
ПЕРЕЛІК документів, які подаються фізичними особами 

для отримання дозволу на право оренди об’єктів комунальної 

власності м.Івано-Франківська* 
 

1. Заява про надання в оренду об’єкта комунальної власності м. Івано-Франківська, 

погоджена належним чином**; 

2. Ксерокопія паспорту (всіх заповнених сторінок) та ідентифікаційного коду (крім 

тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 

про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 

паспорті) (завірені підписом власника – для резидентів, легалізовані та перекладені 

- для нерезидентів); 

3. Ксерокопія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань***; 

4. Довідка з банківської установи про відкриті рахунки заявника (для об’єктів щодо 

яких оголошено конкурс – оригінал, в інших випадках – ксерокопія); 

5. Інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 

законодавства (у довільній формі за підписом заявника, приклад в додатку 1 до 

цього переліку); 

6. Ксерокопія по-поверхового плану (з адресою) з виділенням площі, які заявник 

бажає взяти в оренду (у разі декількох видів діяльності зонування під кожний вид 

діяльності), завірена балансоутримувачем (підпис, запис «з оригіналом згідно», 

дата); 

7. Заява про ознайомлення з умовами та порядком проведення комерційного конкурсу 

на право укладення договору оренди конкретного об’єкта оренди (для об’єктів 

щодо яких оголошено конкурс, приклад в додатку 2 до цього переліку); 

8. Квитанція про сплату застави за участь в конкурсі (для об’єктів щодо яких 

оголошено конкурс); 
 
 

 

 
 
* -У випадку подання заявником заяви на оренду об'єкта, про який у Департаменті комунальних ресурсів 

Івано-Франківської міської ради немає інформації, то по такому об'єкту Департаментом окрім документів, 

передбачених цим переліком, може бути витребувано у заявника додаткові документи, передбачені 

Положенням про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська. 

У разі якщо на об’єкт оренди оголошено конкурс, в оголошенні про проведення конкурсу може бути 

зазначено про необхідність подання додаткових документів не передбачених цим переліком. 

 

** - Заява подається в довільній формі, при цьому в ній обов’язково зазначаються адреса та площа об’єкта, 

термін оренди, мета використання, реквізити заявника, контактний телефон, дозвіл на обробку 

персональних даних. 
Заява погоджується з підприємством, установою чи організацією на балансі/в оперативному 

управлінні/господарському віданні якої перебуває об’єкт оренди. Якщо об'єкт оренди розташований в 

закладі освіти, культури чи охорони здоров'я, то заява додатково погоджується з керівником відповідного 

відділу (управління) міськвиконкому, якому підпорядкований балансоутримувач об'єкта оренди. 

Заяви, подані на підставі оприлюдненого оголошення про намір передати в оренду об’єкт оренди або 

оголошення про проведення конкурсу погодження не потребують, крім випадків зміни пропонованого 

цільового використання об’єкта. 

 

*** - Подається для фізичних осіб, які зареєструвались у встановленому законодавством порядку в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  

Фізичні особи не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності можуть подавати заву на оренду 
таких об’єктів комунальної власності - гаражних приміщень; підсобних приміщень в житлових будинках, де 

вони проживають для використання під господарські потреби; творчих майстерень. 



Додаток 1 

 
 

Додаток до заяви на право 

оренди комунального майна 

 

від ______________________ 
                               (П.І.Б., РНОКПП) 

 

Відповідно до ч.1 ст.9 ЗУ «Про оренду державного та комунального 

майна», керуючись наказом Фонду державного майна України від 

15.02.2013р.  № 201 із змінами, повідомляю про відсутність застосування до 

мене та пов’язаних зі мною осіб будь-яких санкцій відповідно до 

законодавства України, зокрема  спеціальних економічних та інші 

обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про 

санкції".  Одночасно зазначаю, що я та пов’язані зі мною особи не належать 

до осіб, які походять з держави, визнаної Верховною Радою України 

державою-агресором, а також не перебувають під контролем таких осіб. 

 

 

______________________                                                   _______________ 
                                 (П.І.Б.)                                                                                                                                (підпис, М.П. (за наявності)) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18


Додаток 2 

 

 

 

ЗАЯВА 
про ознайомлення  

з умовами та порядком проведення комерційного конкурсу 

на право укладення договору оренди нежитлових приміщень  

площею _____ кв.м, розташованих в будинку за адресою: 

м. Івано-Франківськ, вул. _________________. 

 

Даною заявою я підтверджую факт огляду нежитлових приміщень             

площею _____ кв.м, розташованих в будинку за адресою: вул. 

___________________ у м. Івано-Франківську, які пропонуються в оренду на 

конкурсній основі, та ознайомлення з умовами і порядком проведення 

комерційного конкурсу на право укладення договору оренди вищевказаних 

нежитлових приміщень. Я гарантую, що не буду висувати вимог до 

Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради та 

конкурсної комісії з приводу опублікованої інформації про проведення 

конкурсу та ознайомлення мене з об’єктом оренди і порядком проведення 

конкурсу. 

 

“____”_____________________ 201___ р.    

 

_______________________________ 
                                (підпис, М.П. (за наявності)) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Директору Департаменту комунальних 

ресурсів Івано-Франківської міської ради  

І. І. Гриненьку 

 
(П.І.Б. фізичної особи або особи -уповноваженого представника,  

якій видано довіреність учасника  конкурсу 

 


	ЗАЯВА

