
Керівнику робочого органу 
Поліщук А. С.

ЗАЯВА

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» прошу погодити (з управлінням планування та 
архітектури і міським головою) та видати

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
(назва докум ен та дозвільного характеру)

(о б ’ єкт, на який видається докум ен т)

(м ісцезнаходж ення (адреса) о б ’ єкта, на який в и д а т ь с я  докум ен т)

Строком на _____________________________ _______________________
(літерами)

Договір на право тимчасового користування місцем розміщення зовнішньої 
реклами укладений в ід _____________________ № ___________________
Довідка про встановлення пріоритету від 
Заборгованість до бюджету м. Черкаси_

До ДІЄ до

(відсутня; у разі наявності зазначити сум у боргу)

(вид діяльності згідно К В Е Д )

(у давальном у відм ін ку повне найменування ю ридичної особи/ ім ’я, ло-батькові та  прізвищ е ф ізичної особи-підприємця)

(ідентифікаційний код згідно Є Д Р П О У , ідентифікаційний номер ф ізичної особи-підприєм ця, платника податків та інших
о б о в ’язкових платеж ів)

(ім ’я, по-батькові т а  прізвищ е керівника ю ридичної особи / ф ізичної особи-підприєм ця / уповн оваж ен ої особи ) 

(м ісце знаходж ення ю ридичної особи / м ісце проживання ф ізичної особи-підприєм ця )

(телефон) (телефакс)

(електронна адреса)

20 р. м.п.
(підгшс кфівника юридичної особи/ 

фізичної скх)би-підгіришця, уповноваженої особи)

Документа, що додаються до заяви, зазначені у описі на звороті.



опис
документів, що додаються до заяви

№

. (прізвищ е, ініціали /назва заявника)

ВІД 20

№ Н азва дохсументу Кількість
п/п аркушів

1. Два примірника належним чином оформлених дозволів, а саме: 
примірники бланків дозволів на розміщешія зовнішньої реклами 
оформлені заявником, та погоджені з усіма органами визначенилт у 
довідці про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами 
(власником місця розташування реклам.ного засобу, Управлінням 
патрульної полщії в Черкаській області ДПП (при необхідності), 
органом охорони культурної спадщини (при необхідності), утримувачами 
іноюенерних комунікацій, землекористувачем (у разі його наявності)

2.
3. Ч

4.

Документи прийняв:

(підпис)

Єдиний дозвільний центр департаменту управління справами 
Черкаської міської ради 

тел.: (0472) 33-07-00; (0472) 33-07-01


