Начальнику Донецької митниці ДФС
(найменування митниці)

директора
(назва посади керівника підприємства)1

ТОВ «Пром»
(найменування підприємства)1

Іванова І.В.
(прізвище та ініціали керівника юридичної
особи чи фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА
Прошу внести до Реєстру утримувачів вільних митних зон комерційного
або сервісного типу
Товариство з обмеженою відповідальністю «Пром»,
(найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код/номер2 65452133, місцезнаходження/місце проживання м. Маріуполь, вул.
Купріна, буд. 2
У зв'язку з цим повідомляю:
тип вільної митної зони: комерційний/сервісний (необхідне підкреслити);
адреса складу/території (необхідне підкреслити): м. Маріуполь, вул.
Митрополитська, буд. 1;
загальна площа (м2) складу/території (необхідне підкреслити): 2050 кв.м.;
___________
1

Заповнюється лише заявником - юридичною особою.

2

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від
прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і
мають відмітку в паспорті).

перелік категорій посадових осіб (крім посадових осіб митниці та
контролюючих органів), що матимуть право доступу у вільну митну зону:
комірник, керівник підприємства;
керуючий вільною митною зоною: Іванов І.В.;
(прізвище, ім'я, по батькові)

загальна площа (м2) та/або об'єм (м3) (для резервуарів), що буде
використовуватись для зберігання товарів, поміщених у митний режим

вільної митної зони3: 100 м3 ;
склад/територію (необхідне підкреслити) облаштовано: залізобетонним
парканом камерами відео спостереження, охорнною та пожежною безпекою;
приміщення площею (м2) 15, яке(і) може(уть) бути надано(і) для розміщення
посадових осіб митниці та контролюючих органів, облаштовано(і): робочим
місцем, комп’ютерною технікою, в наявності телефонний зв’язок.4
___________
3

Для вільної митної зони сервісного типу заповнюється лише у разі здійснення операцій, зазначених у
частині першій статті 131 Митного кодексу України, з товарами, поміщеними у митний режим вільної
митної зони.
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Заповнюється у разі необхідності розміщення таких посадових осіб.

Згода на обробку та поширення персональних даних відповідно до Закону
України "Про захист персональних даних": підпис.5
Перелік документів, засвідчених копій документів, що додаються до заяви:
1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;
2. Копія договору оренди;
3. Засвідчені копії:
- загального плану території;
- місць здійснення операцій з товарами;
- розташування системи відеоспостереження;
- переліку операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, у
розрізі місць їх здійснення;
- планів будівель, споруд, резервуарів, які розташовані в межах території або
складу;
- плану приміщення для посадових осіб митного органу та контролюючих
органів;
- плану (схеми) охоронної сигналізації;
- наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення
про такий підрозділ;
- акта інвентаризації товарів, які знаходяться на території;
- технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та обліку;
- технічних паспортів системи відеоспостереження за територією ВМЗ,
системи санкціонованого доступу осіб на територію ВМЗ та системи
зчитування номерних знаків транспортних засобів, які переміщуються через
межі ВМЗ.

____________

_______________

___________________

(дата)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М. П.
____________
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Фізичною особою - підприємцем надається відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
згода митниці, якій подається заява, на обробку та поширення її (його) персональних даних, що містяться у
цій заяві, в зв'язку та в межах діяльності з ведення та оприлюднення Реєстру утримувачів вільних митних зон
комерційного або сервісного типу.
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Лише для юридичних осіб.

