
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ  

МАЛЕЦЬКОМУ В.О. 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу погодити розміщення на об’єкті благоустрою тимчасового гаражу для 

зберігання транспорту на території Кременчуцької міської територіальної громади 
 

(назва адміністративної послуги) 

по вул. Київській, в районі жилого будинку № 25 в м. Кременчуці 
 

(назва об’єкта, його місцезнаходження) 
 

 
 

 

гр. Коваленко Роман Петрович 
 

(суб’єкт звернення) 

2702810705 
 

(ідентифікаційний код ) 

за дорученням Іванов Петро Миколайович 
 

Ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ /уповноваженої особи) 

м. Кременчук, просп.Свободи, 13, кв. 46 
 

(місцезнаходження суб’єкта звернення/ уповноваженої особи) 

 

телефон  096 111 11 11     
Документи, що додаються до заяви: 

 

1. Копія паспорта громадянина України 
 

2. Копія ідентифікаційного номера. 
 

3. Засвідчена в установленому порядку копія довіреності – для уповноваженої особи. 
 

4. Копія технічного паспорту автотранспортного засобу з ручним керуванням, який 

знаходиться у власності цієї особи або довідка про отримання транспортного засобу 

відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999, або копія технічного паспорта 

автотранспортного засобу опікуна особи з інвалідністю (у разі наявності документа на 

право опікуна). 
 

5. Копія посвідчення особи з інвалідністю. 
 

6. Копія довідки медичної установи щодо наявності захворювання опорно-рухового апарату. 
 

7. Копія посвідчення водія. 
 

8. Копія висновку обласної медико-соціальної експертної комісії про наявність у особи з 

інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність 

протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем. 
 

9. Копія документу на права опікуна (за необхідністю). 
 

 

* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, 

використання та зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання 

адміністративної послуги. З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних 

ознайомлений   
 

«_  »  20   
 

(підпис суб’єкта звернення, уповноваженої особи) 

 (дата) 

(Реєстраційний номер) 

(підпис) 

(ініціали та прізвище адміністратора) 
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