Черкаська область

Оренда
державного
майна
Інформаційний бюлетень

18 березня 2021 року

Продовження договору оренди
їдальні та площі спільного
користування у Черкасах
Їдальня на п'ятому поверсі адмінбудівлі та
площа спільного користування площею 23,5 кв.м
перебуває на балансі Головного управління
Національної поліції в Черкаській області

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. Пастерівська, 104

23.03.2021 о 15:05

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

872,16 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди частин
приміщень гуртожитків Черкаського
національного університету
ім. Б. Хмельницького
Частина приміщення гуртожитку №5 площею 16,00 кв.м;
частина приміщення гуртожитку №2 площею 13,00 кв.м;
частина приміщення гуртожитку №4 площею 4,00 кв.м;
частина приміщення гуртожитку №3, площею 8,00 кв.м

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. Хрещатик, 51, 53, 62, 64

Стартова ціна
оренди
3939,70 грн без ПДВ

23.03.2021 о 15:23

Строк оренди
5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Повторний аукціон із зниженням
стартової ціни з передачі в оренду
гаража у смт. Лисянка
Гараж площею 21,40 кв.м перебуває на
балансі Управління Державної казначейської
служби України у Лисянському районі
Черкаської області

Адреса

Дата аукціону

смт. Лисянка
пл. Миру, 33

23.03.2021 о 13:21

Стартова ціна
оренди
166,62 грн без ПДВ

Строк оренди
5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди частин
приміщення адмінбудівлі у центрі Черкас
Частина підвального приміщення площею 1,0 кв.м
та частина приміщення третього поверху площею
1,0 кв.м чотириповерхової адміністративної будівлі
загальною площею 2,0 кв.м, що перебуває на
балансі Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 205

25.03.2021 об 12:58

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
3 (три) роки

175,68 грн без ПДВ

Взяти участь в
аукціоні

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

23,5 кв.м

5 (п’ять) років

872,16 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

3939,70 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

166,62 грн без ПДВ

23.03.2021
Продовження
договору оренди
їдальні та площі
спільного
користування

м. Черкаси
вул. Пастерівська,
104

Продовження
договору оренди
частин приміщень
гуртожитків
Черкаського
національного
університету
ім. Б. Хмельницького

м. Черкаси
вул. Хрещатик, 51;
вул. Хрещатик, 53;
вул. Хрещатик, 62;
вул. Хрещатик, 64

Повторний аукціон із смт. Лисянка
зниженням
пл. Миру, 33
стартової ціни з
передачі в оренду
гаража

16,0 кв.м
13,0 кв.м
4,0 кв.м
8,0 кв.м

21,40 кв.м

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

25.03.2021
Продовження
м. Черкаси
договору оренди
бульв. Шевченка,
частини підвального 205
приміщення та
частини приміщення
третього поверху
чотириповерхової
адміністративної
будівлі

2,0 кв.м

3 (три) роки

175,68 грн без ПДВ

