
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

Травень 2021 року
Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
приміщення у місті Черкаси

Приміщення на першому поверсі (кім. 102) загальною
площею 38,86 м² (корисна площа - 35,4 м², спільного
користування - 3,46 м²) обліковується на балансі 
Головного управління статистики у Черкаській області

м. Черкаси              

вул. Дашковича, 39

05.05.2021 

3 305,25 грн

5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди приміщення
двоповерхової прибудови адмінбудівлі у 
Черкасах

Приміщення на першому поверсі двоповерхової
прибудови адмінбудівлі загальною площею
30,06 м² обліковується на балансі Головного
управління статистики у Черкаській області

м. Черкаси                      
вул. Дашковича, 39

06.05.2021 

1 862,14 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3dOAH0W
https://bit.ly/3dOAH0W


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
підвального приміщення в п’ятиповерховому
корпусі лабораторії у місті Черкаси

Частина підвального приміщення в п’ятиповерховому
корпусі лабораторії площею 49,9 м² перебуває на 
балансі Державного підприємства «Черкаський 
державний науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості»

м. Черкаси              

бульв. Шевченка, 205

06.05.2021 

1 407 грн

5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3eve8xp
https://bit.ly/3eve8xp


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди приміщення
на другому поверсі адмінбудівлі Бізнес –
інноваційного центру в Черкасах

Окремо визначене приміщення на другому поверсі
адміністративної будівлі (кім. №26) Бізнес –
інноваційного центру площею 50 м² обліковується на 
балансі Черкаського національного університету        
ім. Б. Хмельницького

м. Черкаси                   
бульв. Шевченка, 205

07.05.2021  

5 850,84 грн
3 роки

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/32sYiOk
https://bit.ly/32sYiOk


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщень на першому поверсі в Умані

Частина нежитлових приміщень на першому поверсі
загальною площею 99,5 м² (в т.ч. площі спільного
користування площею 25 м²), що перебуває на 
балансі Державного історико-архітектурного
заповідника «Стара Умань»

м. Умань                      

вул. Небесної сотні, 31

07.05.2021 

5 935  грн

5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3aEOnK4
https://bit.ly/3aEOnK4


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
приміщення у центральній частині 
міста Черкаси

Приміщення на першому поверсі двоповерхової
прибудови адмінбудівлі загальною площею
63,29 м² обліковується на балансі Головного
управління статистики у Черкаській області

м. Черкаси                    
вул. Дашковича, буд. 39

07.05.2021  

4 194,97 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда держмайна у смт. Буки для 
розміщення техзасобів провайдерів, які 
надають послуги доступу до мережі Інтернет

Продовження договору оренди нежитлового
приміщення будівлі навчального корпусу площею
12,2 м², що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Буцький політехнічний
професійний ліцей»

смт. Буки, Уманський р-н

вул. Центральна, 2

11.05.2021 

173,45 грн

5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-19-000048-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-19-000048-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди держмайна 
під пункт обміну валют у центрі Черкас

Частина приміщення першого поверху 
адміністративної будівлі Бізнес – інноваційного
центру площею 4 м² обліковується на балансі 
Черкаського національного університету ім. Б. 
Хмельницького

м. Черкаси                 

бульв. Шевченка, 205

11.05.2021

1 339,98 грн

3 роки

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3n14IOf
https://bit.ly/3n14IOf


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення холу навчального корпусу під 
розміщення банкомата

Частина приміщення холу на першому поверсі
навчального корпусу №3 площею 2 м² обліковується 
на балансі Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 79

12.05.2021

475,09 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3sAYJ3A
https://bit.ly/3sAYJ3A


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення Черкаського державного 
технологічного університету

Частина приміщення вестибюлю на другому поверсі
навчального корпусу №1 площею 45,09 м² обліковується на 
балансі Черкаського державного технологічного
університету. Використання: розміщення торгівельного 
об’єкта з продажу канцтоварів; розміщення 
ксерокопіювальної техніки; розміщення торгівельного 
об’єкту з продажу продовольчих товарів.

м. Черкаси                 
бульв. Шевченка, 460

12.05.2021 

4 934,22 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди частини
приміщення фойє навчального корпусу для 
розміщення банкомату

Частина нежитлового приміщення на першому
поверсі в фойє першого корпусу Черкаського
державного технологічного університету загальною
площею 2 м² для забезпечення обслуговування
учасників освітнього процесу в частині надання
банківських послуг

м. Черкаси                   
бульв. Шевченка, 460

12.05.2021

544,27 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщення на Золотоніщині

Частина нежитлового приміщення загальною
площею 26,22 м² обліковується на балансі 
Державного підприємства «Золотоніське
лісове господарство»

Золотоніський р-н,            
с. Вільхи

12.05.2021 

445,22 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 
держмайна в центральній частині 
міста Черкаси

Нежитлове приміщення четвертого поверху 
чотириповерхової адмінбудівлі площею 21 м² та підвальне
приміщення чотириповерхової адмінбудівлі площею 10,6 м² 
перебуває на балансі ДП «Черкаський державний науково-
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості»

м. Черкаси                    
бульв. Шевченка, 205

13.05.2021

2 050,10 грн 5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/32Lo4h1
https://bit.ly/32Lo4h1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
частини приміщення у Тальному

Частина нежитлового приміщення їдальні площею 9,41 м² 
перебуває на балансі ТОВ «Тальнівський щебзавод»

м. Тальне
вул. Кар’єрна, 16

14.05.2021

270,89 грн 5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди
держмайна у центрі Черкас під 
розміщення банкомату

Частина приміщення першого поверху чотириповерхової
адміністративної будівлі площею 3 м² перебуває на 
балансі Черкаського національного університету                         
ім. Б. Хмельницького

м. Черкаси                   
бульв. Шевченка, 205

14.05.2021  

959,20 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3x817Ct
https://bit.ly/3x817Ct


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда офісного приміщення
у центрі Черкас

Приміщення четвертого поверху 
чотириповерхової будівлі площею 20,5 м² 
перебуває на балансі Державного підприємства 
«Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в 
хімічній промисловості»

м. Черкаси                        
бульв. Шевченка, 205

18.05.2021 

15,48 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда приміщення другого поверху 
чотириповерхової будівлі у цетрі
Черкас

Приміщення другого поверху чотириповерхової
будівлі площею 17,3 м² перебуває на балансі
Державного підприємства «Черкаський державний
науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості»

м. Черкаси                     
бульв. Шевченка, 205

20.05.2021

13,07 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000024-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000024-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда їдальні у Золотоноші

Частина приміщення на першому поверсі адмінбудівлі
площею 115 м² обліковується на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу  
«Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної
політики та продовольства України»

м. Золотоноша                   
вул. Обухова, 48б

25.05.2021  

2 553,27 грн
5 років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-28-000173-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-28-000173-3

