
 
Інформація 

про об’єкти комунальної власності Слов’янської міської військово-цивільної 
адміністрації, які можуть бути надані в оренду суб’єктам малого та середнього 

підприємництва. 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Назва об’єкту нежитлове приміщення  
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Свободи, 34, приміщення 2 
3 Площа об’єкту 7,4 кв.м 
4 Опис нежитлове приміщення в житловому будинку 

розташоване на 1 поверсі 
5 Технічний стан приміщення придатне для експлуатації 
6 Інфраструктура у центрі міста  
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64  

1 Назва об’єкту нежитлова споруда 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Вокзальна, зуп. пункт 

«Кераммаш» 
3 Площа об’єкту 5,7 кв.м 
4 Опис кіоск на зупиночному пункті 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура поблизу автостанції 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлова споруда 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Центральна, зуп. пункт 

«Автостанція» 
3 Площа об’єкту 3,9 кв.м 
4 Опис кіоск на зупиночному пункті 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура зупиночний пункт «Автостанція» 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 



 

 
 

 
 

 
 
1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м.Слов’янськ, пров. Лермонтова, 33/12 
3 Площа об’єкту 37,4 кв.м 
4 Опис нежитлове  вбудоване приміщення в житловому 

будинку на 1 поверсі 
5 Технічний стан задовільний 

1 Назва об’єкту нежитлова  споруда 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул Ясна, 34 
3 Площа об’єкту 204,8 кв.м 
4 Опис нежитлова споруда колишньої теплиці 
5 Технічний стан незадовільний, потребує ремонту 
6 Інфраструктура у місті (м/н Атрема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту частина нежитлового приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Банківська, 75, приміщення 1 
3 Площа об’єкту 46,1 кв.м 
4 Опис частина нежитлового вбудованого приміщення в 

житловому будинку на 1 поверсі 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у центрі міста  
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Дарвіна, 17, приміщення 2 
3 Площа об’єкту 83,2 кв.м 
4 Опис нежитлове  вбудоване приміщення в житловому 

будинку на 1 поверсі 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м/н Машчормет) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 



6 Інфраструктура у місті (м/н Восьмиквартирний) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Назва об’єкту нежитлове приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Вільна, 4 
3 Площа об’єкту 10,7 кв. м 
4 Опис нежитлове вбудоване приміщення, розташоване 

на 1 поверсі житлового будинку 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м/н Артема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлове  вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Хользунова 1 
3 Площа об’єкту 2726,1 кв.м 
4 Опис 3-х поверхова   будівля 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти 2-54-91 



 
 
 

1 Назва об’єкту нежитлове приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Світлодарська ,60 
3 Площа об’єкту 194,5/21,5 кв.м будівля пральні 
4 Опис 2-х поверхова   будівля, одноповерхова будівля 

пральні 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти 2-54-91 

1 Назва об’єкту нежитлове приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, провул. Вчительський,6 
3 Площа об’єкту 233,5 
4 Опис одноповерхова будівля 
5 Технічний стан незадовільний 
6 Інфраструктура у місті 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти 2-54-91 

1 Назва об’єкту нежитлове  вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Батюка, 24 б  
3 Площа об’єкту 23,5  кв.м  
4 Опис 1 поверх 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м-н Артема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти 2-56-32, 2-56-41 

1 Назва об’єкту нежитлове  вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Батюка, 24 б  
3 Площа об’єкту 105  кв.м  
4 Опис 2  поверх, площа складається  з 4-х приміщень, 

одна кімната без вікон 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті  ( м-н Артема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 



 
1 Назва об’єкту нежитлова будівля КЗ «Спортивний клуб за 

місцем проживання «Культурно-спортивний 
центр» (раніше будинок культури ім. К.Маркса) 

2 Адреса об’єкту Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
Світлодарська, б. 32 

3 Площа об’єкту, кв.м. 2489,5 кв.м 
4 Опис об’єкту колишній будинок культури, рік побудови 1947, 

етажність -2 
5 Технічний стан потребує ремонту, опалення відсутнє 
6 Інфраструктура у місті 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту 
(продаж, оренда тощо) 

часткова оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 Контакти Директор Зубарев Олег Геннадійович тел. 
+380506823191Бухгалтер Чумак Марина 
Олексіївна тел+380953033816 

 

 
 
 

9 контакти 2-56-32, 2-56-41 

1 Назва об’єкту нежитлові вбудовані приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Шовковична, 29 приміщення 

1 
3 Площа об’єкту 7,3 кв.м. 
4 Опис нежитлове вбудоване приміщення, розташоване 

на 1 поверсі житловому будинку, вхід з під’їзду 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (район центрального ринку) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Назва об’єкту нежитлові вбудовані приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Шовковична, 29 приміщення 

2 
3 Площа об’єкту 22,2 кв.м. 
4 Опис нежитлове вбудоване приміщення, розташоване 

на 1 поверсі житловому будинку, вхід з під’їзду 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (район центрального ринку) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Шовковична, 29, приміщення 

4 
3 Площа об’єкту 60,0 кв.м 
4 Опис нежитлові вбудовані приміщення в житловому 

будинку на 1 поверсі, має окремий вхід 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (район центрального ринку) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлове приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Торська, 4, приміщення 5 
3 Площа об’єкту 50,3 кв.м 
4 Опис нежитлове приміщення в житловому будинку на 

другому поверсі 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті  
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 



 
 
 
 
 

1 Назва об’єкту нежитлова споруда 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Поштова, зупинка «Банк» 
3 Площа об’єкту 11,3 кв.м 
4 Опис кіоски  на зупиночному пункті заг.пл. - 4,7 кв.м 

та 6,6 кв.м. 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура центральна частина міста 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлові приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, пров. Героїв Чорнобиля,23 
3 Площа об’єкту 22,3 кв.м у т.ч  внутрішня (корисна) площа 

приміщення 7- 16,6 кв.м,частина площі 
загального користування – 5,7 кв.м) 

4 Опис частина нежитлового вбудованого приміщення, 
розташованого на 2 поверсі двоповерхової 
нежитлової будівлі 

5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (поблизу загальноосвітнього навчального 

закладу №8) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Шовковична, 2, приміщення 

2 
3 Площа об’єкту 24,1 кв.м 
4 Опис нежитлове приміщення, розташоване на 1  

поверсі житлового будинку 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура центральна частина міста 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Торська, 6а  
3 Площа об’єкту 23,5 кв.м 
4 Опис нежитлове приміщення,розташоване на 1 поверсі 

нежитлової будівлі 
5 Технічний стан приміщення придатне для експлуатації 
6 Інфраструктура у місті (поблизу краєзнавчого музею) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту КНП СМР «Стоматологічна поліклініка 
м.Слов’янська» 

2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Вільна,8 
3 Площа об’єкту 25,1 кв.м 
4 Опис відокремлений кабінет 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м/н Артема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти Чопей Олександр Васильович тел. 0509179746 

1 Назва об’єкту частина нежитлового приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, пров. Парковий,7, приміщення 1 
3 Площа об’єкту 249,17 (у т.ч. прим 2-23,1кв.м. прим. 4-10,0 кв. м, 

прим.7-42,2 кв. м, прим.9-18,8 кв. м, прим 12-
10,0 кв. м, прим 13-49,3 кв. м, частина площі 
загального користування - 95,77 кв. м 

4 Опис частина нежитлового приміщення,вбудованого в 
цокольний поверх житлового будинку 

5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м/н Артема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

1 Назва об’єкту частина нежитлового приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, пров. Парковий,6,приміщення 1 
3 Площа об’єкту 31,99 (у т.ч. прим 4-14,2 кв. м прим. 5-12,3 кв. м, 

частина площі загального користування - 5,49 кв. 
м 

4 Опис частина нежитлового приміщення, 
розташованого на першому поверсі житлового 
будинку 

5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м/н Артема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262)2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м.Слов’янськ, вул.Торська, 52 
3 Площа об’єкту 15,3 кв.м 
4 Опис нежитлове вбудоване приміщення, розташоване 

на 1 поверсі житлового будинку, окремий вхід                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (поблизу загальноосвітнього навчального 

закладу №8) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежиле приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, бул.Пушкіна, будинок 3, 

приміщення 1 
3 Площа об’єкту 162,5 кв.м 
4 Опис нежиле приміщення, розташоване на 1 поверсі 

житлового будинку, окремий вхід                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у центральній частині міста 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-04-34, 2-14-64 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, пров.Батюка, будинок 6, 

приміщення 1 
3 Площа об’єкту 377,2 кв.м 
4 Опис нежитлове вбудоване приміщення, розташоване 

в цокольному поверсі житлового будинку, 
окремий вхід 

5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м/н Артема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Комяхова,42 
3 Площа об’єкту 79,2 кв.м 
4 Опис нежитлове вбудоване приміщення, розташоване 

на 1 поверсі  житлового будинку 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (район залізничного вокзалу) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-04-34, 2-14-64 

1 Назва об’єкту нежитлове вбудоване приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Дарвіна,17 
3 Площа об’єкту 61,0 кв.м 
4 Опис нежитлове вбудоване приміщення розташоване 

на першому поверсі житлового будинку 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м/н  Машчормет) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-04-34, 2-14-64 



 
 

 
 

 

 

 
 

1 Назва об’єкту Гуртожиток  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул.Світлодарська, буд.28а 
3 Площа об’єкту  1172,4 кв.м 
4 Опис Гуртожиток 3-х поверховий 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура у місті  
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78  

1 Назва об’єкту Гуртожиток (2-3 поверх)  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул. Вокзальна, буд.8 
3 Площа об’єкту 1332,5 кв.м 
4 Опис Гуртожиток (2-3 поверх) 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура поблизу автостанції 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 

1 Назва об’єкту Гуртожиток 
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул.Кільцева, буд.2а 

3 Площа об’єкту 4742,7 кв.м 
4 Опис Гуртожиток 5-ти поверховий 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура поблизу заводу «Словважмаш» 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 



 

 

 

 
 

1 Назва об’єкту нежитлова будівля  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, пров.Маломіський, буд. 3а  
3 Площа об’єкту 43,6 кв.м 
4 Опис нежитлова будівля 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура поблизу залізничного вокзалу 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 

1 Назва об’єкту Нежитлова будівля  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул. Підгірна, буд.56  
3 Площа об’єкту 98,6 кв.м 
4 Опис нежитлова будівля 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура поблизу залізничного вокзалу 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 

1 Назва об’єкту Нежитлове приміщення в нежитловій будівлі  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул.Тараса Шевченка, буд.4г  
3 Площа об’єкту 39,04 кв.м 
4 Опис нежитлове приміщення в нежитловій будівлі 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура центр міста 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 

1 Назва об’єкту Нежитлове приміщення в нежитловій будівлі  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул.Тараса Шевченка, буд.4г  
3 Площа об’єкту 39,79 кв.м 
4 Опис нежитлове приміщення в нежитловій будівлі 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура центр міста 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 



 
 

 
 

 
 
1 Назва об’єкту Нежитлове приміщення  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул. Поштова, буд.25 
3 Площа об’єкту 222,2 кв.м. 
4 Опис нежитлове приміщення в нежитловій будівлі 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у центрі міста 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 

1 Назва об’єкту Частина житлового будинку  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул.Січових Стрільців, буд.39 
3 Площа об’єкту 87,3 кв.м 
4 Опис частина житлового будинку 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура у центрі міста 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 

1 Назва об’єкту Частина нежитлового приміщення  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, провулок Трунова, буд.22  
3 Площа об’єкту 40,0 кв.м 
4 Опис нежитлове приміщення в будівлі гуртожитку 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у центрі міста  
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 

1 Назва об’єкту Нежитлова будівля  
2 Адреса об’єкту м.Слов'янськ, вул.Донська, буд.3 
3 Площа об’єкту 888,3 кв.м 
4 Опис нежитлова будівля 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура у місті (м/н Хімік) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного комунального 
майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 



майна» 
9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 Назва об’єкту Нежитлове приміщення 
2 Адреса об’єкту м. Слов’янськ, вул. Вільна, 4 
3 Площа об’єкту 10,7 кв. м 
4 Опис нежитлове вбудоване приміщення, розташоване 

на 1 поверсі житлового будинку 
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у місті (м/н Артема) 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 

1 Назва об’єкту Нежитлова будівля 
2 Адреса об’єкту селище Мирне, вул.Ювілейна, 38, м. Слов’янськ 
3 Площа об’єкту 2726,1 кв.м 
4 Опис нежитлова будівля Мирненської селищної ради з 

гаражем 
5 Технічний стан потребує ремонту 
6 Інфраструктура селище Мирне 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 

1 Назва об’єкту Частина нежитлової будівлі 
2 Адреса об’єкту м.Слов’янськ, вул.Поштова, буд.67 
3 Площа об’єкту 304,45 кв.м. 
4 Опис нежитлові приміщення в нежитловій будівлі  
5 Технічний стан задовільний 
6 Інфраструктура у центрі міста 
7 Можлива форма передачі 

об’єкту (продаж, оренда тощо) 
оренда 

8 Механізм подачі заявок Згідно ЗУ «Про оренду державного 
комунального майна» 

9 контакти (06262) 2-73-91, 2-01-78 



 
 
 

Інформація 
про перелік земельних ділянок комунальної власності Слов’янської міської військово-

цивільної адміністрації, право на які виставляється на земельні торги 
 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,7810 га для будівництва та 
обслуговування торгівельного центру за адресою: м. Слов’янськ, в районі сел. 
Семенівка із земель житлової та громадської забудови (03.07 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі) комунальної власності Слов’янської міської 
територіальної громади; 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,3049 га для будівництва та 
обслуговування мотелю на 30 місць з кафе і магазином за адресою: м. Слов’янськ, 
в районі сел. Семенівка із земель житлової та громадської забудови (03.08 для 
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування) комунальної власності Слов’янської міської 
територіальної громади; 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,3107 га для будівництва та 
обслуговування мотелю на 35 місць за адресою: м. Слов’янськ, в районі сел. 
Семенівка із земель житлової та громадської забудови (03.08 для будівництва та 
обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування) комунальної власності Слов’янської міської територіальної громади; 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,1641 га для будівництва та 
обслуговування мотелю на 20 місць за адресою: м. Слов’янськ, в районі сел. 
Семенівка із земель житлової та громадської забудови (03.08 для будівництва та 
обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування) комунальної власності Слов’янської міської територіальної громади; 

- земельна ділянка орієнтовною площею 1 га для будівництва та обслуговування 
автозаправочного комплексу за адресою: м. Слов’янськ, в районі сел. Семенівка із 
земель житлової та громадської забудови (03.07 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі) комунальної власності Слов’янської міської територіальної 
громади; 

- земельна ділянка орієнтовною площею 8,0425 га для будівництва та 
обслуговування авторинку за адресою: м. Слов’янськ, в районі сел. Семенівка із 
земель житлової та громадської забудови (03.10 для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень 
та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 
комунальної власності Слов’янської міської територіальної громади. 

- земельна ділянка площею 0,3694 га (кадастровий номер 1414100000:01:011:0052) 
для будівництва та експлуатації багатопаливної автозаправочної станції за 
адресою: м. Слов’янськ, вул. Сучасна, 15 із земель житлової та громадської 
забудови (03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) комунальної 
власності Слов’янської міської територіальної громади; 

-  земельна ділянка площею 0.2800 га (кадастровий номер 1414100000:01:007:0198) 
для будівництва та функціонування пункту громадського харчування за адресою: 
м. Слов’янськ, траса Київ-Довжанський, 1А із земель житлової та громадської 
забудови (03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування) комунальної власності 
Слов’янської міської територіальної громади. 


