
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

Вересень 2021 року
Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

«Голландський» аукціон з передачі в оренду
частини приміщення загальною площею 52,9 м² 
на четвертому поверсі адмінбудівлі Бізнес –
інноваційного центру, що обліковується на 
балансі Черкаського національного університету             
ім. Б. Хмельницького.

м. Черкаси                        
бульв. Шевченка, 205

10.09.2021 

882,71 грн
3 роки

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3uT6Om0


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення

Оренда нежитлового приміщення на першому
поверсі двоповерхової будівлі площею 13,7 м², що
обліковується на балансі Уманської районної
державної адміністрації Черкаської області.

м. Жашків
вул. Захисників України, 17

14.09.2021

299,66 грн 5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3gAkYDF


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Аукціон зі зниженням стартової орендної плати з 
передачі в оренду частини приміщення
вестибюлю площею 45,09 м² на другому поверсі
навчального корпусу №1 Черкаського
державного технологічного університету.

м. Черкаси                 
бульв. Шевченка, 460

14.09.2021 

2 467,11 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3gldpS9


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення в адмінбудівлі

Продовження договору оренди окремо
визначених приміщень площею 20,5 м² першого
поверху адмінбудівлі Бізнес-інноваційного центру, 
що обліковується на балансі Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького.

м. Черкаси                         
бульв. Шевченка, 205

15.09.2021

4 942,67 грн 3 роки

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/2Ws6TkJ


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина вестибюлю

Продовження договору оренди частини
приміщення вестибюлю площею 9 м² на першому
поверсі навчального корпусу №1, що обліковується
на балансі Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

м. Черкаси                 
бульв. Шевченка, 81

16.09.2021

903,90 грн 5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/2UMoTWk


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення
площею 8 м² на другому поверсі 4-поверхової будівлі
навчального корпусу Черкаського інституту пожежної
безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.

м. Черкаси                       
вул. Онопрієнка, 8

16.09.2021

525,12 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3BflY8k


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини першого поверху учбово-
виробничої майстерні загальною площею 103,7 м², 
що обліковується на балансі ДНЗ «Жашківський
аграрно-технологічний професійний ліцей». 

м. Жашків
вул. Перемоги, 38

21.09.2021 

732,55 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3jrDMqJ


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини першого поверху учбового корпусу 
площею 2 м², що обліковується на балансі ДНЗ 
«Жашківський аграрно-технологічний професійний
ліцей» для розміщення банкомату.

м. Жашків
вул. Перемоги, 38

22.09.2021

16,54 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3gGljVG

