
                                                                                                   Голові Богородчанської селищної 

                                                                                                   ради Ростиславу Зарембі   

                                                                                                    ______________________________ 

                                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                                                                                             (П.І.Б., рік народження) 

    Паспорт: серія_____ №___________ 

    Адреса проживання: 

    смт./с._________________________ 

                                                                                                             вул.____________________________ 

     ______________________________ 

                                                                                                           тел.___________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 
про продовження договору оренди нерухомого майна або внесення змін до договору оренди 

 

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про адміністративні послуги» прошу надати мені 
адміністративну послугу: про продовження договору оренди нерухомого майна або внесення змін 
до договору оренди: 
Площа об’єкта_________________________________________________________________________ 

Адреса об'єкта__________________________________________________________________________ 

Інформація про об’єкт____________________________________________________________________ 

Цільове призначення____________________________________________________________________ 

Строк оренди об’єкта_____________________________________________________________________ 

Тип Переліку 1 чи 2______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

До заяви додаю: 

Заява (подається не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди) та 

додаються: 

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 відприйняття 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 додаєтьсякопія такого 

паспорта абокопія 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; 

Без проведення аукціону: 

Заява (подається не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди) та 

додаються: 

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 відприйняття 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 додаєтьсякопія такого 

паспорта абокопія 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. 

5) Звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт. 
 

 

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

проінформований про склад, зміст зібраних персональних даних, мету їх збору, права щодо захисту персональних даних та 

третіх осіб, яким можуть передаватися мої персональні дані та несу відповідальність за достовірність інформації, наданої 

до виконкому районної у місті ради. 

 

 

 

 

 

Заявник__________________                                              ___________________________ 
                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали) 
 

 

 

 

____________________________2021року 

 
 

 

 

 

Реєстраційний номер ___ ___                      _________                   _____________________                             

                                                                                                           (підпис)                            (ініціали та прізвище адміністратора) 
 

 

 

 


