
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

24 грудня 2020 року

Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частина першого поверху та 
другий поверх їдальні «МЕРИДІАН» 
у Черкасах

Оренда державного нерухомого майна -
частини першого поверху та другий поверх 
їдальні «МЕРИДІАН» загальною площею
558,13 кв.метрів

м. Черкаси              
вул. Хрещатик, 66

29.12.2020 об 11:15

24395,72 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-30-000066-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-30-000066-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда приміщень першого поверху 
адмінбудівлі у центрі міста Черкаси

Продовження договору оренди державного 
нерухомого майна - окремо визначених
приміщень першого поверху 
адміністративної будівлі площею 4,00 кв.м, 

м. Черкаси                        
бульв. Шевченка, 205

29.12.2020 об 11:15

600,80 грн без ПДВ

3 (три) роки

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-03-000042-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-03-000042-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда приміщення четвертого 
поверху чотириповерхової будівлі у 
місті Черкаси

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

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 205

29.12.2020 о 15:36

15,45 грн без ПДВ 
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-30-000064-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-30-000064-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщень на четвертому та сьомому
поверхах дев’ятиповерхового гуртожитку у 
Черкасах

Продовження договору оренди частини приміщень на 
четвертому та сьомому поверхах дев’ятиповерхового
гуртожитку №1 загальною площею 3,00 кв.м. з метою 
надання послуг із забезпечення навчального процесу 
технічними засобами доступу до Інтернету

м. Черкаси               
вул. Крилова, 51 29.12.2020 об 13:52

263,09 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-27-000082-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-27-000082-2


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

29.12.2020

Оренда частина
першого поверху та 
другий поверх 
їдальні «МЕРИДІАН»

м. Черкаси              
вул. Хрещатик, 66

558,13 кв.м 5 (п’ять) років 24 395,72 грн
(без ПДВ)

Оренда приміщень
першого поверху 
адмінбудівлі

м. Черкаси                        
бульв. Шевченка, 
205

4,0 кв.м 3 (три) роки 600,80 грн (без ПДВ)

Оренда приміщення
четвертого поверху 
4-поверхової будівлі

м. Черкаси                   
бульв. Шевченка, 
205

20,20 кв.м 5 (п’ять) років 15,45 грн (без ПДВ)

Продовження
договору оренди
частини приміщень
на 4-му та 7-му 
поверхах
дев’ятиповерхового
гуртожитку

м. Черкаси               
вул. Крилова, 51

3,0 кв.м 5 (п’ять) років 263,09 грн (без ПДВ)


