
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

20 листопада 2020 року

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда приміщення четвертого 
поверху чотириповерхової будівлі
у центрі Черкас

Приміщення четвертого поверху 
чотириповерхової будівлі площею 29,20 кв.м, що
перебуває на балансі ДП «Черкаський
НДІТЕХІМ»

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 205 

24.11.2020  о 12:52

22,39 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000034-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000034-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда приміщення другого 
поверху чотириповерхової
будівлі у центрі Черкас

Приміщення другого поверху 
чотириповерхової будівлі площею 20,20 кв.м, 
що перебуває на балансі ДП "Черкаський
НДІТЕХІМ"

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 205 24.11.2020 о 15:20

15,49  грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000022-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000022-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення на другому поверсі
адмінбудівлі у центрі Черкас

Частина приміщення на другому поверсі
адмінбудівлі площею 16,0 кв.м, що перебуває на 
балансі Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 205 25.11.2020 о 12:22

1 300,51 грн без ПДВ
3 (три) роки

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000077-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000077-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщень першого
поверху п’ятиповерхової будівлі

Частина приміщень першого поверху загальною
площею 108,00 кв.м, що знаходиться у центрі
міста Черкаси та перебуває на балансі ДП 
"Черкаський НДІТЕХІМ"

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 205 

25.11.2020 о 14:44

8 455,56 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000083-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000083-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини вестибюлю навчального
корпусу площею 6,00 кв.м у Черкасах

Частина вестибюлю навчального корпусу №4 
площею 6,00 кв.м по вул. О. Дашковича, що
перебуває на балансі Черкаського навчального
університету ім. Б. Хмельницького

М. Черкаси,             
вул. О. Дашковича, 24 26.11.2020 о 13:36

468,00 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000097-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000097-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщення гуртожитку
площею 1,50 кв.м у місті Черкаси

Частина приміщення гуртожитку площею 1,50 кв.м 
по вул. Нарбутівській міста Черкаси, що перебуває
на балансі навчального закладу «Черкаське вище
професійне училище»

М. Черкаси,                    
вул. Нарбутівська, 283 27.11.2020 о 14.31

73,28 грн без ПДВ
5 (п’ять) років



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

24.11.2020

Оренда приміщення
четвертого поверху 
чотириповерхової
будівлі у центрі
Черкас

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 
205 

29,2 кв.м 5 (п’ять) років 22,39 грн

Оренда приміщення
другого поверху 
чотириповерхової
будівлі у центрі
Черкас

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 
205

20,20 кв.м 5 (п’ять) років 15,49 грн



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

25.11.2020

Продовження
договору оренди
частини приміщення
на другому поверсі
адмінбудівлі у центрі
Черкас

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 
205

16,0 кв.м 3 (три) роки 1300,51 грн

Продовження
договору оренди
частини приміщень
першого поверху 
п’ятиповерхової
будівлі

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 
205

108,0 кв.м 5 (п’ять) років 8455,56 грн



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

26.11.2020

Продовження
договору оренди
частини вестибюлю 
навчального корпусу 
площею 6,00 кв.м у 
Черкасах

М. Черкаси,             
вул. О. Дашковича, 
24

6,0 кв.м 5 (п’ять) років 468,0 грн

27.11.2020

Продовження
договору оренди
частини приміщення
гуртожитку площею
1,50 кв.м у місті
Черкаси

М. Черкаси,                    
вул. Нарбутівська, 
283

1,5 кв.м 5 (п’ять) років 73,28 грн


