
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 другого 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 другого 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) 

Обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу 

__________________________________________________________________________ 

Контактні дані: ____________________________________________________. 

(вказується поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти 

ініціатора оренди) 

Відповідність вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» гарантую. 

 

Додатки: 

(відповідно до абзацу 8 пункту 15 Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 № 483, додаються документи згідно Додатку 1 «Перелік документів, що 

подаються потенційними орендарями, які звернулися із заявою про включення 

об’єкта оренди до Переліку другого типу або заявою про оренду об’єкта з Переліку 

другого типу»)  

 

 

Керівник                                    _______________________                      П.І.Б 
 (підпис) 

 



 

Додаток 

ПЕРЕЛІК 

категорій за цільовим призначенням об’єктів оренди 

Номер 

категорії 

Назва категорії 

Для нерухомого майна, якщо потенційним орендарем є суб’єкт, передбачений 

статтею 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” 

1 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші 

установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного 

або місцевих бюджетів 

2 Пенсійний фонд України та його органи 

3 Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері 

культури і мистецтв 

4 Громадські організації (об’єднання) у сфері культури і мистецтв (у тому 

числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні) 

5 Музеї 

6 Громадські організації (об’єднання) ветеранів для розміщення 

реабілітаційних установ для ветеранів 

7 Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для 

розміщення таких реабілітаційних установ 

8 Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та 

церемоній 

9 Заклади освіти 

10 Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади 

соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до 

Закону України “Про соціальні послуги” 

11 Редакції державних і комунальних періодичних видань, державні 

видавництва, підприємства книгорозповсюдження, вітчизняні видавництва 

та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, 

випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової 

продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного 

характеру) 

12 Громадська приймальня народного депутата України або депутата місцевої 

ради 

13 Дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, 

представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні 

_blank
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19


  

14 Організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, 

громадських, суспільних та політичних заходів 

15 Проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на 

період виборчої кампанії 

 


