Черкаська область

Оренда
державного
майна
Інформаційний бюлетень

25 лютого 2021 року

Оренда приміщення будівлі
майстерні у місті Сміла
Приміщення будівлі майстерні загальною
площею 58,90 кв.м перебуває на балансі
Державного навчального закладу
«Смілянський центр підготовки і
перепідготовки робітничих кадрів»

Адреса

Дата аукціону

м. Сміла
вул. В. Стуса, 37

01.03.2021 о 15:37

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

757,00 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди частини
приміщення вестибюлю навчального корпусу
Черкаського державного технологічного
університету
Частина приміщення вестибюлю на першому
поверсі навчального корпусу №1 загальною площею
4,00 кв.м перебуває на балансі Черкаського
державного технологічного університету
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
бул. Шевченка, 460

02.03.2021 о 14:46

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
5 (п’ять) років

985,51 грн без ПДВ

Взяти участь в
аукціоні

Оренда нежитлового приміщення
площею 13,5 кв.м у місті Канів
Нежитлове приміщення на першому поверсі
двоповерхової цегляної будівлі площею
13,5 кв.м перебуває на балансі
Територіального управління Державної
судової адміністрації України у Черкаській
області

Адреса

Дата аукціону

м. Канів
вул. Шевченка, 6

04.03.2021 об 11:35

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
1 (один) рік

710,00 грн без ПДВ

Взяти участь в
аукціоні

Оренда нежитлового приміщення
площею 12,2 кв.м у місті Канів
Нежитлове приміщення на першому поверсі
двоповерхової цегляної будівлі площею 12,2 кв.м
перебуває на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації
України у Черкаській області

Адреса

Дата аукціону

М. Канів
вул. Шевченка, 6

04.03.2021 о 12:16

Стартова ціна
оренди

Строк оренди
1 (один) рік

641,00 грн без ПДВ

Взяти участь в
аукціоні

Оренда приміщення
у центрі Черкас
Приміщення четвертого поверху
чотириповерхової будівлі площею 21.3 кв.м
перебуває на балансі Державного підприємства
«Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості»
Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 205

04.03.2021 о 12:01

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

16,17 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Продовження договору оренди
частини приміщення на першому
поверсі адмінбудинку у місті Черкаси
Частина приміщення на першому поверсі
адмінбудинку площею 22,2 кв.м перебуває на
балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Черкаській області

Адреса

Дата аукціону

м. Черкаси
вул. Лесі Українки, 21

05.03.2021 об 11:50

Стартова ціна
оренди

Строк оренди

4216,54 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в
аукціоні

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

01.03.2021
Оренда приміщення
будівлі майстерні у
місті Сміла

м. Сміла
вул. В. Стуса, 37

58,90 кв.м

5 (п’ять) років

757,00 грн без ПДВ

4,0 кв.м

5 (п’ять) років

985,51 грн без ПДВ

02.03.2021
Продовження
м. Черкаси
договору оренди
бул. Шевченка, 460
частини приміщення
вестибюлю
навчального корпусу
04.03.2021
Оренда приміщення

м. Канів
вул. Шевченка, 6

13,5 кв.м

1 (один) рік

710,00 грн без ПДВ

Оренда приміщення

м. Канів
вул. Шевченка, 6

12,2 кв.м

1 (один) рік

641,00 грн без ПДВ

Назва

Адреса

Площа

Строк оренди

Стартова ціна

б-р Шевченка, 205,
м. Черкаси

21,30 кв.м

5 (п’ять) років

16,17 грн без ПДВ

22,20 кв.м

5 (п’ять) років

4216,54 грн без ПДВ

04.03.2021
Оренда приміщення
у центрі Черкас
05.03.2021
Продовження
м. Черкаси
договору оренди
вул. Лесі Українки,
частини приміщення 21
на першому поверсі
адмінбудинку у місті
Черкаси

