Вих. № 01 від 01.05.2019

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

ЗАЯВА
про переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного
складу
Прошу переоформити дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу
відкритого/закритого типу шляхом зменшення загальної площі митного складу з 2000 кв. м. до
1500 кв. м.
У зв'язку з цим повідомляю таке:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Суми" (ТзОВ «Суми», код за ЄДРПОУ

2441188
2. (повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи підприємця; 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 повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті))

2._ 79000, м. Суми, вулиця Харківська, 33/44
(місцезнаходження/місце проживання заявника)

3._ 79000, м. Суми, вулиця Харківська, 11/55
(місцезнаходження (поштова адреса) складських об'єктів)

4._ два складських об’єкти: складське приміщення площею 500 кв.м, відкритий майданчик площею
1500 кв.м,
(кількість складських об'єктів, площа або об'єм кожного з них)

5.- наявність на в'їзді прилеглої до МС території контрольно-пропускної системи, що забезпечує
реєстрацію та облік транспортних засобів, які доставляють товари на МС,
- наявність сертифікованого (повіреного) спеціального обладнання для зважування товарів,
- наявність рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної техніки,
- наявність системи відеоспостереження,
- наявність і функціонування системи відеоспостереження,
- наявність каналів і засобів зв'язку,
- наявність оргтехніки,
- наявність складських стелажів,
- інше
(характеристика матеріально-технічного оснащення складських об'єктів)

6. Охоронна та протипожежна сигналізації в наявності, засоби пожежогасіння в наявності
(наявність охоронної та протипожежної сигналізації, протипожежного обладнання)

7. Документи, що додаються до заяви:
1) Договір оренди від 01.01.2012, (а також документи, що підтверджують право власності);
2) засвідчені копії:
акта прийняття до експлуатації системи передавання тривожних сповіщень (щодо пожежної
сигналізації) від 01.01.12 №1;
наказу підприємства про створення власного підрозділу охорони від 01.01.12 №1 та положення
про такий підрозділ від 01.01.12..
загального плану території, на якій знаходяться об'єкти, які планується використовувати як МС, із
зазначенням місцезнаходження й лінійних розмірів цих складських об'єктів, з позначенням
розташування СВС, під'їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів та плану кожного об'єкта
МС (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання тощо);
Схема розміщення відеокамер і їх кількість погоджуються керівником митниці
технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та обліку (для МС, призначених для
зберігання наливних та насипних товарів);
технічних паспортів на обладнання СВС;

3) проект процедури експлуатації МС

Керівник ТзОВ «Суми»

___________________
(підпис)

Петренко Петро Петрович
(прізвище, ім'я, по батькові)_

____________
* За наявності.

М. П.*

