Оренда
державного
майна
Інформаційний бюлетень

04 грудня 2020 року
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Продовження договору оренди частина приміщень першого поверху
будинку монастиря Василіанів в Умані
Частина приміщень першого поверху будинку
монастиря Василіанів площею 173,5 кв.м перебуває
на балансі Державного історико-архітектурного
заповідника "Стара Умань"
Адреса

Дата аукціону

м. Умань
вул. Небесної сотні, 31

08.12.2020 о 13:44

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

13379,58 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди –
частина нежитлових приміщень
другого поверху будівлі у Черкасах
Частина нежитлових приміщень другого
поверху будівлі площею 31,90 кв.м за
адресою:

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. Дашковича, 39

08.12.2020 о 14:19

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
5 (п’ять) років

1641,18 грн без ПДВ

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частини овочесховища у Черкасах

Частина овочесховища площею 131,70 кв.м
обліковується на балансі Черкаської філії
Концерну «Військторгсервіс»

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. Надпільна, 218

09.12.2020 об 11:04

Стартова ціна
оренди
13,23 грн без ПДВ

Строк оренди
5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди –
частина приміщення на першому
поверсі учбового корпусу у Черкасах
Частина приміщення на першому поверсі
учбового корпусу площею 43,80 кв.м

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. В. Чорновола, 164

09.12.2020 об 11:17

Стартова ціна
оренди
6266,69 грн без ПДВ

Строк оренди
5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди
приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової
прибудови та частини приміщень
загального користування адмінбудівлі
Приміщення на першому поверсі двоповерхової
прибудови та частини приміщень загального
користування адмінбудівлі загальною площею
137,32 кв.м
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. Дашковича, 39

09.12.2020 о 15:13

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

5788,90 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди
нежитлового приміщення на першому
поверсі 2-поверхової цегляної будівлі
Нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової
цегляної будівлі площею 12,2 кв.м перебуває на балансі
Територіального управління Державної судової адміністрації
України у Черкаській області

Адреса

Дата аукціону

м. Канів
вул. Шевченка, 6

10.12.2020 о 14:40

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

641,00 грн без ПДВ

1 (один) рік

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди
нежитлового приміщення на першому
поверсі 2-поверхової цегляної будівлі
Нежитлове приміщення на першому поверсі
двоповерхової цегляної будівлі площею 13,5 кв.м
за адресою:, Черкаська область, що перебуває на
балансі Територіального управління Державної
судової адміністрації України у Черкаській області

Адреса

Дата аукціону

м. Канів
вул. Шевченка, 6

10.12.2020 о 15:14

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

710,00 грн без ПДВ

1 (один) рік

Взяти участь в
аукціоні

Частина нежитлового підвального
приміщення в Умані
Частина нежитлового підвального приміщення
площею 98,2 кв.м розміщеного за адресою: вул.
Незалежності, ½, м. Умань, Черкаська область, що
перебуває на балансі Державного історикоархітектурного заповідника "Стара Умань"
Адреса

Дата аукціону

м. Умань
вул. Незалежності, ½

11.12.2020 о 14:26

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

2028,04 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

08.12.2020
Продовження
договору оренди частина приміщень
першого поверху
будинку монастиря
Василіанів в Умані

Продовження
договору оренди –
частина нежитлових
приміщень другого
поверху будівлі у
Черкасах

м. Умань
вул. Небесної сотні,
31

м. Черкаси
вул. Дашковича, 39

173,5 кв.м

5 (п’ять) років

13379,58 грн

31,9 кв.м

5 (п’ять) років

1641,18 грн

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

09.12.2020
Оренда частини
овочесховища у
Черкасах

м. Черкаси
вул. Надпільна, 218

131,70 кв.м

5 (п’ять) років

13,23 грн

Продовження
договору оренди –
частина приміщення
на першому поверсі
учбового корпусу

м. Черкаси
вул. В. Чорновола,
164

43,80 кв.м

5 (п’ять) років

6266,69 грн

137,32 кв.м

5 (п’ять) років

5788,90 грн

м. Черкаси
Продовження
вул. Дашковича, 39
договору оренди
приміщення на 1
поверсі прибудови
та частини
приміщень
загального корист.
адмінбудівлі

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

10.12.2020
Продовження
договору оренди
нежитл. приміщення
на 1 поверсі 2поверх. будівлі

м. Канів
вул. Шевченка, 6

12,2 кв.м

1 (один) рік

641,00 грн

Продовження
договору оренди
нежитл. приміщення
на 1 поверсі 2поверх. будівлі

М. Умань,
вул. Незалежності,
1/2, Черкаська обл

215,9 кв.м

1 (один) рік

710,00 грн

м. Умань
вул. Незалежності, ½

98,2 кв.м

5 (п’ять) років

2028,04 грн

11.12.2020
Частина
нежитлового
підвального
приміщення в Умані

