
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

14 січня 2021 року

Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення 4-го поверху п’ятиповерхової
адмінбудівлі у місті Черкаси

Частина нежитлового приміщення четвертого 
поверху п’ятиповерхової адміністративної будівлі
площею 130,76 кв.м, що обліковується на балансі
Головного управління Пенсійного фонду України в 
Черкаській області

м. Черкаси                            
просп. Хіміків, 50

22.01.2021 об 11:45

5260,00 грн без ПДВ 
До 19 жовтня 2022 року

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000050-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000050-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда приміщення котельної та 
частини металевого димаря в Умані

Приміщення котельної та частини металевого
димаря загальною площею 10,00 кв.м 
обліковується на балансі Державного 
навчального закладу «Уманський професійний
аграрний ліцей»

м. Умань                        
вул. Залізняка, 4

21.01.2021 о 14:33

9868,48 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-24-000011-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-24-000011-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлових
приміщень у смт. Лисянка

Частина нежитлових приміщень площею
31,00 кв.м, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської
служби України у Лисянському районі
Черкаської області

смт. Лисянка
площа Миру, 33

21.01.2021 об 11:19

27,23 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-31-000014-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-31-000014-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлового
приміщення гаражу у смт. Лисянка

Частина нежитлового приміщення гаражу площею 21,40 
кв.м, що перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Лисянському районі
Черкаської області

смт. Лисянка
площа Миру, 33

21.01.2021 о 12:02

4,44 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-31-000011-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-31-000011-1


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

21.01.2021

Оренда приміщення
котельної та частини
металевого димаря
в Умані

м. Умань                        
вул. Залізняка, 4

10,00 кв.м 5 (п’ять) років 9868,48 грн без ПДВ

Оренда частини
нежитлових
приміщень у смт. 
Лисянка

смт. Лисянка
площа Миру, 33

31,00 кв.м 5 (п’ять) років 27,23 грн без ПДВ 

Оренда частини
нежитлового
приміщення гаражу 
у смт. Лисянка

смт. Лисянка
площа Миру, 33

21,40 кв.м 5 (п’ять) років 4,44 грн без ПДВ



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

22.01.2021

Продовження
договору оренди
частини приміщення
4-го поверху 
п’ятиповерхової
адмінбудівлі у місті
Черкаси

м. Черкаси                            
просп. Хіміків, 50

130,76 кв.м До 19.10.2022 5260,00 грн без ПДВ


