ЗАЯВА
(для юридичних осіб)
на укладення договору щодо використання транспортної інфраструктури
ДП МА «Бориспіль» та користування стоянкою для таксі на території
ДП МА «Бориспіль»
Заявник

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)
___________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи )

(прізвище , ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Організаційно – правова форма ______________________________________
Тел./факс ___________________ E-mail ___________________
Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи (назва, номер,
дата) _______________________________________________
Код та назва видів економічної діяльності: _____________________________

__________________________________________________________________
Реєстраційні дані ліцензії надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів
автомобільним транспортом ( серія,номер, дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії, строк дії ліцензії)
______________________________________________________________
Дані про автотранспортні засоби ( реєстраційний номер, дата реєстрації, марка, модель, рік
випуску, номер кузова,колір)_______________________________________________
_________________________________________________________________
Право користування автомобілем (власний, орендований)________________
Дані ліцензійних карток (серія, номер, строк дії)_________________________
Марка, модель, тип та серійні номери таксометрів______________________
Фіскальний номер, заводський номер, дата реєстрації РРО_________________

Марка, модель, серійні номери банківських терміналів___________________
Дані реєстраційного посвідчення за формою 3 - РРО (серія посвідчення, дата реєстрації
РРО, дата початку дії реєстраційного
посвідчення)_______________________________________________________
Місце розташування автотранспортного підприємства та випуску на лінію автомобілів
таксі_______________________________________________________________________
Кількість працевлаштованих водіїв ____________________________________________
Кількість механіків та медичних працівників, що здійснюють випуск на лінію автомобілів
та водіїв таксі ____________________________________________________
Наявність автомобілів класу C-F ______________________________________________
Кількість пасажирських місць для сидіння - не менше 3-х, не менше двох дверей з правої
сторони автомобіля_____________________________________________________________
Наявність наочної інформації щодо тарифів на послуги перевезення в салоні кожного
автомобіля __________________________________________________________________
Вік обслуговуючого персоналу (водіїв) – від 21 до 60 років___________________________
Водійський стаж – не менше 3-х років ____________________________________________

"____" _____________ 20__ року ________________
М.П
(підпис заявника)

___________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 1
1.
Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або
копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців.
2.
Копія довідки статистики в якій зазначено назва та код виду
економічної діяльності: 49. 32 Надання послуг таксі.
3.
Копія довідки про взяття на облік як платника податку за формою
4- ОПП (в разі відсутності – копія виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
4.
Копія свідоцтва платника єдиного податку або свідоцтва платника
податку на додану вартість (в разі відсутності – копія витягу з Реєстру
платників відповідного податку).
5.
Копія ліцензії.
6.
Копії посвідчень водіїв.
7.
Копії ліцензійних карток.
8.
Копії договорів оренди, лізингу у разі використання не власних
автомобілів (копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – в разі
використання власного автомобіля).
9.
Копія документів, що підтверджують встановлення таксометру,
його метрологічну повірку.
10.
Копія документів, що підтверджує наявність та право використання
банківських терміналів або договори еквайрингу з банком.
11.
Копія реєстраційного посвідчення за формою 3-РРО.
12.
Копія документу, що підтверджує сплату податків від діяльності
перевезень на таксі за останній квартал.
13.
Копія Полісів обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
14.
Копія документу (договір чи поліс), що підтверджує страхування
водія та пасажирів таксі.
15.
Копія довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків і
зборів.

