
У разі необхідності подати заяву що до оренди державного та комунального майна, потенційному орендарю 

необхідно перейти в розділ «ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ОРЕНДИ»: 

 

Під час переходу до переліків необхідно повторно авторизуватись на сайті (ввести Логін та Пароль від аккаунту) 

 

Після авторизації з’являється модуль роботи з переліками. Для створення заяви необхідно натиснути на кнопку 

«+Додати новий» напроти розділу «Мої заяви на оренду»  

(або перейти в розділ «Мої заяви на оренду» в боковому меню).  

 



При натисненні на кнопку «+Додати новий» з’являється анкета для створення заяви.  

Всі поля для вводу інформації позначені «*»- зірочкою – обов’язкові до заповнення.   

 

Для заповнення розділу «Інформація про заявника» натисніть «+Додати новий»:  

В полі «Інформація про заявника» необхідно внести дані потенційного орендаря шляхом заповнення електронної 

форми: 

 

Після того, як було внесено всю необхідну інформацію про орендаря, натисніть кнопку «СТВОРИТИ». 



 

Наступним пунктом є вибір типу заяви: в залежності від потреби оберіть відповідний пункт з поданого переліку: 

 

 

Для вибору об’єкта оренди, на який буде подано заяву, необхідно розкрити список об’єктів, опублікованих в ЕТС: 

натиснути на піктограму «списку» в графі «пов’язаний об’єкт» (див. наступний скрін) 

 

 

 



З’являється список всіх об’єктів, опублікованих в ЕТС, серед них необхідно обрати той, на який буде подано заяву, 

та натиснути напроти цього об’єкту кнопку «ВИБРАТИ» 

 

 

Після того, як було обрано об’єкт, внесіть короткий опис до заяви та натисніть кнопку «зберегти й редагувати». 

 

 

 

 

 



При правильному заповненні всіх вищезазначених полів з’явиться напис «Успіх! Елемент створено». Та з’явиться 

розділ «документи запиту» - куди можна, за потреби, завантажити документи. 

 

 

Для завантаження документів необхідно заповнити наступну форму (див. наступний скрін), обрати файл з папки на 

комп’ютері, потім  натиснути на кнопку «зберегти й додати новий» - для завантаження наступного документу, або  

«зберегти й повернутись до списку» - якщо підвантажено всі необхідні документи.  

 



Після того, як було заповнено та збережено всю інформацію по заяві, необхідно повернутись в розділ «Мої заяви 

на оренду». Створену заяву можна переглянути, за потреби редагувати (натиснувши відповідні кнопки). Після того 

як ви впевнились, що  вся інформація внесена вірно, натисніть на кнопку «Зберегти в ЦБД» - після цієї дії заява буде 

опублікована в ЕТС та відобразиться в особистому кабінеті орендодавця. 

 

 

 

Створення заявки користувача на об'єкт відсутній у переліку. 
 
У разі необхідності подання заяви на об'єкт що відсутній у переліку – користувачу необхідно створити стандартну 
(описану вище ) заяву на оренду, але при виборі «пов'язаного об'єкту» вибирати об'єкт з назвою «Об'єкт для 
подання заяв Орендодавцю» відповідного Орендодавця. 
У разі якщо такий об'єкт або Орендодавець відсутні у переліку об'єктів оренди – просимо Вас звернутися до 
менеджерів майданчику «Державніторги.Онлайн» за телефоном 044-499-11-91 або на електронну скриньку 
info@dto.com.ua/ 

 

 

 


