
                                                                                                             Додаток 1   

 
 
                                                                                                                                                     

Конкурсній комісії по проведенню 

конкурсу з визначення інвестора-

забудовника для завершення  

будівництва об’єкта «Багатоповерховий 

житловий будинок з вбудованими 

приміщеннями в мікрорайоні 

Будівельників, 56А» виконавчого 

комітету Вараської міської ради 
 

 

Реєстраційний номер заяви _______________ 

Дата реєстрації «       » _________________ 202__р. 

 

Реєстратор _____________________________    
                                                                                         

                                                    

 

ЗАЯВА  

на участь у конкурсі  

 

з визначення інвестора-забудовника для завершення будівництва об’єкта 

«Багатоповерховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями в мікрорайоні 

Будівельників, 56А, м. Вараш»  

                          

 

Розглянувши та вивчивши інформацію про проведення конкурсу та Положення 

про порядок проведення конкурсу з визначення інвестора-забудовника для завершення 

будівництва об’єкта «Багатоповерховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями 

в мікрорайоні Будівельників, 56А, м. Вараш» 

 

_____________________________________________________________________________ 
(повне найменування учасника конкурсу (заявника)) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

в особі________________________________________________________________________ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника, уповноваженої ним особи (представника))  
 

просить дозволити  взяти участь у конкурсі по визначенню інвестора-забудовника  для 

завершення  будівництва об’єкта «Багатоповерховий житловий будинок з вбудованими 

приміщеннями в мікрорайоні Будівельників, 56А, м. Вараш» та повідомляє про згоду 

щодо участі в конкурсі на умовах, затверджених рішенням виконавчого комітету 

Вараської міської ради Рівненської області № _____ від «___» _____________2022 року, 

прошу допустити до участі в конкурсі та зобов’язуюсь дотримуватися порядку та умов 

проведення конкурсу, вимог законодавчих та нормативно-правових актів та виконувати 

їх умови. 

 

Реквізити заявника (учасника) конкурсного відбору: 



                                                                              

 

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)   _________________________________________ 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в ЄДР (для юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців)  

____________________________________________________________________________________ 

Юридична адреса _____________________________________________________________ 

Фактична адреса _____________________________________________________________ 

Місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб-підприємців) ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон/факс, мобільний телефон, електронна пошта  _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Банківськи реквізити: 

розрахунковий рахунок _______________________________________________________ 

банк ________________________________________________________________________ 

код банку (інше)_______________________________________________________________ 

Паспорт керівника або уповноваженої ним особи (представника) - ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(серія, номер, ким і коли виданий) 

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої ним особи 

(представника) _______________________________________________________________ 

 До заяви додаються наступні документи: 

1. __________________ на ____ арк. у ______ прим.; 

2. __________________ на ____ арк. у ______ прим. 

(або Додаток: конкурсна документація згідно з описом на ____ арк., (Додаток 1)) 

«____» «______________» 2022 р. 
  (дата заповнення заяви)                                 

 

 

Керівник  

(уповноважена ним особа  

(представник))       ________________            ______________                 _____________________ 
                       (посада)                                       (підпис)                                                (прізвище та ініціали)  

Головний бухгалтер     _____________              __________________ 

М.П.                (підпис)                                                (прізвище та ініціали)  

 
                  

 

                  

                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


