
Додаток  1 

до Порядку подання та розгляду заяви про 

включення до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації, та заяви на участь в аукціоні, 

конкурсі щодо об’єктів державної власності груп 

А, Д та Ж 

(пункт 2.1 розділу ІІ)    
 Реєстраційний №                       у________________________________ 
                                                                                              (найменування державного органу приватизації)                                             

“___  ”______________  20____ року 
              (дата реєстрації заяви) 

 ЗАЯВА 
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації 

                       Об’єкт  приватизації 

  Об’єкт приватизації 
               (найменування об’єкта приватизації груп А, Д та Ж, у  т.ч. разом із земельними ділянками,   

                                        на яких цей об’єкт розташований)   

 

 

      (поштовий індекс)                              (місцезнаходження відповідного об’єкта приватизації)                                              

      Балансоутримувач об’єкта приватизації  

    

                                          
      (код згідно з ЄДРПОУ)                                                  (повне найменування) 

                             

      (поштовий індекс)                                                             (місцезнаходження)                                       

      Земельна ділянка площею ______________, що знаходиться __________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________________ 

                              

                      Заявник            
                             Юридична особа                                                                  

                                                                           (повне найменування заявника)                                           

     держава 
                                                          (повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник)                      

     керівник 
                                                                        (прізвище, ім’я та по батькові, посада) 

     код згідно з ЄДРПОУ 

                              Фізична особа 

 

                                                                        (прізвище, ім’я та по батькові заявника) 

     громадянин(ка)  __________________________________________________________________ 
                                                                 (повне офіційне найменування держави або особа без громадянства)  

   

           (поштовий індекс)                                    (місцезнаходження або місце проживання заявника) 

         

                      Телефон                                       Телефакс                                           Телекс                

    Заявник або уповноважена 

    ним особа (представник)   ____________________________________________________________   
                                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)      

     Паспорт: серія  ____________,   № __________ ,  виданий  “ _____ ” ____________ 19 ____ року  
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___________________________________________________________________________________  
(найменування органу, що видав паспорт) 

                           Спосіб приватизації об’єкта  

                                         (аукціон (у  т.ч. за методом зниження ціни, без оголошення ціни), конкурс, викуп) 

 

                                   Умови                   
             _________________________________________________________________________________________________________ 

                                                             (запропоновані умови купівлі об’єкта) 

           __________________________________________________________________________________________________________ 

                                                  (запропоновані умови експлуатації об’єкта) 

                                        Документи 

                                    Для всіх заявників 
                Заява про включення до переліку на___ арк. у 3 прим. 

                 Документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його  

                 повноваження, на ____ арк. в 1 прим  

                 Перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки 

                  за придбаний об’єкт, на _______  арк. в 1 прим. 

            Документ про внесення плати за подання заяви на _______ арк. в 1 прим. 

                Інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких  

                 придбаваються державні об’єкти,  їх  засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – 

                 кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)  (в довільній формі) на __ арк. в 1 прим. 

.                Інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заявника, на __ арк. в 1 прим. 

 

                                  

                 Для юридичної особи 
                 Копії установчих документів (легалізовані та перекладені ― для нерезидентів)  

(копія  відповідного рішення органу місцевого самоврядування ― для органів місцевого               

самоврядування), засвідчені нотаріально або посадовою особою відповідного органу  

приватизації, на _____ арк. в 1 прим. 

                Документ щодо призначення керівника на ______ арк. в 1 прим. 

                Документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів) на __ арк. в 1 прим. 

   Документ,  що  підтверджує наявність та розмір частки держави – Україна в статутному капіталі та 

                 майні учасника, на ______ арк. в 1 прим. 

                 Інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні чи країнах, 

                 включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, 

                 одержаних злочинним шляхом, (в довільній формі за підписом керівника) на ____ арк. в 1 прим. 

                 Інформація про відсутність реєстрації  юридичної особи чи пов’язаної з нею особи в державі,            

                 визнаній Верховною Радою України державою - агресором  та  про  відсутність застосування до 

                 них санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі за підписом керівника) на _арк. в 1 прим. 

                 Інформація про фінансово-майновий стан  на ____ арк. в 1 прим . 

 

                 

       Для фізичної особи (фізичної особи – підприємця)   

                Довідка органу  доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи 

                (податкову декларацію) на ______ арк. в 1 прим.   

               Довідка органу  доходів і зборів про доходи на підставі поданої декларації платника  

                єдиного податку (для фізичної особи – підприємця платника єдиного податку) на ____ арк. в 1 прим. 

                Інформація про відсутність у фізичної особи чи пов’язаної з нею особи громадянства держави,            

                 визнаної Верховною Радою України державою - агресором   та   про  відсутність застосування  

                 до них санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі) на __  арк. в 1 прим. 
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 Наявність документа позначити знаком                               Прийнято від заявника всього _______ арк. 

    М.П.        М.П. 

(підпис заявника або   заявника (для    (підпис особи від органу   органу 

вповноваженої ним   юридичної особи)    приватизації)     приватизації  

особи)                                              (за наявності)                         

 Вхідний №______________  

«______»_____________20___ року    «______»_____________20___ року 

(дата заповнення заяви)                      (дата прийняття заяви) 


