
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

21 січня 2021 року

Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

«Голландський» аукціон з передачі в 
оренду частини приміщення (холу) 
адмінбудівлі у місті Черкаси

Акціон за методом покрового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових
пропозицій з передачі в оренду частини нежитлового
приміщення (холу) адміністративної будівлі площею
1,0 кв.м, що перебуває на балансі Черкаського
апеляційного суду

м. Черкаси                  
вул. Верхня Горова, 29 

27.01.2021 о 09:30

2,13 грн без ПДВ 
1 (один) рік

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-06-000007-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-06-000007-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Аукціон зі зниженням стартової
орендної плати частини приміщення
адмінбудівлі у центрі Черкас

Повторний аукціон зі зниженням стартової
орендної плати з передачі в оренду частини
приміщення на четвертому поверсі
адміністративної будівлі Бізнес – інноваційного
центру загальною площею 52,90 кв.м

м. Черкаси                        
бульв. Шевченка, 205

28.01.2021 о 12:42

1136,41 грн без ПДВ
3 (три) роки

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000093-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000093-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
приміщення будівлі майстерні у 
місті Сміла

Продовження договору оренди приміщення будівлі
майстерні загальною площею 58,90 кв.м, що
перебуває на балансі Державного навчального
закладу «Смілянський центр підготовки і
перепідготовки робітничих кадрів»

м. Сміла
вул. В. Стуса, 37

28.01.2021 о 13:20

757,00 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-04-000004-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-04-000004-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Аукціон зі зниженням стартової орендної
плати з оренди частини приміщення
адмінбудівлі у центрі Черкас

Повторний аукціон зі зниженням стартової орендної плати з 
передачі в оренду частини приміщення на третьому поверсі
адмінбудівлі Бізнес – інноваційного центру загальною площею
23,50 кв.м, що перебуває на балансі Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси                    
бульв. Шевченка, 205

29.01.2021 о 13:44

504,83 грн без ПДВ 3 (три) роки

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000054-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000054-3


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

27.01.2021

Оренда частини
приміщення (холу) 
адмінбудівлі

м. Черкаси                  
вул. Верхня Горова, 
29 

1,00 кв.м 1(один) рік 2,13 грн без ПДВ

28.01.2021

Оренда частини
приміщення
адмінбудівлі

м. Черкаси                        
бульв. Шевченка, 
205

52,9 кв.м 3 (три) роки 1136,41 грн без ПДВ

Продовження
договору оренди
приміщення будівлі
майстерні

м. Сміла
вул. В. Стуса, 37

58,9 кв.м 5 (п’ять) років 757,00 грн без ПДВ

29.01.2021

Оренда частини
приміщення
адмінбудівлі

м. Черкаси                    
бульв. Шевченка, 
205

23,50 кв.м 3 (три) роки 504,83 грн без ПДВ


