
Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

27 листопада 2020 року

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини приміщення
першого поверху гуртожитку №1 у 
місті Тальному

Частина приміщення першого поверху гуртожитку
№1 загальною площею 110,70 кв.м

вул. Замкова, 76, м. Тальне
Черкаської області

01.12.2020 о 15:45

422,12 грн без ПДВ 
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-06-000131-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-06-000131-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору 
оренди – приміщення ательє
у м.Черкаси

Приміщення ательє площею 326,50 кв.м 
перебуває на балансі Черкаської філії
Концерну "Військторгсервіс"

вул. Хоменка, 24/1, 
м.Черкаси

01.12.2020 об 11:12

4308,00 грн без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-03-000004-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-03-000004-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщення будівлі
гаражу у м.Золотоноша

Частина приміщення будівлі гаражу площею
28,50 кв.м обліковується на балансі Черкаської
філії Концерну "Військторгсервіс"

вул. Шевченка, 137, 
м.Золотоноша, Черкаська обл. 

01.12.2020  о 12:03

389,82 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000087-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000087-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщення 1-го поверху 5-
поверхової будівлі у центрі Черкас

Частина приміщення першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі площею 18,20 кв.м 
перебуває на балансі ДП "Черкаський
НДІТЕХІМ"

місто Черкаси,               
бульвар Шевченка, 205 01.12.2020 об 11:43

1140,90  грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000068-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-30-000068-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення на другому поверсі
навчального корпусу у Черкасах

Частина приміщення на другому поверсі
навчального корпусу №4 загальною площею
58,90 кв.м

місто Черкаси,            
вул. Дашковича, 24 02.12.2020 о 14:50

572,58 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-06-000129-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-06-000129-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
нежитлових приміщень першого
поверху у місті Умань

Нежитлові приміщення першого поверху площею
76,5 кв.м, що перебуває на балансі Державного 
історико-архітектурного заповідника «Стара 
Умань»

вул Небесної сотні, 31,       
м. Умань, Черкаська обл

02.12.2020 о 14:56

4700,71 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-05-000011-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-05-000011-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення їдальні «Меридіан» у 
Черкасах

Частина приміщення їдальні «Меридіан» 
площею 2,00 кв.м

Місто Черкаси,        
вул. Хрещатик, 66 02.12.2020 о 15:23

170,85 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-09-000008-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-09-000008-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
вестибюлю на першому поверсі
навчального корпусу у місті Черкаси

Частина вестибюлю на першому поверсі
навчального корпусу №4 площею 3,00 кв.м за 
адресою, м. Черкаси

Місто Черкаси,                   
вул. Дашковича, 24 02.12.2020 об 11:05

297,00 грн без ПДВ
5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-06-000028-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-06-000028-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда приміщення четвертого 
поверху чотириповерхової
будівлі у центрі Черкас

Приміщення четвертого поверху чотириповерхової
будівлі загальною площею 41,80 кв.м перебуває
на балансі ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»

місто Черкаси,           
бульвар Шевченка, 205

03.12.2020 об 11:43

31,97 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-04-000016-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-04-000016-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
державного майна - нежитлових
приміщень першого поверху в Умані

Нежитлові приміщення першого поверху, площею
215,9 кв.м перебуває на балансі Державного 
історико-архітектурного заповідника "Стара 
Умань"

вул. Незалежності, 1/2,  
м. Умань, Черкаська обл

03.12.2020 о 13:48

15719,88 грн без ПДВ 5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-05-000014-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-05-000014-1


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

01.12.2020

Оренда частини
приміщення 1-го 
поверху гуртожитку
у місті Тальному

М. Тальне
Черкаської обл,               
вул. Замкова, 76 

110,70 кв.м 5 (п’ять) років 422,12 грн

Продовження
договору оренди –
приміщення ательє у 
м.Черкаси

М. Черкаси,               
вул. Хоменка, 24/1

326,50 кв.м 5 (п’ять) років 4308,00 грн

Продовження
договору оренди
частини приміщення
будівлі гаражу

вул. Шевченка, 137, 
м.Золотоноша, 
Черкаська обл.

28,50 кв.м 5 (п’ять) років 389,82 грн

Продовження
договору оренди
частини приміщення
1-го поверху 5-
поверх. будівлі

М. Черкаси,               
бульвар Шевченка, 
205

18,20 кв.м 5 (п’ять) років 1140,90 грн



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

02.12.2020

Продовження
договору оренди
частини приміщення
на 2 поверсі
навчального корпусу

М. Черкаси,               
вул. Дашковича, 24

58,9 кв.м 5 (п’ять) років 572,58 грн

Продовження
договору оренди
нежитлових
приміщень 1-го пов.

М. Умань,               
вул. Небесної Сотні,
31

76,5 кв.м 5 (п’ять) років 4700,71 грн

Продовження
договору оренди
частини приміщення
їдальні «Меридіан» 

М. Черкаси,            
вул. Хрещатик, 66

2,0 кв.м 5 (п’ять) років 170,85 грн

Продовження
договору оренди
частини вестибюлю 
на першому поверсі
навчального корпусу 

М. Черкаси,               
вул. Дашковича, 24

3,0 кв.м 5 (п’ять) років 297,00 грн



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

03.12.2020

Оренда приміщення
четвертого поверху 
чотириповерхової
будівлі у центрі
Черкас

місто Черкаси,           
бульвар Шевченка, 
205

41,80 кв.м 5 (п’ять) років 31,97 грн

Продовження
договору оренди
державного майна -
нежитлових
приміщень першого
поверху в Умані

М. Умань,               
вул. Незалежності, 
1/2, Черкаська обл

215,9 кв.м 5 (п’ять) років 15719,88 грн


