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ЗАЯВА 

 
 

Відповідно до статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів» прошу 
______________________________________________________________________ 
                               (видати, продовжити, переоформити, видати дублікат, анулювати) 
дозвіл на порушення об’єкта благоустрою  _________________________________  
                                                                                  (назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження) 
  ________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

з метою проведення  ____________________________________________________ 

(вид земляних, ремонтних робіт із зазначенням «аварійні» чи «планові» та згідно з додатком 1 
  ________________________________________________________________________________________ 
  до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі,  
 

переоформлення, анулювання дозволів на території Кременчуцької міської територіальної громади)       
______________________________________________________________________ 
 (точне місце проведення робіт)             

Відповідальний по дозволу  ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

                                              (прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон) 
 

Термін проведення робіт (з урахуванням відновлення порушених об’єктів 
благоустрою)   
 з ______ ____________20___р. по _____ ____________ 20 ___р. 
 
Дозвіл від ______ _____________________ 20___ р. № ________          
 (зазначається у разі подовження, переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката)  
 
Виданий _____________________________________________________________ 
   (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
  ________________________________________________________________________________________ 
особи - підприємця, їх місцезнаходження) 

 

Міському голові 
Віталію МАЛЕЦЬКОМУ 

 
         Заявник 
____________________________________________                                            
(найменування юридичної особи, ПІБ ФО-П, адреса, телефон) 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________  
       



 
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); 

- ксерокопія дозволу (надається у разі його подовження); 
- викопіювання з плану Кременчуцької міської територіальної громади 

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 Кременчуцького району Полтавської області, управлінням містобудування 
та архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області.  

У разі виконання планових земляних робіт на території міста Кременчука 
викопіювання масштабу 1:500 погоджується:  

- Кременчуцькою об’єднаною філією АТ «Полтаваобленерго»;  
- Товариством з обмеженою відповідальністю «Кременчуцька ТЕЦ»;  
- Комунальним підприємством «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області; 
- Комунальним підприємством «Кременчукводоканал» Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області;  
- Приватним акціонерним товариством «Кременчукгаз»; 
- Приватним акціонерним товариством «Укртелеком»; 
- Комунальним підприємством «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване 

шляхове ремонтно-будівельне управління» Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області. 

У разі виконання планових земляних робіт на території Потоківського 
старостинського округу у межах сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала 
Кохнівка викопіювання масштабу 1:500 погоджується відповідними 
організаціями, підприємствами, балансоутримувачами інженерних мереж та 
комунікацій, які розташовані на ділянці розриття. 

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних» 

 
Я,__________________________________ 
        (прізвище, ім’я та по батькові) 

______________________ 
                  (підпис) 

даю згоду на обробку моїх персональних даних  
Заявник ____________________ 

            (підпис) 
___________________ 
      (ініціали та прізвище) 

 
  

Примітка. Кожна сторінка цієї заяви засвідчується підписом заявника, скріпленим його 
печаткою (за наявності). 
 
 
 
 




