
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

30 грудня 2020 року

Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщень адмінбудівлі
у центрі міста Черкаси

Частина приміщень четвертого поверху 
чотириповерхової адмінбудівлі площею 40,90 
кв.м перебуває на балансі ДП «Черкаський 
НДІТЕХІМ»

м. Черкаси                        
б-р Шевченка, 205

05.01.2021 о 14:27

2517,30 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000016-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000016-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
приміщення першого поверху 
адмінбудівлі у Черкасах

Приміщення першого поверху адмінбудівлі
№1-4 загальною площею 12,23 кв.м, що
перебуває на балансі Головного управління
статистики у Черкаській області

м. Черкаси            
вул. Дашковича, 39

05.01.2021 о 15:35

929,20 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-04-000057-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-04-000057-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
нежитлових приміщень у місті Канів

Нежитлові приміщення загальною площею
62,40 кв.м перебувають на балансі Канівського
коледжу культури і мистецтв Уманського державного 
педагогічного унівеситету ім. Павла Тичини

м. Канів
вул. Юрія Іллєнка, 24

05.01.2021 о 13:42

2320,90 грн без ПДВ 
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-04-000027-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-04-000027-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Аукціон зі зниженням стартової орендної
плати з продовження договору оренди
нежитлових приміщень у місті Умань

Нежитлові приміщення першого поверху площею 76,50 кв.м  
перебувають на балансі Державного історико-архітектурного
заповідника «Стара Умань»

м. Умань                     
вул. Небесної сотні, 31

05.01.2021 о 14:41

2350,36 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-04-000033-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-04-000033-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення першого поверху будинку
їдальні в Умані

Частина приміщення першого поверху будинку їдальні
площею 4,0 кв.м обліковується на балансі
відокремленого структурного підрозділу “Уманський
фаховий  коледж технологій та бізнесу Уманського 
національного університету садівництва”

м. Умань                  
вул. Незалежності,19

05.01.2021  о 13:52

740,32 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000083-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000083-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
підсобного приміщення на четвертому та на 
восьмому поверхах у Черкасах

Частини підсобного приміщення на четвертому та на 
восьмому поверхах загальною площею 4,00 кв.м 
будівлі, що перебуває на балансі Черкаського 
національного університету ім. Богдана Хмельницького

м. Черкаси             
вул. Крилова, 51 06.01.2021 о 15:49

304,20 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000084-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000084-1


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

05.01.2021

Продовження
договору оренди
частини приміщень
адмінбудівлі

м. Черкаси                        
б-р Шевченка, 205

40,90 кв.м 5 (п’ять) років 2517,30 грн без ПДВ

Продовження
договору оренди
приміщення 1-го
пов. адмінбудівлі

м. Черкаси              
вул. Дашковича, 39

12,23 кв.м 5 (п’ять) років 929,20 грн без ПДВ

Продовження
договору оренди
нежитл. приміщень

м. Канів
вул. Юрія Іллєнка, 24

62,40 кв.м 5 (п’ять) років 2320,90 грн без ПДВ 

Аукціон зі
зниженням
стартової орендної
плати з продовж. 
договору оренди
нежитл. приміщень

м. Умань                     
вул. Небесної сотні, 
31

76,50 кв.м 5 (п’ять) років 2350,36 грн без ПДВ



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

05.01.2021

Продовження
договору оренди
частини приміщення
першого поверху 
будинку їдальні

м. Умань                  
вул. Незалежності,19

4,0 кв.м 5 (п’ять) років 740,32 грн без ПДВ

06.01.2021

Продовження
договору оренди
частини підсобного
приміщення на 
четвертому та на 
восьмому поверхах

м. Черкаси             
вул. Крилова, 51

4,0 кв.м 5 (п’ять) років 304,20 грн без ПДВ


