
Відомості про об'єкт приватизації

Найменування об'єкта приватизації:

Місцезнаходження об'єкта приватизації:

Поштовий індекс

Область

Назва населеного пункту
(зазначається разом із назвою)

Вулиця
(інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) - зазначається разом із назвою

Будинок № Корпус №

Пропонований спосіб приватизації об'єкта

Відомості про балансоутримувача об'єкта приватизації (у разі наявності)

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи:

Місцезнаходження балансоутримувача об'єкта приватизації:

Поштовий індекс

Область

Назва населеного пункту
(зазначається разом із назвою)

Вулиця
(інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) - зазначається разом із назвою

Будинок № Корпус Номер приміщення
(кімната, кабінет, офіс тощо)

Відомості про заявника

Для юридичної особи:

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Керівник:

Прізвище, імя, по батькові

Паспортні дані серія номер

ЗАЯВА                                                                                                                                            

про включення об'єкта права комунальної власності територіальної громади міста 

Івано-Франківська до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

Додаток до Порядку

подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної 

власності  територіальної громади міста Івано-Франківська до 

переліків об’єктів, що підлягають приватизації

(викуп, аукціон (з умовами, без умов)



Продовження додатка

Дата видачі паспорта / /

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Для фізичної особи:

Прізвище

Ім'я

По батькові

Ідентифікаційний код

Паспортні дані серія номер

Дата видачі паспорта / /

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Для всіх заявників:

Повне офіційне найменування держави, де зареєстровано юридичну особу/громадянином якої є фізична особа

Місце знаходження юридичної особи/проживання фізичної особи

Україна Інша країна (вказати)

Поштовий індекс

Область

Назва населеного пункту
(зазначається разом із назвою)

Вулиця
(інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) - зазначається разом із назвою

Будинок № Корпус Тип приміщення №
(квартира, кімната, кабінет, офіс тощо)

Уповноважена особа (представник) заявника

Прізвище, імя, по батькові

Паспортні дані серія номер

Дата видачі паспорта / /

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

Контактний телефон заявника/представника + 3 8

Адреса електронної пошти:

(прізвище, ініціали заявника/уповноваженої особи заявника)

Дата заповнення заяви / /

(підпис)


