
Управління Державного агентства рибного 

господарства у Черкаській області 

вул. Дахнівська, 10А, м. Черкаси, Черкаська область, 

18035 

 

Особа, що звертається із заявою: 

______________________________________________ 

(Повне найменування суб’єкта господарювання) 

______________________________________________ 

(Повна адреса) 

______________________________________________ 

(код ЄДРПОУ) 

______________________________________________ 

(телефон/факс) 

______________________________________________ 

(електронна пошта) 

ЗАЯВА 

Прошу, видати дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у_______ 

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)__________________________________ 
(назва документа) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 (об’єкт, на який видається документ) 

_____________________________________________________________________________________ 
 (місцезнаходження (адреса) об’єкта на який видається документ) 

_____________________________________________________________________________________ 
 (вид діяльності згідно КВЕД) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / П.І.П. фізичної особи - підприємця) 

_____________________________________________________________________________________ 
 (ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, 

_____________________________________________________________________________________ 
ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів) 

_____________________________________________________________________________________ 
 (П.І.П. керівника юридичної особи / фізичної особи – підприємця / уповноваженої особи) 

_____________________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи – підприємця,         

_____________________________________________________________________________________ 
                          адреса електронної поштової скриньки)                                                                                   

               __________________                                                                 ______________________ 
                              (телефон)                                                                                                                       (телефакс) 

Інформація щодо надання згоди заявником на обробку, використання та зберігання його персональних даних :____________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Документи, що додаються до заяви:  

1. Довідка про наявність у суб’єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених 

знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів 

(місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному 

рибогосподарському водному об’єкті (його частині) (далі - довідка); 

2. Програма виконання робіт, в якій визначені методи, мета та завдання робіт, типи і кількість 

рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову, в разі здійснення 

вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-

конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та 

запасів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного 

відтворення їх запасів та здійснення аквакультури; 

3. Інші документи, що надають заявником за його бажанням. 
 

Спосіб одержання дозволу особисто/поштою/за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою або через Єдиний 

державний портал адміністративних послуг). 

«_______»__________________201_ р.               ____________________________________ 
                                                                                                            (підпис керівника юридичної особи / фізичної особи – 

                                                                                                         підприємця, уповноваженої особи, з розшифровкою підпису) 


