
Начальнику Управління Державного
агентства рибного господарства 
у Тернопільській області
Максиміву В.М.

ЗАЯВА

Прошу видати дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)_

 (назва документа) 
___________________________________________________________________________ 

(водний об'єкт, на який видається документ, та його місце знаходження)
___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
(вид діяльності, згідно з КВЕД)

______________________________________________________________________ 
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи або прізвище ім'я по батькові 

_________________________________________________________________________________
фізичної особи-підприємця)

______________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для юридичної особи,

_________________________________________________________________________________
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)

Документи, що додаються до заяви: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Бажаний спосіб отримання результату:

                  особисто            поштою          __________________________________
                                                                                                       (інше, зазначити)

           Даю згоду на обробку, використання та зберігання персональних даних у межах, необхідних 
для надання адміністративної послуги.

______________________
(телефон) 

        ________________________
(телефакс)

     « ___ » _____         ______ 20 ___р. ___________________________
 (підпис керівника юридичної особи / фізичної

особи - підприємця, уповноваженої особи)
Заповнюється адміністратором:

     « ___ » _______        _____ 20 __ р.
                     (дата надходження заяви) 
            _____________________________
                                 (підпис)

   Реєстраційний номер ________________
   ______________________________

(ініціали та прізвище адміністратора)



 

ДОВІДКА
про наявність у суб’єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених 
знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних 

пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному 
рибогосподарському водному об’єкті (його частині)

Суб’єкт господарювання _____________________________________________________
                                      (найменування, адреса, телефони/факси, адреса електронної 

________________________________________________________________________________
пошти юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, серія,

________________________________________________________________________________
номер паспорта, ким і коли виданий, адреса, телефони/факси, адреса електронної пошти)

Співвиконавець _____________________________________________________________
                             (найменування, адреса, телефони/факси, адреса електронної 

________________________________________________________________________________
пошти юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, серія, номер

________________________________________________________________________________
паспорта, ким і коли виданий, адреса, телефони/факси, адреса електронної пошти)

Назва рибогосподарського водного об’єкта (його частини) _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рибальські судна (плавзасоби) _________________________________________________
                                                   (назва, порт реєстрації, бортові, реєстраційні номери 

________________________________________________________________________________
рибальських суден, номер ІМО, міжнародний радіопозивний, власні або орендовані)

Дозволені для використання знаряддя лову ______________________________________
                                                                                                (кількість та тип)
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Рибоприймальні пункти (місце розташування яких погоджено згідно із законодавством) 
________________________________________________________________________________

(місцезнаходження або назва рибальського судна у разі, коли 
________________________________________________________________________________

рибоприймальний пункт перебуває на борту рибальського судна,
________________________________________________________________________________

порт реєстрації та бортовий номер)

_____________________________________
(найменування посади посадової особи, що 

видала довідку)

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

« ____ » _________________ 20 ___ р.
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