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ЗА Я В А
Прошу видати дозвіл на порушення об'єкту благоуст 

Район Замовник

ще, ім ’я, по батькові директора)

рою при планових роботах.

Підрядник в особі
Просить видати дозвіл на порушення об'єкту благоустрою _іля будівництва

Довжиною строком на днів, з « » 20 р. п о « » 20 р.
Будівництво даного об’єкту повністю забезпечене всіма і 
силою та проектною документацією.
Проектна документація розроблена в

іеобхідними матеріалами, робочою 

за №
Департамент архітектури та містобудування Черкаської місі 
ПАТ «Черкасигаз»

.кої ради

ЦТП Черкаської філії ВАТ «’Укртелеком»
ЧмРЕМ
КП «Черкасиводоканал»
"Управління патрульної поліції в Черкаській області
КПТМ «ЧТКЕ»
ВП « Черкаська ТЕЦ »
Відділ екології міської ради
КП « ЧЕЛУАШ»
КП « Міськсвітло»
КП « Черкасиелектротранс» (за необхідності)

Перехідні пішохідні містки, а також огорожа транше 
місці згідно існуючих норма та правил. Закінчення робіт пр 
дозволу департаменту Ж К К  буде виконано в строки, вказ 
покриття, тротуари, зелені смуги, клумби, узбіччя, а такі 
повністю відновити в встановлений строк.

За порушення встановлених строків а також прг 
порушених елементів та конструкцій благоустрою в; 
відповідальність згідно існуючих положень.

3 пунктами 6.119 -  6.122 «Технічних правил ре? 
населених пунктів» ознайомлені.
Дані замовника Дані підря 
П.ІБ. П.І.Б.

ї, котлованів будуть встановлені на 
ед’явлення закінчених робіт і здачу 
ані в дозволі. Зруйноване дорожнє 
ож зелені насадження гарантуємо

івил виконання робіт відновлення 
шиць, площ міста, передбачена

щнту і утримання вулиць і доріг

[цника

№ телефону № телефо]ку
Службова адреса Службова адреса

(ініціали та прізвище, підпис) (ініціали та прізвище, підпис)

дата
печатка печатка

дата



опис
документів, що додаються д̂о заяви

(назва підприємства, організа  ̂
№ ВІД

Ч'ї)

№
з/п Назва документу Назва та мі 

відповідаль
щезнаходження служби, 
ної за видачу документу

Кількість
аркушів

1. Графічні матеріали.

2. Дозвіл і ліцензія на проведення 
земляних робіт на території міста 
(завірена копія).

3. Проектна документація, погоджена із 
службами міста визначеними 
проектною організацією та в 
обов'язковому порядку:

- УПП
- КП «ЧЕЛУАШ»
- відділ екології
- управління вуличної 

інфраструктури

- вул. Л.
- вул. Бі
- вул. Бс
- вул. Бс

Українки,21 
ідгощська,13 
йди Вишневенького, 36 
йди Вишневенького, 36

4. Погодження СУБ, ЖБК, ОСББ, у 
випадку виконання земляних робіт на 
їх території

5. Гарантія на відновлення покриття 
після проведення робіт 3 погодженням 
організації, що проводитиме 
відновлення покриття.

6. Фото місця майбутньої розкопки (з 
позначенням місця розкопки).

Документи прийняв

Видача результату послуги проводиться тільки при наявності копії данного опису

Центр надання адміністратнвниїх послуг
м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, тед. 33-07-01



Результат послуги отримаю:
(оберіть один із запропонованих варіантів)

□ особисто;
□ листом;
□ уповноваженим представником

(вказаі
Документи, що додаються до заяви, з

и ПІБ уповноваженої особи) 
значені в описі додатків.


