
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

червень 2021 року
Донецькаобласть



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

БУДІВЛЯ

Двоповерхова будівля універсального
магазину, площею 1841,7 м2, що
обліковується на балансі Державної
установи «Державний науково-дослідний
і проектний інститут основної хімії»

Донецька обл., смт Донське, 
вул. Заводська, 43

4 червня 2021року

3 022,82 грн
3 роки

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

ПРИМІЩЕННЯ

Нежитлові приміщення площею 42,1 м2

службової будівлі вантажного подвір’я, яка 
обліковується на балансі ВСП «Маріупольське
територіальне управління» «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця»

м. Волноваха, вул. 100 
років Червоного Хреста, 9б

1 червня 2021 року

1 028, 81 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5739&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

ПРИМІЩЕННЯ

Нежитлові приміщення площею 94,20 м2 1-ого 
поверху 2-поверхової будівлі контори ст. Покровськ, 
що перебуває на балансі виробничого структурного 
підрозділу «Лиманське територіальне управління» 
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця»

м. Покровськ, вул. Шосейна, 1-а 7 червня 2021 року

244,09 грн
1 рік

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5662&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

БУДІВЛЯ

Будівля їдальні площею 820 м2, яка 
обліковується на балансі Структурного 
підрозділу «Волноваське локомотивне
депо» регіональної філії «Донецька
залізниця» АТ «Укрзалізниця»

м. Волноваха, 
вул. Пушкіна, 25

8 червня 2021 року

6 110,66 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5707&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

Державне майно загальною площею 1796 
м2, а саме: корпус (1299,5 м2), корпус 
(392,3 м2), вбиральня (39,2 м2), умивальник
(65 м2), що обліковуються на балансі
Головного управління Національної поліції
в Донецькій області

Донецька обл, Мангушський р-н, 
с. Урзуф, вул. Набережна, 79

2 червня 2021 року

6 831,58 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5845&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

ПРИМІЩЕННЯ

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
40,6 м2 з ґанком площею 3,9 м2 будівлі чергового по 
станції Петруньки, яка обліковується на балансі ВСП 
«Лиманське територіальне управління» «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця»

Донецька обл., с-ще Новоселівка, 
вул. Центральна, б. 43

11 червня 2021 року

78,12 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5678&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

ПРИМІЩЕННЯ

Нежитлові вбудовані приміщення з ганком
загальною площею 78,6 м2 магазину 
«Чорнобильський», що обліковується на 
балансі Структурної одиниці ПАТ 
«Донбасенерго» «Підприємство робочого
постачання «Енерготорг»

м. Курахове, 
вул. Пушкіна, 1А

8 червня 2021 року

17,53 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/obiekty-spyskom/?rnt-search=1&search_keyword[text]=5798&search_keyword[id]=&search_keyword[taxonomy]=&search_location_address[text]=&search_location_address[term_id]=&search_location_address[taxonomy]=&search_location_address[center]=&search_location_address[viewport]=&search_location_address[zoom]=&search_location_address[radius]=0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

ЧАСТИНА ПРИМІЩЕННЯ

Частина нежитлового приміщення будівлі
залізничного вокзалу площею 4 м2

м. Костянтинівка, 
вул. Олекси Тихого, 81

11 червня 2021року

1 026,95 грн
5 років

Дізнатись більше

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-05-17-000080-1

