
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

13.11.2020



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди окремо визначеної частини
нерухомого майна нежитлового приміщення двоповерхової
будівлі (фойє), площею 2,00 кв.м

Окремо визначена частина нерухомого майна нежитлового
приміщення двоповерхової будівлі (фойє), площею 2,00 кв.м., 
за адресою: вул. Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська
обл., що перебуває на балансі Жашківської районної
державної адміністрації Черкаської області

вул. Захисників України, 17, м. 
Жашків, Черкаська обл.

18.11.2020 o 15:32

398.79 ГРН без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-23-000042-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-23-000042-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-23-000042-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда державного нерухомого майна - частина
приміщення коридору на третьому поверсі
гуртожитку №1 площею 2,0 кв.м по вул. Чіковані,17 
та частина приміщення коридору на четвертому 
поверсі гуртожитку №2 площею 2,0 кв. м по вул. С. 
Кішки,191

частина приміщення коридору на третьому поверсі
гуртожитку №1 загальною площею 2,0 кв.м., 
розташованого за адресою вул. Чіковані,17, м. Черкаси
та частина приміщення коридору на четвертому 
поверсі гуртожитку №2 загальною площею 2,0 кв.м., 
розташованого за адресою вул. С. Кішки,191, м. 
Черкаси, що перебуває на балансі Університету
банківської справи

вул. Чіковані, 17, вул. С. 
Кішки, 191, м. Черкаси

18.11.2020 o 13:59

78.91 ГРН без ПДВ

5 (п’ять ) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000095-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000095-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина нежитлового приміщення (холу) адміністративної
будівлі, площею 1,0 кв. м

Частина нежитлового приміщення (холу) адміністративної
будівлі, загальною площею 1,0 кв.м., розміщеного за адресою: 
вул. Верхня Горова, 29, м. Черкаси, що перебуває на балансі
Черкаського апеляційного суду

вул. Верхня Горова, 29, 
м. Черкаси

19.11.2020 о 12:18

4.25 ГРН без ПДВ

1 (один) рік

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-20-000026-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-20-000026-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Повторний аукціон зі зниженням стартової
орендної плати про передачу в оренду
державного нерухомого майна - частини
першого поверху та другий поверх їдальні
"МЕРИДІАН", площею 558,13 кв. м

Частина першого поверху та другий поверх їдальні
"МЕРИДІАН", площею 558,13 кв.м., за адресою: вул. 
Хрещатик, 66, м. Черкаси, що перебуває на балансі
Черкаського національного університету
ім.Б.Хмельницького.

вул. Хрещатик, 66, 
м. Черкаси

20.11.2020  о 14:42

12 197.86 ГРН без 
ПДВ

5 (п’ять ) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000077-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000077-2


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

18.11.2020

Продовження
договору оренди
окремо визначеної
частини нерухомого
майна нежитлового
приміщення
двоповерхової будівлі
(фойє)

вул. Захисників України, 
17, м. Жашків, 
Черкаська обл.

2,00 кв.м 5 (п’ять) років 398.79 ГРН 

Оренда державного 
нерухомого майна -
частина приміщення
коридору на третьому
поверсі гуртожитку №1 
та частина приміщення
коридору на 
четвертому поверсі
гуртожитку №2

вул. Чіковані, 17, м. 
Черкаси

вул. С. Кішки, 191, м. 
Черкаси

2,00 кв.м

2,00 кв.м

5 (п’ять) років 78.91 ГРН 



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

19.11.2020

Частина нежитлового
приміщення (холу) 
адміністративної
будівлі

вул. Верхня Горова, 29, 
м. Черкаси

1,0 кв. м 1 (один) рік 4.25 ГРН 

20.11.2020

Повторний аукціон зі
зниженням стартової
орендної плати про 
передачу в оренду
державного 
нерухомого майна -
частини першого
поверху та другий
поверх їдальні
"МЕРИДІАН» 

вул. Хрещатик, 66, м. 
Черкаси

558,13 кв. м 5 (п’ять) років 12 197.86 ГРН 


