
 

 

  

ЗАЯВА 

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами  

Заявник ______________________________________________________________________ 
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої 

_________________________________________________________________________________ 
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Адреса заявника 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

або ідентифікаційний номер фізичної особи _______________________________________ 

Телефон  (телефакс) ___________________________________________________________  

банківські реквізити ___________________________________________________________ 

 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(вид рекламної конструкції та її технічні характеристики) 

за адресою: 
_____________________________________________________________________________ 
                                                          (повна адреса місця розташування рекламного засобу) 

строком на ___________________________________________________________________ 
                                                                                   (прописом) 

Перелік документів, що додаються:  

1.Фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше ніж 6х9 см) на якому 

планується розміщення рекламного засобу; (2 екз.)               

2. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (ЕП). У складі ЕП повинен бути 

топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламно-

го засобу. (2 екз.) 

3____________________________________________________________________________ 

Заявник 

або уповноважена 

ним особа   

  

_________________ 
(підпис)   

  

_____________________ 

(ініціали та прізвище)  

М. П.  
З Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010  р. ознайо-

млений (ознайомлена) і даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 

 

                                                                          

Керівнику  

військово-цивільної адміністрації 

Олександру ЗАЇЦІ   



                                                                         Зразок заповнення заяви 

       
 

  

ЗАЯВА 

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами  

Заявник _Іванов Іван Іванович__________________________________________________ 
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої 

_________________________________________________________________________________ 
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Адреса заявника  __93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Європейська, 42, пас-

порт серія  ЕК 152444 від 01.01.2000р. виданий Лисичанським відділом РВ УМВС в 

Луганській обл.   ____________________________________________________________ 
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

або ідентифікаційний номер фізичної особи __1001212545____________________ 

Телефон  (телефакс)  (095) 1215474________________________________________  

банківські реквізити р/р 1254789210 в АБ «Укргазбанк», МФО 320479____________ 

 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами біллборд односторон-

ній, площа горизонтальної проєкції рекламної конструкції - 9м2, площа рекламної 

поверхні – 18м2, без освітлення_________________________________________________ 
(вид рекламної конструкції та її технічні характеристики) 

за адресою: _Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри район будинку, 

245__________________________________________________________________________ 
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу) 

строком на ___п’ять років _____________________________________________________ 
                                                                                   (прописом) 

Перелік документів, що додаються:  

1.Фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше ніж 6х9 см) на 

якому планується розміщення рекламного засобу; (2 екз.)               

2. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (ЕП). У складі ЕП повинен 

бути топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування 

рекламного засобу. (2 екз.)___________________________________________________ 

Заявник 

або уповноважена 

ним особа   

  

_________________ 
(підпис)   

  

І.І. Іванов 
(ініціали та прізвище)  

М. П.  
З Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010  р. ознайо-

млений (ознайомлена) і даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 

 

Керівнику  

військово-цивільної адміністрації 

Олександру ЗАЇЦІ   


