
Начальнику управління 
стратегічного розвитку міста 
Тернопільської міської ради
Дейнеці Ю.П.

ЗАЯВА 

Відповідно  до   статті  4-1.  Закону  України  "Про  дозвільну систему  у  сфері  господарської 
діяльності" та Типових правил розміщення зовнішньої реклами, прошу видати Дозвіл на розміщення 
зовнішньої  реклами  за  адресою  місця  розташування  рекламного  засобу: 
вул.________________________________________________ строком на ____________________ років
                                                                                                                                        (прописом)
Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу:
 __________________________________________________________________________

(вид, розміри (ширина*висота*товщина*кількість площин) 
_______________________________________________________________________________________________

                  (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, паспортні дані) 
  _______________                                                   _______________  
        (телефон)                (телефакс)  
Я, ______________________________________________________________________________,

(прізвище ім’я по батькові)
шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" 
від  01  червня  2010  року  №  2297–VI,  надаю  дозвіл  Тернопільській  міській  раді  (управлінню 
стратегічного  розвитку  міста)  на  збір  та  обробку  моїх  особистих  персональних  даних  у  формі 
картотек  та/або  в  електронній  формі  з  метою забезпечення  реалізації  відносин  у  сфері  реклами, 
відповідно  до  вимог  чинного  законодавства.  Зобов’язуюсь  при  зміні  моїх  персональних  даних 
надавати  у  найкоротший  термін  Тернопільській  міській  раді  (управлінню  стратегічного  розвитку 
міста) уточнену інформацію для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних.
________  _________________ 201__ року             ___________________________________________ 

                                    (підпис керівника юридичної особи/ 
                          М.П. фізичної особи – підприємця/ уповноваженої особи)

            
Документи, що додаються до заяви:

1. Кольоровий  комп’ютерний  макет  місця  (на  аркуші  формату  А4)  на  якому  планується 
розташування  рекламного  засобу  із  зазначенням  виду,  розмірів  (довжина 
(ширина)*висота*товщина*кількість площин) та адреси розташування – у двох примірниках.*  
2. Ескіз  рекламного  засобу  з  конструктивним  рішенням  виду,  розмірів  (довжина 
(ширина)*висота*товщина*кількість площин) – у двох примірниках.*  
3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – 
підприємця (або копію документа який діє на момент подання заяви).*

*(кожний аркуш засідчується підписом суб’єкта господарювання або упоноваженої особи та печаткою при її наявності)

Заповнюється державним адміністратором:

"_____" _________________ 201_ року Реєстраційний номер _______________



          (дата надходження заяви)

____________________________________
                 (підпис) ____________________________________

(ініціали та прізвище
державного адміністратора)


