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Додаток 1  

 
                                                                                               Заступнику міського голови з питань 

                                                                                                   діяльності виконавчих органів ради 
                                                                                            __________________________________   
 
 

ЗАЯВА 
 
 
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності" прошу видати ______дозвіл на розміщення зовнішньої реклами________________  

(назва документа дозвільного характеру) 
терміном на _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(об'єкт, на який видається документ) 
________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ) 
________________________________________________________________________________ 

(вид діяльності згідно з КВЕД) 
________________________________________________________________________________ 

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / ім'я, по батькові та прізвище 
________________________________________________________________________________ 

фізичної особи - підприємця) 
________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, 
________________________________________________________________________________ 

ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів) 
________________________________________________________________________________ 
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця / уповноваженої особи) 
________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця) 
 

      __________________________ 
     (телефон)   

            ____________________________ 
                (телефакс)  

 
"___" ____________ 20__ р.  

 
   _________________________________________ 

(підпис керівника юридичної особи / фізичної 
особи - підприємця, уповноваженої особи) 

 
Документи, що додаються по заяви:  

□ фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6 х 9 см), на якому 
планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості. 

□ кольоровий ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням. 

□ викопіювання М 1:500 з прив’язкою місця розміщення. 

□ виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, з відповідним записом про можливість займатись такою діяльністю. 
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Заповнюється державним адміністратором:  
 
 "___" ____________ 20__ р.                                           Реєстраційний номер ___________________                                      
       (дата надходження заяви) 
_______________________                                      ______________________________________ 
                   (підпис)                                                                       (ініціали та прізвище державного адміністратора) 
 
 
 

 


