
 

                            Міському голові 

                          Малецькому В.О. 

 
               

Заявник      

    

КП  «Кременчукводоканал»                                                                         

                                                                                м. Кременчук, пров. Героїв  Бреста, 35-А 

                                                               тел. 74-38-39,  74-40-40, моб.  0935563936 

                                                                                      

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Відповідно до статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» прошу   

 

видати дозвіл на порушення об’єкта благоустрою: асфальтове покриття 

проїжджої_частини внутрішньої квартальної дороги, бордюрна зона по 

проспекту Свободи, у районі буд. 8 
 

з метою проведення аварійних земляних робіт, пов’язаних з розриттям                     

дорожнього покриття: ремонт водопровідного колодязя на проїжджій 

частині__нутрішньої квартальної дороги по проспекту Свободи, у районі 

буд.8 

________________________________________________________________________________ 

 

Відповідальний по дозволу     Золотаренко Руслан Іванович,  головний  

інженер     КП  «Кременчукводоканал», тел. моб.  000__________________                    
 

 

Термін проведення робіт (з урахуванням відновлення порушених об’єктів благоустрою) 

  

  з  30     червня    2016р. по 30   вересня    2016р. 

 

Дозвіл від ______ _____________________ 20___ р. № ________ (зазначається у 

разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката)  

 

Виданий_______________________________________________________________________ 
     (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я 
________________________________________________________________________________ 

та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження) 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

Додатки до заяви: 

- дозвіл або його дублікат (надається у разі переоформлення, анулювання 

дозволу або видачі його дубліката (крім випадків видачі дубліката у зв’язку з 

втратою); 

- викопіювання з плану міста Кременчука масштабу 1:500 (надається у 

разі проведення планових робіт) з нанесенням підземних  інженерних мереж та 

комунікацій,  позначенням точного місця проведення земляних та/або 

ремонтних робі та з обов’язковим погодженням  управлінням земельних 

ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради Полтавської області, а також:   

- ПАТ «Полтаваобленерго»;  

- Філією Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»; 

- КП «Теплоенерго»; 

- КП «Кременчукводоканал»;  

- ПАТ «Кременчукгаз»; 

- Комбінованого центру телекомунікацій №334 Полтавської філії           

ПАТ «Укртелеком» міста Кременчука; 

- КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-

будівельне управління»; 

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних» 

я, 

______ Золотаренко Руслан      

Іванович______ 
           (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) 

___________________________ 
                 (підпис) 

  

даю згоду на обробку моїх персональних даних. 

 

Заявник ____________________ 
             (підпис) 

Р.І. Золотаренко  
(ініціали та прізвище) 

 

 

Примітка. Кожна сторінка цієї заяви засвідчується підписом заявника, скріпленим його 

печаткою (за наявності). 

 

 

 

 


