ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Житомирської
митниці ДФС
від 22.05.2019 № 96.
( у редакції наказу
Житомирської митниці ДФС
від_12.06.2019 №115.)

Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вільної
митної зони комерційного або сервісного типу за заявою
суб’єкта господарювання
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса веб-сайту
Місця прийому суб’єктів
звернень
Режим роботи

Житомирська митниця ДФС
вул. Перемоги, 25, м. Житомир, Україна, 10003
тел. (0412) 41-89-48

zt.sfs.gov.ua

вул. Перемоги, 25, м. Житомир, Україна, 10003
(0412) 42-63-18
Понеділок – четвер: 9-00 год. – 18-00 год.;
п‘ятниця: 9-00 год. – 16 год.45 хв.;
обідня перерва: 13-00 год. – 13 год.45 хв.
Акти законодавства, що
Митний кодекс України.
регулюють порядок та умови Порядок відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або
надання адміністративної
сервісного типу, затверджений наказом Міністерства фінансів України
послуги
від 30.05.2012 № 633, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.06.2012 за № 1048/21360
Перелік документів,
Заява (довільної форми)
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
Порядок та спосіб подання Заява подається до митниці, у зоні діяльності якої розташована вільна
документів, необхідних для митна зона комерційного або сервісного типу, особисто заявником або
отримання адміністративної уповноваженою на це особою чи надсилається на адресу митниці поштою
послуги
Платність надання
Безоплатно
адміністративної послуги
Строк надання
10 робочих днів
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови Відсутні
у наданні адміністративної
послуги
Результат надання
Наказ митниці щодо зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію
адміністративної послуги
вільної митної зони комерційного або сервісного типу
Способи отримання
Поштою або безпосередньо у митниці, у разі зазначення такого способу
результату
отримання у заяві
Довідкова інформація
Інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, що
подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні
послуги"
розділу
"Діяльність"
веб-сайту
суб’єкта
надання
адміністративної послуги.
Про неправомірні дії або бездіяльність, можливі корупційні
правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних
посадових осіб суб’єкта надання адміністративної послуги можна
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "4", цілодобово,
безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

