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державного  
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Липень 2021 року
Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Гаражні приміщення

Оренда гаражних приміщень площею 54,3 м², що обліковуються
на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у Звенигородському районі Черкаської області.

м. Звенигородка           
пров. Віктора Погорілого,1

07.07.2021

112,65 грн 5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3j3iiAu


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Повторний аукціон із зниженням стартової ціни з передачі в оренду
частини приміщення площею 115 м² на першому поверсі
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Державного професійно-
технічного навчального закладу Черкаського навчального центру 
Міністрества аграрної політики та продовольства України.

м. Золотоноша                         
вул. Обухова, 48б

13.07.2021

2 553,27 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Офісне приміщення

Продовження договору оренди нежитлового приміщення
першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі
площею 21,2 м², що обліковується на балансі
Державного підприємства «Черкаський державний
науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості».

м. Черкаси                       
бульв. Шевченка, 205

21.07.2021

2 348,97 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3qju5wh


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини
нежитлового приміщення площею 98,2 м² будівлі, 
що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у 
Монастирищенському районі Черкаської області.

м. Монастирище
вул. Соборна, 103

21.07.2021

5 276,19 грн 5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3h1WPpa


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Офісне приміщення

Продовження договору оренди приміщення першого
поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 23,4 м², 
що обліковується на балансі Державного підприємства
«Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості».

м. Черкаси             
бульв. Шевченка, 205

27.07.2021

2 012,64 грн 5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3gTn8Pe


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення вестибюлю 
площею 45,09 м² на другому поверсі
навчального корпусу №1 Черкаського
державного технологічного університету.

м. Черкаси                 
бульв. Шевченка, 460

28.07.2021 

2 467,11 грн
5 років

Дізнатись більше

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

