
 

Керівнику_____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Організатор гастрольного заходу 

________________________________________________________________________________________________               

                  (повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвища фізичної особи - підприємця - організатора гастрольного заходу) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  
(об'єкт, на який видається документ) 

 

звертається з проханням надати дозвіл на розміщення об'єктів пересувної мережі сфери відпочинку та розваг в 

місті Лисичанськ за адресою:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження (адреса )об'єкта та його дільниць, на який видається документ) 

 

 

Дата проведення гастрольної діяльності: 

за адресою (місцезнаходження)______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

 

з    «___» ____________ 20____р. 

по «___»  ____________20____р. 

 

за адресою (місцезнаходження)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

  

з    «___» ____________ 20____р. 

по «___»  ____________20____р. 

 

З метою дотримання всіх протипожежних та техногенних норм зобов'язуємось у перший день по приїзду у       

м. Лисичанськ з'явитися у Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області. 

Зобов'язуємось розміщати афіші та рекламну продукцію в спеціально відведених для цього місцях, а саме 

на афішних тумбах, які розташовані на зупинках громадського транспорту, рекламних щитах, існуючих на 

території міста. 

Зобов'язуємось у випадку пошкодження чи знищення елементів благоустрою усунути пошкодження 

самостійно, або сплатити суму їх відновної вартості. 

Гарантуємо дотримання санітарно-епідеміологічних правил, пожежної безпеки, виконання нормативів 

охорони праці та підтримку у належному стані наданої території. 

 

_____________________________                                                                           _____________________________ 
                        (телефон організатора)                                                                                                                                                                         (телефакс) 

 

 

______________________________ 
(підпис керівника юридичної особи / 

фізичної особи - підприємця, уповноваженої особи - 

організатора гастрольного заходу) 

 

 

 

 

 

Із Законом України «Про захист персональних даних» №2297-УІ від 01.06.2010р. ознайомлений та даю згоду на 

обробку моїх особистих персональних даних. 

 

 

 



Міському голові   

Шиліну С.І. 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Організатор гастрольного заходу     

 Приватне підприємство «Цирк на воді»___________________________________________________________               

                  (повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвища фізичної особи - підприємця - організатора гастрольного заходу) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

       цирк – шапіто                                                                                                                                                              .  

 

________________________________________________________________________________________________ 
(об'єкт, на який видається документ) 

 

звертається з проханням надати дозвіл на розміщення об'єктів пересувної мережі сфери відпочинку та розваг в 

місті Лисичанськ за адресою:_______________________________________________________________________    

м. Лисичанськ, пр. Перемоги, район_будинку 109___________________________________________________ 
(місцезнаходження (адреса )об'єкта та його дільниць, на який видається документ) 

 

 

Дата проведення гастрольної діяльності: 

за адресою (місцезнаходження)   м. Лисичанськ, пр. Перемоги, район_будинку 109_______________ 

_________________________________________________________________________________________  

 

з    «   03   »   травня___ 2017 р. 

по «   10   »   травня___  2017 р 

 

за адресою (місцезнаходження)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

  

з    «___» ____________ 20____р. 

по «___»  ____________20____р. 

 

З метою дотримання всіх протипожежних та техногенних норм зобов'язуємось у перший день по приїзду у       

м. Лисичанськ з'явитися у Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області. 

Зобов'язуємось розміщати афіші та рекламну продукцію в спеціально відведених для цього місцях, а саме 

на афішних тумбах, які розташовані на зупинках громадського транспорту, рекламних щитах, існуючих на 

території міста. 

Зобов'язуємось у випадку пошкодження чи знищення елементів благоустрою усунути пошкодження 

самостійно, або сплатити суму їх відновної вартості. 

Гарантуємо дотримання санітарно-епідеміологічних правил, пожежної безпеки, виконання нормативів 

охорони праці та підтримку у належному стані наданої території. 

 

                050-333-22-17                                                                                    _____________________________ 
                        (телефон організатора)                                                                                                                                                    (телефакс) 

 

 

______________________________ 
(підпис керівника юридичної особи / 

фізичної особи - підприємця, уповноваженої особи - 

організатора гастрольного заходу) 

 

 

 

 

 

Із Законом України «Про захист персональних даних» №2297-УІ від 01.06.2010р. ознайомлений та даю згоду на 

обробку моїх особистих персональних даних. 

 

 


