
Реєстраційний номер  Д К Р    /     
 

Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради 

(назва державного органу) 

“______”_______________ 201__ Р. 

       (дата реєстрації заяви) 

Заява  
на надання в оренду нежитлової  будівлі (споруди, приміщення) 

  ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ 

 Назва: _______________________________________________________________________________ 
 

Площа приміщення, кв.м: _______ (прописом) 

Місцерозташування приміщення: __________________________________________________________ 

Адреса: 7 6 0 1 8 м. Івано-Франківськ, вул. ___________________________________________ 
          (поштовий індекс) 

Підприємство, установа, 

організація, на балансі/в управлінні 

якої знаходиться об’єкт оренди 

 
________________________________________________________ 

 

Заявник 

 Юридична особа 

____________________________________________________________________________________________ 
(повна назва заявника) 

Юридична адреса: _____________________________________________________________________________ 
(повна офіційна назва держави, де зареєстровано заявника) 

 
      ______________________________________________________________ 

 (поштовий індекс)                                                               (область, район, місто, вулиця) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Керівник: ____________________________________________________________________________                                           
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 Ідентифікаційний код заявника:             
  

 
       

 
 

 
       

                 Телефон Телефакс 
  

 

 Уповноважена особа, якій надано повноваження на підписання документів: 

__________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Домашня адреса:___________________________________________________________________________ 
(повна офіційна назва держави, де проживає заявник) 

  

 
      _______________________________________________________________ 

         (поштовий індекс)                              (область, район, місто (село), вулиця, де проживає заявник)  

_____________________________________________________________________________________ 

 
       

 
 

 
       

                Телефон Телефакс  

 

Паспортні дані: серія _______, №____________________, виданий ____,_________________ 20__ р. 

__________________________________________________________________________________________ 
(назва орану, що видав паспорт) 

 
Документ, що підтверджує повноваження ______________________________________________ 

на право підпису документів   ________________________________________________________ 
  



Спосіб придбання права на оренду та запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди 
 

Спосіб: за конкурсом. 

Умови подальшої експлуатації об’єкта:  

1. Об’єкт буде використовуватися: ____________________________________________. 

2. У випадку, якщо __________________ стане переможцем конкурсу, зобов’язуюється: 
а) підписати протокол засідання конкурсної комісії у день проведення конкурсу; 

б) в 10-денний термін з дня затвердження виконавчим комітетом міської ради протоколу засідання конкурсної комісії 

укласти з орендодавцем договір оренди об'єкта оренди з врахуванням результатів конкурсу, викладених в протоколі засідання 

конкурсної комісії; 

в) своєчасно сплачувати за об'єкт оренди орендну плату, визначену за результатами конкурсу, розмір якої щомісячно буде 

коригуватися на офіційно встановлений індекс інфляції; 

г)  своєчасно та в повному обсязі вносити плату  за надані  підприємствами і установами міста комунальні послуги на 

підставі укладених з цими підприємствами окремих договорів;  

д) компенсувати витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди;  

зазначаються інші умови, передбачені оголошенням про проведення конкурсу________________________________________ 

2. Переможцем конкурсу буде визначено учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати при обов'язковому 

забезпеченні виконання інших умов конкурсу. 

3. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи-підприємці, які сплатили заставу за участь в конкурсі по 

конкретному об'єкту оренди. Застава за участь в конкурсі перераховується на розрахунковий рахунок управління державної 

казначейської служби України у м. Івано-Франківську Івано-Франківської області № 34223999009002 в Казначейство України,               

МФО 899998, код ЄДРПОУ 37952250. Внесена застава за участь у конкурсі зараховується переможцеві конкурсу в рахунок майбутніх 

платежів за об'єкт оренди, а учасникам конкурсу, які не стали переможцями, ця застава повертається.  

Конкурс відбудеться  __.__.201__року о ___00 год. в кабінеті ____ виконавчого комітету міської ради. 

4. Переможцеві конкурсу, який не підпише протокол засідання конкурсної комісії або не укладе договір оренди об'єкта 

оренди в терміни, встановлені умовами конкурсу, застава на участь в конкурсі не повертається. Такий учасник конкурсу втрачає право 

на укладення договору оренди об'єкта оренди, а відповідний вказаний об'єкт оренди буде повторно виставлено на конкурс.  
 

Документи, що подаються заявником одночасно із заявою: 
  

   Копія установчих документів (статут, положення тощо) 
   

   Копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
   

   Інформація про заявника, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової 

служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ  
   

   Інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства 
   

   Заява про ознайомлення з умовами та порядком проведення комерційного конкурсу на право укладення договору оренди об’єкта оренди 

   

   Довідка з банку про номера рахунків заявника, в т.ч. рахунку, з якого перераховуватиметься орендна плата 
   

   Документ, що надає право уповноваженій особі підписувати документи по оренді 
   

   Квитанція про сплату застави (оригінал). 
   

   Інше _____________________________________________________________________________________________ 
 

  

Наявність документів позначати значком Х 

Прийнято від заявника всього _______арк. 

   

_____________________    ____________________                         ___________________   ____________________       
       (підпис заявника або                                                       (П.І.Б)                                                              (підпис працівника Департаменту                               (П.І.Б) 

уповноваженої ним особи, М.П. (за нгаявності))                                                                                                  комунальних ресурсів)                 

                                                                                                    

                                                                      

                              вхідний №ДКР-__________ 

 

                                                                                                  “____”____________ 201__р. 
 
 

 


	Заява

