
Додаток до інформаційної картки адміністративної 

послуги - надання орендарю згоди орендодавця 

комунального майна на здійснення невід'ємних 

поліпшень нежитлових приміщень 

 

Директору Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області  

Добровольського О.О. 

      

 _________________________________ 

   (назва юридичної особи) 

 _________________________________  

 (адреса реєстрації) 

__________________________________ 

 

 Телефон __________________________ 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу надати згоду на здійснення невід'ємних поліпшень об’єкта, що знаходиться за 

адресою: Донецька область, м. ____________________, ____________________________ 

загальною площею _____________ кв. м відповідно до технічного паспорта від  

____ ______________ р. Інвентарний №_______________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 

№ договору оренди ________________________________________ 

Термін дії договору оренди з _________________до__________________________ 

 

Пільгова орендна плата 

_______________________________________________________________ 

(так / ні)  

 

Обґрунтування мети, доцільності проведення відповідного виду 

робіт_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

       Даю згоду на проведення оцінки об’єкта оренди/суборенди у разі, якщо проведення 

оцінки було здійснено більше ніж один рік або договір оренди був укладений без 

здійснення незалежної експертної оцінки та погоджуюсь на внесення змін до договору 

оренди/суборенди 

       Інформуємо про намір укласти договір на право проведення оцінки із суб’єктом  



 

оціночної діяльності_____________________________  

                                                          (назва суб’єкта) 

 

____________             ____________________       “____“________ 20__ р.  

          (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові)                                      (дата) 

 

 

 

  

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України 

“Про захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі паспортні 

дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення реалізації 

адміністративно-правових відносин. 

“___“_____________ 20__ року                     _______________/______________ 

                  (дата)                                      (підпис/прізвище, 

ініціали) 



Директору Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області  

Добровольського О.О. 
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____ ______________ р. Інвентарний №_______________ 

Поверховість ________ Площа _______ кв.м Індекси приміщень ___________ 
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