
Додаток 2 
до Порядку визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій 

(пункт 1 розділу III) 
№ __________ від ____________ 20__ р.   

  
Начальнику 
____________________________________________ 
                                 (найменування митниці) 

Заява 

про визначення центральної (регіональної) сортувальної станції* 
I. Загальні відомості 

1. Найменування підприємства 
2. Організаційно-правова форма підприємства 3. Дата реєстрації підприємства 
4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / 

код згідно з ЄДРПОУ 
5. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану 

вартість 

6. Місцезнаходження підприємства 7. Адреса електронної пошти 
8. Вебсайт підприємства 

9. Інформація про осіб, які мають відношення до підприємства: 
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) підприємства; 
власників істотної участі (за наявності) (у тому числі відсоток їх володіння акціями підприємства); 
членів правління чи іншого виконавчого органу підприємства (за наявності); 
членів наглядової ради (за наявності); 
керівника; 
головного бухгалтера; 
керівника підрозділу з роботи з митницею (за наявності); 
працівника, відповідального за митні питання (за наявності), та інших уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до 

облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань 

митної справи. 
10. Обліковий номер 
11. Інформація про наявність діючих авторизацій, отриманих відповідно до Митного кодексу України 

  Авторизація авторизованого економічного оператора 

  Інші авторизації 
II. Інформація про об'єкт, щодо якого подається заява 

1. Прошу надати дозвіл на визначення: 

  ЦСС 

  РСС 
2. Місцезнаходження території та приміщень, призначених для ЦСС (РСС) 
3. Графік роботи ЦСС (РСС) 
4. Обґрунтування доцільності створення ЦСС (РСС) 
5. Відомості про угоду (угоди) про обмін міжнародними експрес-відправленнями з іноземним оператором у галузі прискореного 

перевезення міжнародних відправлень 
6. Відомості про: 
дозвіл на провадження митної брокерської діяльності; 
декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; 
наказ заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з 

охорони приміщень, територій з відповідним територіальним органом Національної поліції або іншим суб'єктом господарювання; 
працівника, на якого покладено обов'язок із взаємодії з митницею та Держмитслужбою, щодо отримання дозволу про визначення 

місця розташування ЦСС (РСС), включення його до Реєстру ЦСС (РСС) та внесення змін до Реєстру; 
працівника, відповідального за митні питання (за наявності) та інших уповноважених осіб підприємства, відомості про яких внесені до 

облікової картки осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань 

митної справи; 
повірених. 
7. Кількісні та якісні характеристики матеріально-технічного оснащення ЦСС (РСС). 
8. Документи (копії документів), що додаються: 

Керівник підприємства 
 

______________ 
(підпис) 

 

___________________ 
(власне ім'я, прізвище) 

  
М. П. 

(за наявності)   

 

____________ 
* Пояснення до заповнення заяви про визначення місця розташування центральної (регіональної) сортувальної станції наведено в додатку. 
 


