
 
 
ДОДАТОК 2 (вкласти в «конверт А. Адміністративна Документація») 
 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕННОСТІ У ПРИДБАННІ НЕРУХОМОСТІ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ 
ІТАЛІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ У М. КИЄВІ ПО ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 3, КВ. 226, 228 – 229 ВІД 27.11.2015 

 
ЗАЯВА ПРО ЗДАТНІСТЬ ПРОВОДИТИ ДІЇ 

 
 
Я, що нижче підписався                                                                                      ,          р. н., у 
________________________ та проживаю в                            _ _ _ _ _ _ _ _   , вул.                          , . 
 __________     
 
Розуміючи та пам’ятаючи про кримінальну відповідальність передбачену італійським законодавством щодо заяв 
зроблених у відповідності до положень Законодавчого Декрету № 445/2000, зокрема положень ст. ст. 75 та 76: 

ЗАЯВЛЯЮ 
а1) що беру участь від власного імені; 
 
а2) що дію від фірми                                             , розташованої у м. ________________ , вул.                _____ ____, в 
якості власника; 
 
а3) що дію від імені товариства                                     _, розташованого у м.    вул.    
________________               , ______      _, у якості співвласника/адміністратора 
a4) що дію від імені установи іншого типу (включаючи підприємства та 
установи) 
                                              _, розташована у м. _______                        , вул. _                                                    n. в якості 
in qualità di адміністратора з представницькими функціями/спеціальної довіреної особи 
 
б) з метою надання дійсності пропозиції, зокрема повідомляю: 
 
(якщо фізична особа) 

   що не був притягнутий та не перебуваю під судом та слідством, не відбував покарань та не маю приписів, які б 
перешкоджали або вели до втрати здатності проводити дії з приватними та державними суб’єктами 
 
(якщо індивідуальний підприємець або ж співвласник/власник підприємства/фірми/товариства) 
що підприємство, яке бере участь у процедурі не перебуває у процедурі банкруцтва чи ліквідації 
в якості законного представника я не перебуваю під судом та слідством та що не відбував покарань та не має 
приписів, які б вели до втрати здатності проводити дії з приватними та державними субєктами; 
 
(якщо державна установа) 

  що установа, яку я представляю пе перебуває у процедурі банкрутства або у іншій адміністративній процедурі 
аналогічній банкрутству чи ліквідації; 
 
в) щ о  я  є  с у б ’ є к т о м /я не є суб’єктом закону “LAFE”; 
г) щ о з об о в ’я зу ю с ь , у разі вимоги, надати відповідну документацію видану відповідними компетентними органами на 
підтвердження зроблених заяв; 
д) що я оформив відповідну гарантія, як того вимагає п. 6 «Гаарантії на підтримку зацікавленості» Оголошення про 
дослідження; 
е) що кореспонденцію з цієї процедури слід направляти на наступну адресу 
________________________________________________________________; 
 
є) що мені відомо передача моїх особистих даних є умовою моєї участі в даній процедурі та дозволяю їх обробку у 
відповідності до положень Законодавчого Декрету № 196 від 30/06/2003 р.; 
 
Додоаю до цієї заяви: 1) копію дійсного документу, який посвідчує мою особу1

 

 
Дата                                                                                                                                        Підпис Заявника2

 
  
 

1   У відповідності до положень ст. 38, Указу Президента Республіки № 445 від 28 грудня 2000 р., заява має бути надіслана 
підписаною та супроводжуватись копією дійсного документу, який посвідчує особу підписанта. 
2  Прізвище, ім’я та по-батькові, посада та печатка якщо мова йде про підприємця, власника/співвласника 
фірми/підприємства/товариства або ж представника державної установи 


