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                                                                                     Міському голові 
                                                                                     Москаленку Володимиру Васильовичу  
                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                                  (повне найменування юридичної особи/                        
                                                                                                      _______________________________________ 
                                                                                                              прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
                                                                                     _______________________________________ 
                                                                                                 (місцезнаходження юридичної особи/ 
                                                                                     _______________________________________                        
                                                                                                    місце проживання фізичної особи) 
                                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                                        (телефон)   
 

ЗАЯВА 
 

Прошу надати дозвіл на встановлення обладнання дитячих та/або спортивних 
майданчиків ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                          (адреса бажаного місця встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків) 
 
Документи, що додаються до заяви:  

□ Викопіювання земельної ділянки, на  якій  планується встановити  обладнання дитячих  
та/або  спортивних  майданчиків,  з прив'язкою до місцевості. 

□ Інформація   щодо наявності або відсутності  права власності (користування) на 
земельну ділянку на  якій  планується встановити  обладнання дитячих  та/або  
спортивних  майданчиків. 

 
При встановленні на прибудинковій території багатоквартирного будинку: 
□ погодження  на встановлення  обладнання дитячого  та/або  спортивного  майданчика; 
□ погодження  на прийняття на баланс  та утримання  дитячих та спортивних   

майданчиків після їх встановлення; 
□ копія протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, на 

прибудинковій  території  якого планується встановлення обладнання  дитячих  та 
спортивних майданчиків  з результатами голосування з  вказаних питань. 

 
Вiдомостi про заявника, у тому числі:  
 
для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:  
□ копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань;               
       
       для фізичних осіб: 

□ - копія паспорта громадянина України; 
□ - копія довідки  про  реєстраційний  номер  облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої   релігійні   переконання   
відмовляються    від    прийняття реєстраційного номера  облікової  картки  платника  
податків  та офіційно повідомили про це відповідний орган державної  податкової 
служби і мають відмітку у паспорті. 
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□ Оригінал або нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує повноваження 
представника суб’єкта звернення (в випадку подачі заяви та документів від імені 
суб’єкта звернення уповноваженим представником).      

 
 

Я, громадянин (громадянка) __________________________________________________ 
ознайомлений (ознайомлена) з нормами  Закону України «Про захист персональних даних» та 
добровільно даю  згоду  на обробку своїх персональних  даних. 
 
 
 
"___" ____________ 20__ р.  

 
                _________________________________________ 

(підпис)  

 

Заповнюється адміністратором: 
 
"____" ____________ 20__ р.                              Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 
________________________                               ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                            (ініціали та прізвище адміністратора) 
 


