Оренда
державного
майна
lнформацiйний бюлетень

ТРАВЕНЬ 2021 року

Донецькаобласть

Частина приміщення
Частина нежитлового приміщення будівлі
залізничного вокзалу площею 4,0 кв.м

Адреса

Дата аукціону

м. Костянтинівка, вул. Олекси
Тихого, 81

Стартова ціна
оренди

1 026,95 грн

05 ТРАВНЯ 2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 22,4 кв. м першого поверху будівлі
магазину № 4, який обліковується на балансі
Структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго»
«Підприємство робочого постачання
«Енерготорг»
Адреса

Дата аукціону

м. Курахове, пр. Прокоф’єва,
20А

Стартова ціна
оренди

30,03 грн

07 травня 2021 року

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Будівля
Будівля їдальні площею 820,0 кв. м, яка
обліковується на балансі Структурного
підрозділу «Волноваське локомотивне
депо» регіональної філії «Донецька
залізниця» АТ «Укрзалізниця»
Адреса

Дата аукціону

м. Волноваха, вул. Пушкіна,
25

Стартова ціна
оренди
12 221,32 грн

6 травня 2021 року

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Частина приміщення
Частини нежитлового вбудованого приміщення лінійно
– апаратного цеху площею 1,0 кв. м на 2-ому поверсі
3-поверхової будівлі посту ЕЦ залізничної станції
Костянтинівка, яка обліковується на балансі ВСП
«Лиманське територіальне управління» «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та
споруд» АТ «Укрзалізниця» та не увійшла до статутного
капіталу АТ «Укрзалізниця», закріплена на праві
господарського відання

Адреса

Дата аукціону

м. Костянтинівка,
вул. Залізнична, б.9 Б

11 травня 2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

4,50 грн

2 роки 11 місяців

Взяти участь в
аукціоні

Частина приміщення
Частини нежитлового вбудованого приміщення лінійно –
апаратного цеху площею 1,0 кв. м на 2-ому поверсі
будівлі ЛАЗ ШЧ залізничної станції Краматорськ, яка
обліковується на балансі ВСП «Лиманське територіальне
управління» «Центр будівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» та не
увійшла до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця»,
закріплена на праві господарського відання

Адреса

Дата аукціону

м. Краматорськ,
вул. Привокзальна, б. 3

Стартова ціна
оренди

8,89 грн

11 травня 2021 року

Строк оренди
2 роки 11 місяців

Взяти участь в
аукціоні

Частина приміщення
Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0
кв. м 3-ого поверху 3-поверхового будинку зв’язку станції
Маріуполь, що обліковується на балансі виробничого
структурного підрозділу «Маріупольське територіальне
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт і
експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця», який не
увійшов до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та
закріплений за ним на праві господарського відання

Адреса

Дата аукціону

м. Маріуполь, площа
Мічмана Павлова, 10

07 травня 2021 року

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

50,44 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Частина приміщення
Частини нежитлового вбудованого приміщення
площею 5,0 кв. м 3-ого поверху 3-поверхового
будинку зв’язку станції Волноваха, що обліковується на
балансі виробничого структурного підрозділу
«Маріупольське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт і експлуатації будівель та
споруд» АТ «Укрзалізниця», який не увійшов до
статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та закріплений
за ним на праві господарського відання

Адреса

м. Волноваха, провулок
Путейський, 10

Стартова ціна
оренди

14,53 грн

Дата аукціону
07 травня 2021 року

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Приміщення
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
40,6 кв. м з ґанком площею 3,9 кв. м будівлі
чергового по станції Петруньки, яка обліковується на
балансі ВСП «Лиманське територіальне управління»
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» та не увійшла
до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця», закріплена
на праві господарського відання

Адреса

Дата аукціону

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

Стартова ціна
оренди

156,23 грн

11 травня 2021 року

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Частина приміщення
Частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 6,0 кв. м 3-ого поверху 3-поверхового
будинку зв’язку станції Покровськ, що обліковується
на балансі структурного підрозділу «Покровська
дистанція сигналізації та зв’язку» регіональної філії
«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», який не
увійшов до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та
закріплений за ним на праві господарського відання

Адреса

Дата аукціону

м. Покровськ,
вул. Центральна, 140

11 травня 2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

38,42 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Частина колії
Частина верхньої будови під’їзної колії № 21
довжиною 93,00 пог. м, яка обліковується на
балансі структурного підрозділу «Покровська
дистанція колії» регіональної філії «Донецька
залізниця» АТ «Укрзалізниця», не увійшла до
статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та
закріплена за ним на праві господарського відання

Адреса

Дата аукціону

Донецька обл., смт Очеретине, вулиця 13 травня 2021 року
відсутня (координати об’єкта оренди
48.245431, 37.600603)

Стартова ціна
оренди

292,93 грн

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Частина колії
Частина під’їзної колії № 24 ст Сіль довжиною
457,00 пог.м, що обліковується на балансі ВСП
«Лиманська дистанція колії» Регіональної філії
«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», не увійшла
до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та
закріплена за ним на праві господарського відання

Адреса

Дата аукціону

Донецька обл., м. Соледар, вулиця
відсутня (координати об’єкта оренди 48.715344,38.034094)

Стартова ціна
оренди

322,23 грн

14 травня 2021 рорку

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Частина колії
Частина верхньої під’їзної колії № 8 «Парк Шахта
Алмазна» станції Добропілля довжиною 17 пог. м,
що обліковується на балансі структурного
підрозділу «Покровська дистанція колії»
регіональної філії «Донецька залізниця» АТ
«Укрзалізниця», яка не увійшла до статутного
капіталу АТ «Укрзалізниця» та закріплена за ним
на праві господарського відання

Адреса

Дата аукціону

Донецька обл., м. Добропілля, вулиця
відсутня (координати об’єкта оренди
48.481400, 37.069732)

Стартова ціна
оренди

92,46 грн

13 травня 2021 року

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Частина колії
Частина верхньої під’їзної колії № 2 «Парк Шахта № 3»
станції Добропілля довжиною 17 пог. м, що
обліковується на балансі структурного підрозділу
«Покровська дистанція колії» регіональної філії
«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», яка не
увійшла до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та
закріплена за ним на праві господарського відання

Адреса

Дата аукціону

Донецька обл., м. Білозерське, вулиця
відсутня (координати об’єкта оренди
48.517882, 37.036280)

Стартова ціна
оренди
149,22 грн

13 травня 2021 року

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Частина покриття
Частина асфальтового покриття площею 20,1
кв. м привокзальної площі ст. Маріуполь, що
обліковується на балансі ВСП «Маріупольське
територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця»
Адреса

Дата аукціону

м. Маріуполь, площа
Мічмана Павлова, б. 10

17 травня 2021 року

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

61,80 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Приміщення
Нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 60,0 кв.м будівлі магазину № 4, що
обліковується на балансі Структурної одиниці
ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство робочого
постачання «Енерготорг» та не увійшов до
статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго»
Адреса

Дата аукціону

м. Курахове, проспект
Прокоф’єва, 20а

18 травня 2021 року

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

80,45 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення площею
17,4 кв.м на першому поверсі будівлі
аудиторного корпусу, нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 15,4 кв.м на
другому поверсі та загальною площею 77,6
кв.м на третьому поверсі будівлі актового залу
Адреса

Дата аукціону

м. Слов'янськ, вул.
Батюка, 19

24 травня 2021 року

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

4 991,12 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Приміщення
Нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 182,3 кв. м першого
поверху виробничої будівлі, що
перебуває на балансі Державного
підприємства Шахтоуправління
«Південнодонбаське № 1»
Адреса

Дата аукціону

м. Вугледар,
вул. Магістральна, 4

24 травня 2021 року

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

458,79 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

