
Центр надання адміністративних 

послуг Одеської міської ради 

вул. Косовська, 2-Д 

Пн., ср., пт., сб. з 09:00 до 16:45  

без перерви  

Вт, чт. з 09.00 до 20.00  

без перерви  

  

тел. 705-55-55  
 

 

 

 

 

 

                                                                                             
                                                                                             Керівнику робочого органу                                                                                
                                                                                                            ___________________________ 

                 

«___» __________2019 р. №_______ 
 

ЗАЯВА 
на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

Заявник ______________________________________________________________________________ 
(для юридичної особи - повне найменування, для фізичної особи-прізвище, ім’я та по 

батькові) 

______________________________________________________________________________________ 
        (банківські реквізити) 

 Адреса заявника 

______________________________________________________________________________________ 
(для юридичної особи - юридична адреса, фактичне місце знаходження, податковий номер, у 

який податкової зареєстровано підприємство, для фізичної особи-місце проживання, 

паспортні дані) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Ідентифікаційний код _________________________________________________________ 
      (Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

 

Телефон  ____________________________________________________________________ 

 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою 

____________________________________________________________________________ 
     (повна адреса місця для розташування спеціальної конструкції) 
 

Тип конструкції:______________________________________________________________________ 

 

Розміри конструкції: __________________________________________________________ 

 

терміном на  _________________________________________________________________ 
 

Перелік документів, що додаються ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

М.П. ___________________________________________________________   
     (підпис, прізвище, ім’я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи) 

1. Заява про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами; 

2. Витяг або Довідка про відомості з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців – 2  екз.; 
3. Фотокартка та/або комп’ютерний макет місця 

(розміром 9 х 13 сантиметрів), на якому 

планується розташування рекламного засобу, з 

прив’язкою до місцевості – 3 екз.; 
4. Ескіз рекламного засобу з конструктивним 

рішенням – 2 екз.; 

5. Топогеодезичні матеріали – знімок місцевості 

(М1:500) з нанесенням місця розташування 
рекламного засобу (для стаціонарних рекламних 

засобів) – 2екз.;  

6. Технічна документація, яка підтверджує 

надійність та безпечність рекламного засобу – 
1екз. 

 

Для укладання договору необхідно 

надати наступні документи:  
1.Реквізити банку в якому у заявника 

відкрито розрахунковий рахунок          

(номер, назва банку, МФО) 
2. Для Фізичної особи-підприємця: 
- копія паспорту заявника або 

довіреність та копія паспорту 
представника; 
-  копія Витягу або Довідки  з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 
3. Для юридичної осіби: 
-   у разі представництва за довіреністю, 

копію довіреності та копію паспорту 

представника); 

- копія Витягу або Довідки з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців. 
 


