-технічного оснащення складських об'єктів)

5.

Складське приміщення обладнане охоронною сигналізацією, пожежної сигналізації не потребує згідно з листом відділу запобігання надзвичайними ситуаціями Сумського міського управління головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області від 01.01.2012 №
33
(наявність охорони, охоронної, протипожежної сигналізації, протипожежного обладнання)

6. Перелік документів, що додаються до заяви:
Договір оренди нежитлового приміщення з додатками від 01.01.2013 № 001 (копія);
Договір суборенди нежитлового приміщення з додатками від 01.01.2013 № 01 (копія);
Акт прийняття в експлуатацію від 01.01.2000 б/н (копія);
План розташування складу тимчасового зберігання (оригінал);
Схема складського приміщення морозильної камери № 40(оригінал);
Перелік осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ від 01.01.2013 № 1500
(оригінал);
Договір з додатками про надання послуг охорони від 01.01.2013 № 3 (оригінал);
Паспорт на ваги для статичного зважування товару марки 4ВDU3000П з розміром
платформи 840 х 1260 мм, заводський номер 88888, що відповідають ТУ У 29.2-31588854001:2005 та ГОСТ 29329-92 (копія);

7. Бажаю / не бажаю (необхідне підкреслити) отримати повідомлення про включення
складських об’єктів до Реєстру за допомогою електронної пошти
Sumy@ukr.net;
(зазначити адресу електронної пошти)

Іванов І.І.
П.І.Б.

М.П.

______________
Підпис

