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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства промислової
політики України
29.08.2013  № 4

Міністерству промислової
політики України

ЗАЯВА 
про внесення суб’єктів господарювання до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

____________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

____________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

____________________________________________________________________ 
 (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи-підприємця) 
____________________________________________________________________,
(телефон, факс, адреса електронної пошти)

код згідно з 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 у паспорті) _________________,
здійснює виробництво транспортних засобів відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» та просить внести до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, згідно з додатком 1 до цієї заяви.
Мережа пунктів прийому та пунктів розбирання транспортних засобів, які були вироблені суб’єктом господарювання, надається за формою, наведеною у додатку 2 до цієї заяви.

З умовами провадження діяльності з утилізації транспортних засобів, порядком контролю за її додержанням ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.
Заявник              _______________    _____________________________________
                                                    (підпис)                                                                (П.І.Б.)

"___"_____________ 20__ року		М.П.

Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 20__ року  № ________________

___________________________________   _______________________________
           (посада особи, яка прийняла заяву)               (підпис)                                 (П.І.Б.)



Додаток 1
до заяви про внесення суб’єктів господарювання
до реєстру підприємств, що виробляють
(виготовляють) транспортні засоби та взяли
на себе зобов’язання забезпечити утилізацію
транспортних засобів власного виробництва

ІНФОРМАЦІЯ 
про виробництво (виготовлення) транспортних засобів 

суб’єкта господарювання 																	, 
(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові  (для фізичних осіб – підприємців), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)

місцезнаходження/місце проживання 															 

№ з/п 
Код товару згідно з  УКТ ЗЕД
Найменування товарів  
Модель транспортного засобу
Марка транспортного засобу
Індивідуальний ідентифікаційний номер (VIN)
Кількість, одиниць 






разом
виготовлених  відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» 
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Керівник юридичної особи/фізична особа – підприємець 									 
М.П.
Додаток 2
до заяви про внесення суб’єктів господарювання
до реєстру підприємств, що виробляють
(виготовляють) транспортні засоби та взяли
на себе зобов’язання забезпечити утилізацію
транспортних засобів власного виробництва

МЕРЕЖА 
пунктів прийому та пунктів розбирання  транспортних засобів, які були вироблені суб’єктом господарювання 
																		  , 
                                                                                     (найменування, прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта  господарювання)

який здійснює на території України виробництво транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД 					
№ з/п
Населені пункти

Мережа утилізації

область
назва населеного пункту
чисельність населення
найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, місцезнаходження юридичної особи/місце проживання
фізичної особи - підприємця
пункт прийому
пункт розбирання
№ з/п у Державному реєстрі суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються 
реквізити договору про здійснення утилізації між пунктом прийому (розбирання) та суб’єктом господарювання
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Керівник юридичної особи/фізична особа – підприємець 									
М.П.


