
ПЕРЕЛІК документів, які подаються фізичними  та юридичними особами для включення 

об'єкта права комунальної власності Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 

громади до переліку об'єктів, що підлягають приватизації  

 
1. Заява (встановленої форми) про включення об'єкта права комунальної власності Івано-

Франківської міської об’єднаної територіальної громади до переліку об'єктів, що підлягають 
приватизації*; 

2. Для потенційних покупців - фізичних осіб громадян України: 

- копія паспорта громадянина України**; 
3. Для потенційних покупців - фізичних осіб іноземних громадян: 

- документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або 

податкового резидентства; 

- копія паспорта**; 
4. Для потенційних покупців - юридичних осіб: 

- 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 про причину його 

відсутності; 
- остання річна або квартальна фінансова звітність. 

5. Крім того, всі заявники подать: 

-  інформацію (в довільній формі) про відповідність потенційного покупця вимогам статті 8 Закону;  
- інформацію про джерела надходження коштів для придбання об’єкта приватизації (власні чи 

залучені)***.  

6. Орендар об’єкта комунальної власності, яким пропонується спосіб приватизації «шляхом викупу 
орендарем», додатково надає документи, що підтверджують його відповідність вимогам статті 18 Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», зокрема: 

- завірену належним чином копія письмової згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень;  

- погоджену орендодавцем проєктно-кошторисна документація на проведення  поліпшень 
орендованого майна;  

- підписані замовником і підрядником акти виконаних будівельних робіт;  

- висновок будівельної експертизи, що підтверджує здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому 
числі невід’ємний характер поліпшень; 

- документи, що підтверджують виконання орендарем за власні кошти невід’ємних поліпшень, в т.ч. 

завірені копії документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення 
орендованого нерухомого майна,  зокрема  придбані  матеріали,  конструкції тощо, аудиторський 

висновок щодо підтвердження фінансування здійснених  поліпшень  орендованого нерухомого майна за 

рахунок коштів орендаря, який має  містити розшифровку періодів освоєння, напрямів та джерел 

фінансування поліпшень, у тому числі за рахунок коштів  орендаря, з посиланням на підтверджувальні 
документи;  

- оригінал довідки з банківської установи про відкритий на ім’я заявника розрахунковий рахунок в 

національній валюті (на який може бути зараховано відшкодування вартості здійснених поліпшень)  
 

 
* - У разі, якщо заява підписана особою, уповноваженою керівником юридичної особи, або представником фізичної 

особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи та довіреність. 

 

** - У разі, якщо документом, що посвідчує особу є паспорт з безконтактним електронним носієм, до заяви 

додається копія такого паспорта з відповідною підтвердною документацією. 

 

*** - У разі наявності наміру придбати об’єкт приватизації за рахунок залучених коштів заявник повинен також 

подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає 

розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такий заявник стане покупцем 

об’єкта приватизації. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини 

другої статті 8 Закону. 
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