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державного 
майна
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11 грудня 2020 року

Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Аукціон зі зниженням стартової
орендної плати – оренда нежитлового
приміщення у Жашкові

Аукціон зі зниженням стартової орендної
плати – оренда нежитлового приміщення на 
першому поверсі двоповерхової будівлі
площею 95,70 кв.м

м. Жашків
вул. Захисників України, 17

15.12.2020 о 15:28

1114,43 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-13-000034-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-13-000034-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди -
частини приміщення на першому
поверсі адмінбудівлі у Черкасах

Частина приміщення на першому поверсі
адмінбудівлі площею 53,9 кв.м, що
перебуває на балансі Головного управління
Національної поліції в Черкаській області

м. Черкаси
вул. Лесі Українки, 21

15.12.2020 о 13:59

4079,89 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-12-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-12-000003-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини приміщення
вестибюлю навчального корпусу у 
місті Черкаси

Частина приміщення вестибюлю навчального
корпусу №3 загальною площею 7,60 кв.м

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 79

16.12.2020 о 14:45

227,18 грн без ПДВ 
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000050-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини приміщення тамбура 
навчального корпусу в Черкасах

Частина приміщення тамбура навчального
корпусу №4 загальною площею 7,00 кв.м

м. Черкаси
вул. Дашковича, 24 16.12.2020 об 14:13

681,21 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000042-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-19-000042-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
нежитлового приміщення третього
поверху адмінбудівлі

Частина нежитлового приміщення третього
поверху в п'ятиповерховій адміністративній
будівлі площею 55,71 кв.м, що перебуває на 
балансі Центрального міжрегіонального
управління Міністерства юстиції

м. Черкаси
проспект Хіміків, 50

17.12.2020  о 14:08

2896,24 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-11-000047-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-11-000047-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини нежитлових приміщень
будівлі готелю «Європа» в Умані

Частина нежитлових приміщень другого поверху будівлі
готелю «Європа» площею 34,0 кв.м, що перебуває на 
балансі Державного історико-архітектурного заповідника
«Стара Умань»

м. Умань                     
вул. Незалежності, ½

18.12.2020 об 11:06

4824,69 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-13-000015-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-13-000015-3


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

15.12.2020

Оренда нежитлового
приміщення

м. Жашків
вул. Захисників
України, 17

95,70 кв.м 5 (п’ять) років 1114,43 грн

Продовження
договору оренди -
частини приміщення
на першому поверсі
адмінбудівлі

м. Черкаси
вул.Лесі Українки, 21

53,9 кв.м 5 (п’ять) років 4079,89 грн

16.12.2020

Оренда частини
приміщення
вестибюлю 
навчального корпусу

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 79

7,60 кв.м 5 (п’ять) років 227,18 грн

Оренда частини
приміщення тамбура 
навчального корпусу

м. Черкаси
вул. Дашковича, 24

7,00 кв.м 5 (п’ять) років 681,21 грн



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

17.12.2020

Продовження
договору оренди
частини приміщення
3-го поверху 
адмінбудівлі

м. Черкаси
проспект Хіміків, 50

55,71 кв.м 5 (п’ять) років 2896,24 грн

18.12.2020

Продовження
договору оренди
частини нежитлових
приміщень будівлі
готелю «Європа» в 
Умані

м. Умань                   
вул. Незалежності, ½ 

34 кв.м 5 (п’ять) років 4824,69 грн


