Оренда
державного
майна
lнформацiйний бюлетень

Квітень 2021 року

Черкаська область

Продовження договору оренди
нежитлового приміщення на першому
поверсі навчального корпусу у місті Умань
Нежитлове приміщення площею 4,0 м²
розташоване на першому поверсі будівлі
навчального корпусу №3 та перебуває на
балансі Уманського державного педагогічного
університету ім. ПавлаТичини

Адреса

Дата аукціону

м. Умань
вул. Садова, 26

06.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

560,00 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Повторний аукціон зі зниженням
стартової орендної плати з оренди
приміщення площею 13,5 м² у Каневі
Нежитлове приміщення на першому поверсі
двоповерхової цегляної будівлі площею
13,5 м² перебуває на балансі
Територіального управління Державної
судової адміністрації України у Черкаській
області

Адреса

Дата аукціону

м. Канів
вул. Шевченка, 6

06.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
1 рік

355,00 грн

Взяти участь в
аукціоні

Повторний аукціон зі зниженням стартової
орендної плати з оренди приміщення
площею 12,2 м² у місті Канів
Нежитлове приміщення на першому поверсі
двоповерхової цегляної будівлі площею 12,2 м²
перебуває на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації
України у Черкаській області

Адреса

Дата аукціону

м. Канів
вул. Шевченка, 6

06.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
1 рік

320,50 грн

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди частин
приміщення будівлі гуртожитку у
Черкасах
Частина приміщення на 4-му поверсі площею 0,5 м²
та частина приміщення на протилежній стороні
сходової клітини площею 0,5 м² в будівлі гуртожитку
Черкаського комерційного технікуму для розміщення
операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг,
які надають послуги доступу до Інтернет
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. Смілянська, 84/2

09.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
5 років

98,40 грн

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частини коридору та частини
технічного поверху учнівського
дев’ятиповерхового гуртожитку у Черкасах
Частина коридору 2 поверху (праве та ліве крило)
площею 1,0 м² та частина технічного поверху площею
0,50 м² учнівського дев’ятиповерхового гуртожитку
Державного навчального закладу «Черкаський
професійний ліцей» для забезпечення послуг з доступу
до Інтернету учасникам освітнього процесу
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. О. Панченка, 15

14.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
5 років

31,91 грн

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди частини
приміщень першого поверху триповерхової
будівлі статуправління у місті Сміла
Частина приміщень першого поверху
триповерхової будівлі статуправління
загальною площею 26,75 м² обліковується на
балансі Центрального міжрегіонального
управління Міністерства юстиції

Адреса

Дата аукціону

м. Сміла
вул. Житомирська, буд.6

14.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

1 537,58 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частин технічних поверхів
гуртожитку у місті Черкаси
Частина технічного поверху гуртожитку (1 під’їзд)
площею 1,0 м² та частина технічного поверху гуртожитку
(2 під’їзд) площею 1,0 м² споруди учнівського
дев’ятиповерхового гуртожитку Державного навчального
закладу «Черкаський професійний ліцей»
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. О. Панченка, 15

15.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
5 років

42,54 грн

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди частини
приміщення на першому поверсі
трьохповерхової адмінбудівлі у місті Сміла
Частина приміщення на першому поверсі
трьохповерхової адмінбудівлі загальною площею
39,85 м² перебуває на балансі Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Адреса

Дата аукціону

м. Сміла
вул. Житомирська, буд.6

16.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
5 років

2 683,01 грн

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частин приміщення учнівського
гуртожитку у Черкасах
Частина підвальних приміщень площею 1,5 м²,
частина приміщень на 2 поверсі - 3,0 м², частина
приміщень на 4 поверсі - 1,5 м², частина приміщень на
5 поверсі - 1,5 м², частина приміщень на 8 поверсі 3,0 м² учнівського гуртожитку Державного навчального
закладу «Черкаський професійний ліцей»

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. О.Панченка, 15

16.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

223,34 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди приміщення
на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі у місті Сміла
Приміщення на першому поверсі триповерхової
адмінбудівлі загальною площею 41,60 м² перебуває на
балансі Центрального міжрегіонального управління
Міністерства юстиції

Адреса

Дата аукціону

м. Сміла
вул. Житомирська, буд.6

16.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

3 301,33 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди частини
приміщення на першому поверсі
п'ятиповерхової будівлі
Частина нежитлових приміщень площею 2,0 м² на
першому поверсі п'ятиповерхової будівлі для
розміщення торговельного автомату, що відпускає
продовольчі товари для забезпечення горячими
напоями відвідувачів Черкаського районного
управління поліції ГУНП в Черкаській області
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. Пастерівська, 104

16.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
5 років

195,94 грн

Взяти участь в
аукціоні

Повторний аукціон зі зниженням стартової
орендної плати з передачі в оренду частини
приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової
будівлі в Умані
Частина приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі площею 19,4 м² перебуває на
балансі Державного історико-архітектурного
заповідника «Стара Умань»
Адреса

Дата аукціону

м. Умань
вул. Шевченка, 2

20.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
5 років

184,30 грн

Взяти участь в
аукціоні

«Голландський» аукціон з передачі
в оренду гаража у смт. Лисянка
Гараж площею 21,40 м² перебуває на
балансі Управління Державної казначейської
служби України у Лисянському районі
Черкаської області

Адреса

Дата аукціону

смт. Лисянка
пл. Миру, 33

20.04.2021

Стартова ціна
оренди
166,62 грн

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частини приміщення
адмінбудівлі у місті Чигирин
Частина приміщення адміністративної
будівлі площею 37,3 м² перебуває на балансі
Головного управління ДПС у Черкаській
області

Адреса

Дата аукціону

м. Чигирин
вул. Б. Хмельницького, 25

Стартова ціна
оренди
34,22 грн

20.04.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Повторний аукціон зі зниженням стартової
орендної плати з передачі в оренду частини
приміщення вестибюлю навчального корпусу
в Черкасах
Частина приміщення площею 7,60 м² вестибюлю
навчального корпусу №3 Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького для
забезпечення обслуговування учасників освітнього
процесу в частині надання послуг з реалізації
продуктів харчування
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 79

22.04.2021

Стартова ціна
оренди
113,59 грн

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частини приміщення
адмінбудівлі у центрі Черкас
Частина приміщення на третьому поверсі адмінбудівлі Бізнес –
інноваційного центру загальною площею 23,50 м² перебуває на
балансі Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 205

22.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

784,26 грн

3 роки

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частини приміщення
адміністративної будівлі в Умані
Частина приміщення адміністративної будівлі площею 7,2 м²
обліковується на балансі Головного управління ДПС у Черкаській
області

Адреса

Дата аукціону

м. Умань
вул. Соборності, 1а

22.04.2021

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

18,43 грн

5 років

Взяти участь в
аукціоні

Оренда їдальні у Золотоноші
Частина приміщення на першому поверсі адмінбудівлі
площею 115,00 м² обліковується на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу
«Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної
політики та продовольства України»

Адреса

Дата аукціону

м. Золотоноша
вул. Обухова, 48б

Стартова ціна
оренди
5 106,53 грн

23.04.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частини приміщення
адмінбудівлі у центрі Черкас
Частина приміщення на четвертому поверсі
адміністративної будівлі Бізнес – інноваційного
центру загальною площею 52,90 м² перебуває
на балансі Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 205

Стартова ціна
оренди
1 765,42 грн

23.04.2021

Строк оренди
3 роки

Взяти участь в
аукціоні

«Голландський» аукціон з передачі в
оренду приміщень в Умані
Нежитлове приміщення першого поверху площею
76,5 м² перебуває на балансі Державного історикоархітектурного заповідника «Стара Умань»

Адреса

Дата аукціону

м. Умань
вул. Небесної сотні, 31

Стартова ціна
оренди
2 350,36 грн

23.04.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Оренда частини даху та частини
техповерху адмінбудівлі у місті Умань
Частина даху площею 5 м² та частина технічного
поверху площею 10 м² адмінбудівлі, що обліковується
на балансі Головного управління ДПС у Черкаській
області для забезпечення обслуговування установи в
частині надання послуг мобільного зв’язку та доступу
до Інтернет мережі

Адреса

Дата аукціону

м. Умань
вул. Соборності, 1А

Стартова ціна
оренди
38,39 грн

26.04.2021

Строк оренди
5 років

Взяти участь в
аукціоні

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

Продовження
м. Умань
договору оренди
вул. Садова, 26
нежитлового
приміщення на
першому поверсі
навчального корпусу

4,0 м²

5 років

560,00 грн

Повторний аукціон зі м. Канів
зниженням
вул. Шевченка, 6
стартової орендної
плати з оренди
приміщення

13,5 м²

1 рік

355,00 грн

Повторний аукціон зі м. Канів
зниженням
вул. Шевченка, 6
стартової орендної
плати з оренди
приміщення

12,2 м²

1 рік

320,50 грн

06.04.2021

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

м. Черкаси
вул. Смілянська, 84/2

1,0 м²

5 років

98,40 грн

Оренда частини
коридору та частини
технічного поверху
учнівського
дев’ятиповерхового
гуртожитку

м. Черкаси
вул. О. Панченка, 15

1,5 м²

5 років

31,91 грн

Продовження
договору оренди
частини приміщень
1-го поверху 3-пов.
будівлі
статуправління

м. Сміла
вул. Житомирська,
буд.6

26,75 м²

5 років

1 537,58 грн

09.04.2021
Продовження
договору оренди
частин приміщення
будівлі гуртожитку
14.04.2021

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

м. Черкаси
вул. О. Панченка, 15

2,0 м²

5 років

42,54 грн

Продовження
м. Сміла
договору оренди
вул. Житомирська,
частини приміщення буд.6
на 1 поверсі 3-пов
адмінбудівлі

39,85 м²

5 років

2 683,01 грн

Оренда частин
приміщення
гуртожитку

10,5 м²

5 років

223,34 грн

41,6 м²

5 років

3 301,33 грн

15.04.2021
Оренда частин
технічних поверхів
гуртожитку
16.04.2021

м. Черкаси
вул. О.Панченка, 15

Продовження
м. Сміла
договору оренди
вул. Житомирська,
приміщення на 1
буд.6
поверсі 3-поверхової
адмінбудівлі

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

2,0 м²

5 років

195,94 грн

Оренда частини
м. Умань
приміщення на 1-му вул. Шевченка, 2
поверсі 2-поверхової
будівлі

19,4 м²

5 років

184,30 грн

«Голландський»
аукціон з передачі в
оренду гаража

смт. Лисянка
пл. Миру, 33

21,4 м²

5 років

166,62 грн

Оренда частини
приміщення
адмінбудівлі

м. Чигирин
вул.
Б. Хмельницького,
25

37,3 м²

5 років

34,22 грн

16.04.2021
Продовження
м. Черкаси
договору оренди
вул. Пастерівська,
частини приміщення 104
на 1 поверсі 5-пов
будівлі
20.04.2021

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

Оренда частини
приміщення
вестибюлю

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 79

7,6 м²

5 років

113,59 грн

Оренда частини
приміщення
адмінбудівлі

м. Черкаси
бульв. Шевченка,
205

23,5 м²

3 роки

784,26 грн

Оренда частини
приміщення
адміністративної
будівлі в Умані

м. Умань
вул. Соборності, 1а

7,2 м²

5 років

18,43 грн

Оренда їдальні у
Золотоноші

м. Золотоноша
вул. Обухова, 48б

115,0 м²

5 років

5 106,53 грн

Оренда частини
приміщення
адмінбудівлі

м. Черкаси
бульв. Шевченка,
205

52,9 м²

3 роки

1 765,42 грн

22.04.2021

23.04.2021

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

м. Умань
вул. Небесної сотні,
31

76,5 м²

5 років

2 350,36 грн

Оренда частини даху м. Умань
та частини
вул. Соборності, 1А
техповерху
адмінбудівлі у місті
Умань

15,0 м²

5 років

38,39 грн

23.04.2021
«Голландський»
аукціон з передачі в
оренду приміщень
26.04.2021

