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Департамент архітектури та містобудування 
Черкаської міської ради

Управління надання адміністративних 
послуг департаменту управління справами та 
юридичного забезпечення 
Черкаської міської ради

(повне н айм енування, іден ти ф ікац ійн и й  код (номер)

(ю ри ди чн а адреса, номер контактного телеф ону)

(електронн а адреса)

ЗАЯВА

Прош у укласти договір на тимчасове користування місцем/місцями (для 
розміщення рекламних засобів та встановлення пріоритету на їх розміщення), 
яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Черкаси, або 
повноваження щодо розпорядження яким здійснюють органи місцевого 
самоврядування м. Ч еркаси за адресою___________________________________________

(повна адреса місця розташ ування реклам ного засобу)

Довідка про встановлення пріоритету від 

Заборгованість до бюджету м. Черкаси

№ діє до

(відсутня; у разі наявності зазн ачи ти  суму боргу')

(дата) (підпис)

Результат послуги отримаю:
(оберіть один із запропонованих варіантів)

□ особисто;
□ листом;
□ уповноваженим представником

(вказати ПІБ уповновал<еної особи)

Документи, що додаються до заяви, зазначені в описі додатків на звороті.



№
з/п

1.

ОПИС
документів, що додаються до заяви

(прізвищ е, ін іціали /н азва  заявника) 

№  ВІД

Н азв а  докумеїгту

- довідка про правовий статус 
земельної ділянки (кадастрова довідка 
/ форма 6-зем, в разі розміщення 
наземної конструкції);

- довідка про правовий статус об’єкту, 
на якому планується розмістити 
рекламну конструкцію (інформацію 
про власника місця розташування 
спеціальної конструкції, наявність 
балансоутримувача, в разі розміщення 
не наземної конструкції);

Назва та м ісцезнаходж ення служби,  
відповідальної за видачу докумен гу

М ожна отримати в міському управлінні 
Д ерж ком зем у у м. Черкаси

М ож на оз'римати у власника 
балансоутримувача о б ’єкту

Кількість
аркуш ів

- згода землекористувача (в разі його 
наявності за даними державного 
земельного кадастру) на розміщення 
рекламної конструкції;

- ескіз рекламного засобу з його 
конструктивним рішенням та 
розрахунком площі місця
розташування рекламного засобу
(горизонтальна проекція для наземних 
рекламних конструкцій або
вертикальна проекція для не 
наземних).

В и гото вл я ється зам о в н и ком 
підрядною організацією.

- н — ■

самостійно

Реквізити заявника, а саме: 
інформація про місце знаходження, 
прізвище ім ’я по батькові 
уповноваженої підписати договір 
особи (наприклад керівник юридичної 
особи або фізична особа- 
підприємець), банківські реквізити 
заявника, юридична адреса, 
електронна адреса.___________________

Документи прийняв
(посада, підпис, прізвищ е та  ініціали посадо во ї  особи, що прийняла заяву)

Видача результату послуга проводиться тільки при наявності копії даного опису

Управління надання адміністративних послуг
м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, тел. 3.3-07-01


