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ФОРМА ЗАЯВИ ДО ДДХ   15-04-02 

 

Начальнику управління житлово-комунального 
господарства, благоустрою та екології 
__________________________________________________ 

(найменування виконавчого органу  міської ради, якому подається 
заява) 

Заявник ___________________________________________ 
(найменування юридичної особи, прізвище, 

__________________________________________________ 
ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, їх 

__________________________________________________ 
місцезнаходження, контактний номер телефону/мобільного) 

__________________________________________________ 
(електронна адреса) 

 

ЗАЯВА 

 
Відповідно до статті 261

  Закону України  «Про благоустрій населених пунктів»  прошу  

анулювати дозвіл на порушення об’єкта благоустрою__________________________________  
                                                                                                                                (назва об’єкта благоустрою 

________________________________________________________________________________ 
                                                             та його місцезнаходження) 

з метою проведення______________________________________________________________, 
                                         (вид земляних та/або ремонтних робіт згідно з додатком 2 до Порядку видачі дозволів  

_______________________________________________________________________________, 
на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання дозволів у м. 

Тернополі та місце їх проведення) 

у зв’язку із _____________________________________________________________________________________  

                  (підстави для анулювання дозволу) 

________________________________________________________________________________________________. 

 

Дозвіл від ____________________________ 20____. №_________      виданий 

________________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я 

_______________________________________________________________________________. 

та по батькові фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження) 

Додатки: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Зобов’язуюсь власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після 
закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт протягом 10 днів (для комунальних 
підприємств, установ, організації - 20 днів) або у випадках, передбачених пунктом 2 частини 
другої  статті  19  Закону  України  «Про  благоустрій   населених   пунктів»,   сплатити   його 
відновну вартість, а у разі порушення встановленого терміну приведення у належний стан 
(відновлення) об’єкта благоустрою сплатити балансоутримувачу кошти в сумі 1 700грн.  (для     
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комунальних підприємств, установ, організації – 850грн.) за кожен день порушення (крім 
випадків проведення робіт з усунення наслідків аварій в період з 15 листопада по 15 березня). 

 

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) 

Заповнюється державним адміністратором:  

 

____________________ 202___. 
         (дата надходження заяви) 
 

 

____________________ 
                   (підпис) 

 

 

Реєстраційний номер _______________________ 

 

 

_________________________________________ 
    (ініціали та прізвище державного адміністратора) 

 


