
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

11 березня 2021 року

Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщення на першому
поверсі адмінбудівлі в Золотоноші

Частина приміщення на першому поверсі адмінбудівлі
площею 115,00 кв.м обліковується на балансі 
Державного професійно-технічного навчального
закладу  «Черкаський навчальний центр Міністерства
аграрної політики та продовольства України»

м. Золотоноша                   
вул. Обухова, 48б

16.03.2021 о 13:05 

5106,53 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-18-000005-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-18-000005-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини приміщення на першому
поверсі двоповерхової будівлі у місті 
Умань

Частина приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі площею 19,4 кв.м за адресою: 
м. перебуває на балансі Державного історико-
архітектурного заповідника «Стара Умань»

м. Умань               

вул. Шевченка, 2

16.03.2021 об 11:30

368,59 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-18-000053-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-18-000053-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини будівлі магазину з 
прибудовами в Умані

Частина будівлі магазину з прибудовами
площею 247,60 кв.м обліковується на 
балансі Черкаської філії Концерну 
«Військторгсервіс»

м. Умань                   
вул. Комарова, 9б

16.03.2021 о 15:28

48,86 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-18-000042-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-18-000042-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщення старої
будівлі аеровокзалу у Черкасах

Частина нежитлового приміщення (старої будівлі
аеровокзалу) загальною площею 1,00 кв.м перебуває 
на балансі Регіонального структурного підрозділу
Київського районного центру «Київцентраеро»
Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України

м. Черкаси                       
вул. Смілянська, 168

16.03.2021 о 14:30

118,47 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-23-000079-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-23-000079-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
стоматологічного кабінета у 
місті Канів

Нежитлове приміщення стоматологічного
кабінету площею 30,98 кв.м обліковується на 
балансі Державного навчального закладу 
«Канівське вище професійне училище»

м. Канів
вул. Енергетиків, 135

18.03.2021 о 15:49

1970,49 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-23-000011-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-23-000011-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Повторний аукціон зі зниженням
стартової орендної плати з передачі в 
оренду приміщень в Умані

Нежитлове приміщення першого поверху площею
76,5 кв.м перебуває на балансі Державного історико-
архітектурного заповідника «Стара Умань»

м. Умань                     
вул. Небесної сотні, 31

19.03.2021 о 13:57

2350,36 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-19-000012-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-19-000012-2


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

16.03.2021

Продовження
договору оренди
частини приміщення
на першому поверсі
адмінбудівлі

м. Золотоноша                   
вул. Обухова, 48б

115,0 кв.м 5 (п’ять) років 5106,53 грн без ПДВ

Оренда частини
приміщення на 
першому поверсі

м. Умань                 
вул. Шевченка, 2

19,4 кв.м 5 (п’ять) років 368,59 грн без ПДВ

Оренда частини
будівлі магазину з 
прибудовами

м. Умань                   
вул. Комарова, 9б

247,6 кв.м 5 (п’ять) років 48,86 грн без ПДВ

Продовження
договору оренди
частини приміщення
старої будівлі
аеровокзала

м. Черкаси                       
вул. Смілянська, 168

1,0 кв.м 5 (п’ять) років 118,47 грн без ПДВ



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

18.03.2021

Продовження
договору оренди
стоматологічного
кабінета

м. Канів
вул. Енергетиків, 135

30,98 кв.м 5 (п’ять) років 1970,49 грн без ПДВ

19.03.2021

Повторний аукціон зі
зниженням
стартової орендної
плати з передачі в 
оренду приміщень в 
Умані

м. Умань                     
вул. Небесної сотні, 
31

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


