
Директору Львівського 
комунального підприємства 
«Львівавтодор»    

                                                                     Власюку Миколі Васильовичу 
(ПІБ керівника) 

                                                               _____________________________ 
(ПІБ представника Заявника) 

                                                 _____________________________ 
(місце реєстрації представника Заявника) 

                      _____________________________ 
(вулиця) 

_____________________________ 
(будинок, квартира) 

_____________________________ 
(дом./моб. телефон) 

_____________________________ 
  (електронна пошта (e-mail) 

ЗАЯВА 
 

 Прошу внести дані моєї дитини (Заявника) в базу автоматизованої системи 
оплати проїзду Львівської міської територіальної громади на отримання 
персоналізованої транспортної картки «ЛеоКарт», оскільки мій син/донька являється 
учнем/ученицею навчального закладу - 
________________________________________________________________________ 
                                                                   (прописати повну назву навчального закладу)  

та має право на пільговий проїзд, як ________________________________. 
                                                                                              (учень/учениця) 

 

До заяви додаю наступні документи: 

 Сканована копія 1, 2, 10, 11 сторінок паспорта громадянина України або 
сканована копія ID-картка з додатком представника Заявника (батька/матері). 

 Сканована копія свідоцтво про народження дитини (Заявника), у разі 
наявності паспорта громадянина України- сканована копія ID-картки з додатком 
Заявника.  

 Сканована копія індивідуального податкового номеру (ІПН / РНОКПП) 
представника Заявника. 

(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від податкового номеру). 

 Сканована копія документу, що підтверджує право на пільгу Заявника 

(учнівський квиток або довідка з навчального закладу). 

 Актуальне кольорове фото форматом 3х4, зроблено не пізніше як за 6-
сть місяців до дати подання заяви. 

 Сканована копія чеку про оплату вартості персоналізованої транспортної 
карти «ЛеоКарт». 

 Документ, що підтверджує статус пільговика, у випадку права на пільгу 
згідно з Додатком 1 рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 
19.11.2021 № 1009 

Представник Заявника 
 

_______________         ___________________________________ 

        (підпис)                (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

«____»____________ 2022 року  



ЗГОДА 
на обробку персональних даних 

 
Я,_______________________________________________________________________ 

                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові Представника Заявника) 

____________________ року народження, паспорт серія ________ № 
_____________________, виданий _________________________________________________ 

(чч/мм/рр) 

______________________________________________________________________________ 
  

даю згоду на обробку моїх та моєї дитини 
_____________________________________________________ персональних даних  
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові Заявника) 

 

Львівському комунальному підприємству «Львівавтодор» на таких умовах: 
Персональні дані будуть оброблятися з метою надання, отримання та користування 

персоналізованою транспортною карткою «ЛеоКарт» (носієм електронного квитка) для 
оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування Львівської міської 
територіальної громади. 

Володільцем/розпорядником персональних даних є Львівське комунальне 
підприємство «Львівавтодор», юридична адреса: 79035, Львів, вул. Пасіки Галицькі, 7. 

Володільцем/розпорядником оброблятимуться такі персональні дані: анкетні 

персональні дані, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце 

проживання (зареєстроване), назва навчального закладу, номер телефону, електронна 

пошта (адреса), відомості про право на соціальну пільгу, зокрема, на пільговий проїзд у 

пасажирському транспорті загального користування Львівської міської територіальної 

громади та підставу надання такої пільги, дані щодо документів, які підтверджують право на 

пільговий проїзд, зображення особи Заявника (особиста фотографія). 

Володілець/розпорядник здійснює з персональними даними такі дії: зберігає, 
обробляє та використовує для забезпечення функціонування автоматизованої системи 
оплати проїзду Львівської міської територіальної громади. 

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», я даю згоду 
Львівському комунальному підприємству «Львівавтодор» на обробку, зберігання та передачу 
моїх персональних даних третім для перевірки справжності наданих мною документів, а 
також на виконання будь-яких інших дій з моїми персональними даними у розрізі 
користування пасажирським транспортом загального користування на пільговій основі.  

Мета та умови обробки моїх персональних даних мені зрозумілі, та я погоджуюся з 
ними. 

Зобов'язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк 
уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх 
персональних даних. 

Дана згода надана безстроково для досягнення мети, зазначеної в даній заяві, і може 
бути відкликана за моєю заявою, направленою володільцю персональних даних. 

 

«_____»_________ 2022 року   _________________    _________________________            
день                      місяць                                   Підпис представника Заявника                   ПІБ представника Заявника         
                                 

 


