
Начальнику управління житлово-комунального 

господарства Лисичанської міської військово-

цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 

Луганської області ______________________________  

 

Заявник ________________________________________  
найменування юридичної особи 

________________________________________________ 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця 

_______________________________________________  
місцезнаходження, контактний номер телефону 

 

 

ЗАЯВА 
 

Відповідно до статті 26
1
 Закону України “Про благоустрій населених 

пунктів” прошу видати _______________________________________________________  

 

дозвіл на порушення об’єкта благоустрою ______________________________________ 

                                                                                   
(назва об’єкта благоустрою

 
_____________________________________________________________________________ 

                                                   та його місцезнаходження) 

з метою проведення__________________________________________________________, 
                                    (вид земляних та/або ремонтних робіт згідно Переліку та місце їх проведення) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт зобов’язуюсь 

власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан або у випадках, 

передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій 

населених пунктів”, сплатити його відновну вартість. 

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,  
 

 

__________________________________________                  __________________________  
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)     (підпис) 

 

даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 
 

 

Заявник   ___________________           __________________________ 
    (підпис)      (ініціали та прізвище) 

 

 

 

Примітка. Кожна сторінка цієї заяви засвідчується підписом заявника, скріпленим 

його печаткою (за наявності). 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 
 

Начальнику управління житлово-комунального 

господарства Лисичанської міської військово-

цивільної адміністрації Сєвєродонецького району 

Луганської області ______________________________  

 

Заявник ________________________________________  
найменування юридичної особи 

 

________________________________________________ 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця 

 

_______________________________________________  
місцезнаходження, контактний номер телефону 

 

 

ЗАЯВА 
 

Відповідно до статті 26
1
 Закону України “Про благоустрій населених 

пунктів” прошу видати КП «Теплокомуненерго» 

дозвіл на порушення об’єкта благоустрою: прибудинкової території_______ 
      (назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

 
житлового будинку 129 по просп. Перемоги м. Лисичанськ (або інший об’єкт 

благоустрою, визначений у статті 13 Закону України «Про благоустрій населеного 

пункту»)                                                                                                  

з метою проведення робіт:     заміна водостічних, водопровідних труб__________
 

(вид земляних та/або ремонтних робіт згідно Переліку та місце їх проведення) 

(ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних 

засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків; прокладення, 

перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та 

водоприймальних колодязів або інша підстава визначена у п. 8 інформаційної 

картки адміністративної послуги 25/05 Видача дозволу на порушення об’єкту 

благоустрою) 
 

Після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт зобов’язуюсь 

власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан або у випадках, 

передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій 

населених пунктів”, сплатити його відновну вартість. 

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,  
 

_____ Іванов Петро Федорович ___________                  ________ Підпис________  
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)     (підпис) 

 

даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 
 

Заявник   ___Підпис_____________                     __Іванов П.Ф.     . 
    (підпис)      (ініціали та прізвище) 

 

Примітка. Кожна сторінка цієї заяви засвідчується підписом заявника, скріпленим 

його печаткою (за наявності). 

 тел. 050-251-34-15, 7-56-56 
 

КП «Теплокомуненерго» 

в особі директора Іванова Петра Федоровича 

93100, м. Лисичанськ, вул. Орловська, 200  


