
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

06 січня 2021 року

Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщення першого
поверху адмінбудівлі у місті Черкаси

Частина нежитлового приміщення першого поверху 
адмінбудівлі загальною площею 34,50 кв.м (в тому 
числі: кабінет №13 площею 17,30 кв.м та кабінет
№14 площею 17,20 кв.м) перебувають на балансі
Північного офісу Держаудитслужби

м. Черкаси                            
вул. В. Чорновола, 157

12.01.2021 об 11:34

2036,00 грн без ПДВ 
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-16-000021-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-16-000021-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщень цокольного 
поверху будівлі у Черкасах

Частина приміщень цокольного поверху 
(кімната №1) чотириповерхової цегляної будівлі
загальною площею 53,54 кв.м перебувають в 
задовільному стані та обліковуються на балансі
Черкаської філії інституту «Укрдіпросад»

м. Черкаси                        
вул. Смілянська, 120/1

12.01.2021 об 11:42

2369,31 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000001-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000001-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини приміщення їдальні
у місті Черкаси

Частина приміщення їдальні площею
278,40 кв.м знаходиться на балансі
Черкаського комерційного технікуму

м. Черкаси            
вул. Смілянська, 84

12.01.2021 о 14:07

154,24 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-16-000036-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-16-000036-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
будівель свиноферми у селі Косарі
Кам’янського району

Будівля свиноферми площею 234,60 кв.м, будівля
кормокухні площею 147,20 кв.м, споруда літньої площадки 
площею 390,60 кв.м перебуває на балансі Державного 
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт»

с. Косарі Камянського р-ну                     
вул. Холодноярська, 1

12.01.2021 о 14:34

1518,50 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000070-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000070-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди приміщення
першого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі у центрі Черкас

Приміщення першого поверху чотириповерхової
адмінбудівлі площею 21,50 кв.м перебуває на балансі
ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»

м. Черкаси             
бульвар Шевченка, 205 12.01.2021 о 15:17

2310,87 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000075-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000075-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення на першому поверсі в фойє

Частини нежитлового приміщення на першому поверсі
в фойє першого корпусу загальною площею 1,50 кв.м 
перебуває на балансі Черкаського державного 
технологічного університету

м. Черкаси                  
бул. Шевченка, 460

14.01.2021  о 13:39

402,17 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000040-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000040-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частин приміщення гуртожитку на 
сходових клітинах

Частина приміщення гуртожитку №2:
1,0 кв.м. сходової клітини другого поверху ліве крило; 
1,0 кв.м. сходової клітини другого поверху праве крило; 
1,0 кв.м. сходової клітини третього поверху праве 
крило, загальною площею 3,0 кв.м.

м. Черкаси вул.             
вул. Хрещатик, 53 15.01.2021 о 14:26

1812,02 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-21-000067-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-21-000067-1


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

12.01.2021

Продовження
договору оренди
частини приміщення
1-го поверху 
адмінбудівлі

м. Черкаси                            
вул. В. Чорновола, 
157

34,50 кв.м 5 (п’ять) років 2036,00 грн без ПДВ

Продовження
договору оренди
частини приміщень
цокольного поверху

м. Черкаси                        
вул. Смілянська, 
120/1

53,54 кв.м 5 (п’ять) років 2369,31 грн без ПДВ

Оренда частини
приміщеня їдальні

м. Черкаси               
вул. Смілянська, 84

278,40 кв.м 5 (п’ять) років 154,24 грн без ПДВ 

Продовження
договору оренди: 
свиноферма (234,60 
кв.м), кормокухня 
(147,20 кв.м), літня
площадки (390,60 
кв.м)

с. Косарі
Камянського р-ну                     
вул. Холодноярська, 
1

234,60 кв.м
147,20 кв.м
390,60 кв.м

5 (п’ять) років 1518,50 грн без ПДВ



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

12.01.2021

Продовження
договору оренди
приміщення
першого поверху 
чотириповерхової
адмінбудівлі

м. Черкаси             
бульвар Шевченка, 
205

21,50 кв.м 5 (п’ять) років 2310,87 грн без ПДВ

14.01.2021

Продовження
договору оренди
частини приміщення
на першому поверсі
в фойє

м. Черкаси                  
бул. Шевченка, 460

1,5 кв.м 5 (п’ять) років 402,17 грн без ПДВ

15.01.2021

Оренда частин
приміщення
гуртожитку на 
сходових клітинах

м. Черкаси вул.             
вул. Хрещатик, 53

3,0 кв.м 5 (п’ять) років 1812,02 грн без ПДВ


