
Зразок (пункт 4) 
 

Директору Департаменту 

фінансово-економічної політики 

та управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

від_________________________ 

 
зазначаються контактні дані 

заявника (поштова адреса, номер 

телефону, адреса електронної 

пошти), а для юридичних осіб — 

також ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ 

 

 

Заява про включення майна до Переліку першого типу 
 

Прошу(-имо) розглянути питання включення майна -

_________________________________________________________________________, 
 (зазначається вся відома інформація про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його 

ідентифікувати)     

площею _______ кв.м, розташоване за адресою: Донецька обл., 

_____________________________________________, до Переліку першого типу. 

Бажаний строк оренди - ___________. 

(в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, додатково 

зазначається бажаний графік використання об’єкта) 

Цільове призначення - ______________________________________________. 

(вказується цільове призначення використання об’єкта оренди згідно з додатком) 

Контактні дані: ____________________________________________________. 
(вказується поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти ініціатора оренди) 

 

 

Додатки: 

копія ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України (для юридичних осіб). 

 

 

Керівник                                    _______________________                      П.І.Б 

                                                                   (підпис) 

 



 

 

Додаток 

ПЕРЕЛІК 

категорій за цільовим призначенням об’єктів оренди 

Номер 

категорії 

Назва категорії 

Для нерухомого майна 

1 Офісні приміщення, коворкінги. 

Об’єкти поштового зв’язку та розміщення суб’єктів господарювання, що 

надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових 

відправлень. 

Редакції засобів масової інформації, видавництва друкованих засобів 

масової інформації та видавничої продукції. 

Ломбарди, відділення банків, інших провайдерів фінансових послуг 

2 Громадські об’єднання та благодійні організації 

3 Бібліотеки. Театри. Кінотеатри, діяльність з кінопоказів 

4 Центри раннього розвитку дитини. 

Діяльність у сфері освіти, курси і тренінги 

5 Тренажерні зали, заклади фізичної культури і спорту, діяльність з 

організації та проведення занять різними видами спорту 

6 Заклади охорони здоров’я, клініки, лікарні, приватна медична практика. 

Аптеки. 

Ветеринарні лікарні (клініки), лабораторії ветеринарної медицини, 

ветеринарні аптеки. 

Медичні лабораторії 

7 Науково-дослідні установи, наукові парки 

8 Заклади харчування, кафе, бари, ресторани, які здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи. 

Торговельні об’єкти, які здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

9 Заклади харчування, їдальні, буфети, кафе, які не здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи. 

Торговельні об’єкти, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи 

10 Склади. Камери схову, архіви 



  

11 Нічні клуби. Ресторани з нічним режимом роботи (після 22 год). Сауни, 

лазні. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної 

діяльності. Готелі, хостели, турбази, мотелі, кемпінги, літні будиночки. 

Комп’ютерні клуби та Інтернет-кафе 

12 Проведення виставок 

13 Пункти обміну валюти, банкомати, платіжні термінали. Торговельні 

автомати. Розміщення технічних засобів і антен операторів 

телекомунікацій, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають 

послуги зв’язку, послуги доступу до Інтернету, телекомунікації, 

передання сигналу мовлення. Розміщення зовнішньої реклами на 

будівлях і спорудах. Продаж книг, газет і журналів 

14 Майстерні, ательє. Салони краси, перукарні. Надання інших побутових 

послуг населенню 

15 Ритуальні послуги. Громадські вбиральні. Збір і сортування вторинної 

сировини 

16 Стоянки автомобілів. Розміщення транспортних підприємств з 

перевезення пасажирів і вантажів. Станції технічного обслуговування 

автомобілів 

17 Розміщення суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють іншу 

виробничу діяльність 

18 Інше 

 

 


