Додаток № 1
Керівнику Робочого органу з розміщення
зовнішньої реклами виконавчого комітету Бобрицької сільської ради
«_____»_______________ 20___ р. №______

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,

для фізичної особи – прізвище, ім’я 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)
Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою:
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на
(літерами)

Перелік документів, що додаються
Заявник
або уповноважена ним особа
М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток № 2

Керівник робочого органу

__________________
(підпис)

Дата і номер рішення про
скасування дозволу

Результати розгляду заяв на продовження строку
дії, або переоформлення дозволу

Дата і номер видачі дозволу на розміщення
зовнішньої реклами, строку дії, дата і номер
рішення про відмову у наданні дозволу

Дата прийняття рішення про встановлення
пріоритету заявника на місце розташування
рекламного засобу, про продовження строку, на
який встановлено зазначений пріоритет, або про
відмову у його встановленні

Підпис заявника

Підпис особи, на яку покладено реєстрація
документів

Кількість сторінок у поданих документах

Для юридичної особи - повне найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код, для
фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові,
паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце
проживання

Дата подання

Реєстраційний номер заяви

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

_________________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток № 3

Без договору з виконавчим комітетом
Бобрицької сільської ради недійсний
ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами
Виданий

р. на підставі рішення виконавчого комітету
(дата видачі)

Бобрицької сільської ради

(дата і номер рішення)
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),
банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром 9 × 13 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу

N
E

W
S

Погоджувальна частина:
1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа):
2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури:
3. Підрозділ Національної поліції України (за потребою):
4. Орган охорони культурної спадщини або об’єктів природно-заповідного фонду (за потребою):
5. Утримувач інженерних комунікацій (за потребою):

Строк дії дозволу з

(дата початку строку)

Дія дозволу продовжено
(дата початку строку)

Дія дозволу продовжено
(дата початку строку)

Керівник робочого органу ____________________
(підпис)

до

до
до

(дата закінчення строку)

(дата закінчення строку)
(дата закінчення строку)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток № 4
ДОВІДКА
«____»_____________20_____ р. №______

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами ______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

в тому, що від нього разом із заявою ______________________________________________________________________________________________________________________
(вхідний номер, дата реєстрації в журналі реєстрацій і дозволів

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
на розміщення зовнішньої реклами)

отримані наступні документи: _________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(перелік документів із зазначенням сторінок і кількості примірників)

Керівник робочого органу ____________________
(підпис)

М.П.

____________________
(ініціали та прізвище)

