Вимоги щодо заповнення додатків 4, 5, 9 наказу Першого заступника
керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України від
12.06.2015 №415ог.
З метою отримання дозволу на перевезення вантажу (товарів) до або з
неконтрольованої території України, громадянин (власник або уповноважена
ним особа), який має намір ввезти або вивезти вантаж (товар) повинен
звернутись з відповідною заявкою (Форма 1, Форма 2) в електронному та
паперовому вигляді до Головного міжрегіонального управління оперативного
забезпечення зони проведення антитерористичної операції Державної
фіскальної служби України. Представництво яких знаходяться у наступних
населених пунктах:
84313, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22.
87526, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії.
93113, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347.
Заявка подається на електронну адресу ato@sfs.gov.ua, ato2016@ukr.net у
форматі Exel.

Тимчасово до відміни, надавати заявки оновленої форми на
наступні електронні адреси:
cm_cmit@ukr.net
InformKK@i.ua
Форма 1 для суб’єктів господарської діяльності резидентів України.
Форма 2 для суб’єктів господарської діяльності резидентів України, які
працюють з нерезидентами України.
Заявки оформлені з порушенням цих вимог, до розгляду прийматися не
будуть!!!
У разі виникнення питань, звертатися за телефоном +38 066 338 08 80.
З метою перереєстрації уже дозволених перевезень вантажів згідно з
додатками 4, 5, 9 необхідно надати електронні заявки на зазначені адреси, а
також, в паперовому вигляді в представництво ДФСУ, яке знаходиться за
адресою: 84313, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22.
При цьому, необхідно, підготувати супровідний лист наступної форми,
що додається. Заявка заповнюється виключно друкованими літерами.

Керівнику КЦ
З питань режиму та економічної діяльності
при Штабі Антитерористичної операції на
території Донецької та Луганської областей
Керівнику
Головного
міжрегіонального
управління оперативного забезпечення зони
проведення
антитерористичної
операції
Державної фіскальної служби України
З метою виконання наказу від 12.06.2015 №415ог «Про затвердження
Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та
вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської
областей», нашим підприємством «…(назва підприємства, його код
ЄДРПОУ)…» було отримано дозвіл на перевезення вантажу до/з тимчасово
неконтрольованої території Донецької і Луганської областей.
Інформація, яка підтверджує наявний дозвіл:
1. «Заявка на внесення до переліків суб’єктів підприємницької
діяльності та груп товарів на перевезення до/з неконтрольованої території
залізничним транспортом» (Додаток 3 до Тимчасового порядку здійснення
контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії
зіткнення у межах Донецької та Луганської областей), яка зареєстрована у
представництві
ДФСУ
______________________________________________________________
(адреса представництва)

від «______»______________2015р. №___________________________________.
Додаток
№
____/
№№
з/п
у
додатку______________________________________.
від «______»______________2015р. №___________________________________.
Додаток
№
____/
№№
з/п
у
додатку______________________________________.
від «______»______________2015р. №___________________________________.
Додаток
№
____/
№№
з/п
у
додатку______________________________________.
від «______»______________2015р. №___________________________________.
Додаток
№
____/
№№
з/п
у
додатку______________________________________.
2. Документи на розгляді, очікуємо надання дозволу. (Заповнюється у
випадку, коли суб’єкт господарювання не прописаний у додатках 4, 5, 9).
від «______»______________2015р. №___________________________________.
від «______»______________2015р. №___________________________________.
П.І.Б.

(посада уповноваженої особи заявника)

____________________________
М.П. (підпис, П.І.Б.)

«_____» ________________ 2015 р.

Форма 1
Заявка для суб’єктів господарської діяльності для резидентів України за інформацією додатків 4, 5, 9.
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Графи 2, 5, 7, 8, 11 – заповнюються виключно цифрами.
Графи 2, 3, 4 – інформація про власника вантажу.
Графи 2, 8, 11 – містять інформацію про унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України, яка складається максимально з 8 цифр. Для фізичних осіб зазначається
десятизначний номер з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
Графи 3, 9, 12 – повне найменування суб’єкту господарювання необхідно зазначати відповідно до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (при зазначенні одного суб’єкту господарювання декілька разів,
його найменування зазначається однаково – без викривлень, скорочень!).

Графи 4, 10, 13 – містять інформацію щодо фактичної та юридичної/податкової адреси. В разі співпадіння фактичної та
юридичної адреси суб’єкта господарювання, адреса зазначається один раз.
Графи 5, 6 – відображають інформацію про товар відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТ ЗЕД) його код та найменування, який дозволяється переміщувати. Коди та найменування товарів відповідно
до УКТ ЗЕД повинні бути актуальними/діючими на момент заповнення заявки.
Графа 7 – містить інформацію відповідно до Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів, яка розміщена на
офіційному
сайті
Укрзалізниці,
за
посиланням:
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/changes_etcnb/. Код ЄТСНВ складається з 6 цифр.

Форма 2
Заявка для суб’єктів господарської діяльності для резидентів України, які працюють з нерезидентами України за
інформацією додатків 4 та 5.
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Графа 2 при перевезенні експортного вантажу зазначається – покупець – інформація заповнюється іноземною мовою на
латиниці. Країна призначення.
При заповненні інформації про покупця зазначається:
при перевантажені вантажу у портах України необхідно зазначати наступну інформацію у графі 12 - код ЄДРПОУ порту,
порому та код ЄДРПОУ вантажоодержувача у порту (писати через /), графа 13 - найменування порту, порому та
вантажоодержувача у порту (писати через /), графа 14 - фактична та юридична/податкова адреса вантажоодержувача у порту.
При перетині вантажу через сухопутні переходи графи 12, 13, 14 не заповнюються.
Графа 2 при перевезенні імпортного вантажу зазначається – продавець – інформація заповнюється іноземною мовою на
латиниці. Країна відправлення.
При заповненні інформації про продавця:

при перевантажені вантажу у портах України необхідно зазначати наступну інформацію у графі 9 - код ЄДРПОУ порту,
порому та код ЄДРПОУ вантажоодержувача у порту (писати через /), графа 10 - найменування порту, порому та
вантажоодержувача у порту (писати через /), графа 11 - фактична та юридична/податкова адреса вантажоодержувача у порту.
При перетині вантажу через сухопутні переходи графи 9, 10, 11 не заповнюються.
Графи 3, 6, 8, 9, 12 заповнюються виключно цифрами.
Графи 3, 4, 5 – інформація про власника вантажу.
Графи 3, 9, 12 – містять інформацію про унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України, яка складається максимально з 8 цифр. Для фізичних осіб зазначається
десятизначний номер з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
Графи 4, 10, 13 – повне найменування суб’єкту господарювання необхідно зазначати відповідно до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (при зазначенні одного суб’єкту господарювання декілька разів,
його найменування зазначається однаково – без викривлень, скорочень!).
Графи 5, 11, 14 – містять інформацію щодо фактичної та юридичної/податкової адреси. В разі співпадіння фактичної та
юридичної адреси суб’єкта господарювання, адреса зазначається один раз.
Графи 6, 7 – відображають інформацію про товар відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТ ЗЕД) його код та найменування, який дозволяється переміщувати. Коди та найменування товарів відповідно
до УКТ ЗЕД повинні бути актуальними/діючими на момент заповнення заявки.
Графа 8 – містить інформацію відповідно до Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів, яка розміщена на
офіційному
сайті
Укрзалізниці,
за
посиланням:
http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/nomenklatura/changes_etcnb/. Код ЄТСНВ складається з 6 цифр.

Примітка:При заповненні заявки необхідно враховувати обов’язкові, загальні вимоги, які не мають

виключень в жодному разі.

