
 Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь в аукціоні, повинні подати згідно з 

робочим графіком у територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг            

м. Львова (м. Львів, пл. Ринок, 1, м. Львів, вул. М.Хвильового, 14, м. Львів, вул. І.Виговського, 

32, м. Львів, пр. Червоної Калини, 72-а, м. Львів, вул. Костя Левицького, 67) такі документи: 

1) заява встановленої форми, заповнена друкованим способом;  

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;  

3) нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) – для 

юридичних осіб; 

4) довідка органу Державної фіскальної служби про подану декларацію про майновий 

стан і доходи (податкову декларацію) – для фізичних осіб (форма затверджена наказом 

Міністерства доходів і зборів від 11.12.2013 № 795); 

5) * засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати 

договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки); 

6) документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-

продажу (згідно з установчим документом) – для юридичних осіб; 

7) документ на право представлення інтересів заявника, якщо документи подає 

уповноважена особа (нотаріально засвідчена довіреність); 

8) платіжний документ про внесення плати за подання заяви – 17,00 грн., у т.ч. ПДВ (для 

юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності 

департаменту економічної політики на п/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, 

МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625; 

9) документ про внесення грошових коштів (гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків 

початкової ціни продажу об’єкта (без ПДВ), які перераховуються управлінню комунальної 

власності департаменту економічної політики на п/р 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській 

області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625; 

10)  копія довідки з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого 

будуть перераховуватися кошти;  

11) * два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про 

прийняття рішення щодо участі в аукціоні, засвідчені заявником – для юридичних осіб; 

12) довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за 

підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств). 

* напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, 

найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її 

ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності, за наявності), для фізичних осіб - складається зі слів “Згідно з 

оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати 

засвідчення копії. 

 

  


