
Міському голові  

________________________________ 
 

____________________________________________ 
 (назва юридичної особи/ прізвище, ім’я та по батькові заявника) 
____________________________________________ 

 

____________________________________________ 
(адреса) 

 

____________________________________________ 
( засоби зв’язку) 

 

Заява 
 

 Прошу прийняти рішення щодо наміру передачі майна в оренду та 

включити об’єкт оренди до Переліку відповідного типу. 

Зазначаю такі відомості про об’єкт нерухомого майна: 

___________________________________________________________________ 
(відому  інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати); 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта); 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 Порядку передачі майна в оренду); 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, - бажаний графік використання об’єкта); 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди (Перелік І типу-за аукціоном, Перелік ІІ типу – без проведення аукціону); 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку); 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 (контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб - також ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України). 

 

До заяви додаються: 

За результатами аукціону: 

1) для потенційних орендарів - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта 

громадянина України; 

2) для потенційних орендарів - іноземних громадян та осіб без громадянства - копія 

документа, що посвідчує особу; 

3) для потенційних орендарів - юридичних осіб: 

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів; 

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, 

банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави 

його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів; 

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого 

бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого 

бенефіціарного власника і причина його відсутності; 

4). документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску та документ, що підтверджує 

сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика. 

Без проведення аукціону: 

1)для фізичних осіб: громадян України - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, а для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті - копія 

паспорта громадянина України (у випадку наявності паспорта громадянина України у формі картки, що 

містить безконтактний електронний носій, до заяви на оренду додається копія такого паспорта або копія довідки про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків за вибором особи);  
2)для іноземців та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує особу; 

3)для юридичних осіб - копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 



4) документи, передбачені додатком 1 Порядку передачі майна в оренду від 03 червня 2020р. 

№ 483 (у разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу). 

*Примітка: Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) якщо він укладений 

за результатами електронного аукціону строком більше ніж на п’ять років підлягає нотаріальному 

посвідченню. 
 

 

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

даних з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, відомості з виданих на моє ім’я документів, відомостей 

які надаю про себе) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин. 

Про права, визначені ст. 8 Закону, мету збору даних та осіб, яким будуть передаватися персональні дані 

повідомлений. Засвідчую, що я отримав (ла) повідомлення про включення інформації про мене БПД 

Долинської міської ради з метою забезпечення розгляду моєї заяви. 
 

 

 

«___» ________ 20       рік.                                __________________________   

          (дата)                                       (підпис)   

 


