
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

Червень 2021 року
Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина вестибюлю

Продовження договору оренди частини вестибюлю 
площею 3 м²  на першому поверсі навчального корпусу 
№4 Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького для забезпечення обслуговування
учасників освітнього процесу в частині надання послуг із
ксерокопіювання та роздруківці навчально-методичних
матеріалів.

м. Черкаси                       
вул. Дашковича, 24

01.06.2021

458,54 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3e7VJXc


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Повторний аукціон зі зниженням стартової орендної плати з
передачі в оренду частини приміщення адмінбудівлі площею 7,2 м², 
що обліковується на балансі Головного управління ДПС у 
Черкаській області.

м. Умань                         
вул. Соборності, 1а

04.06.2021

9,22 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Повторний аукціон зі зниженням стартової орендної плати з 
передачі в оренду частини приміщення площею 23,5 м² на 
третьому поверсі адмінбудівлі Бізнес – інноваційного центру, що 
обліковується на балансі Черкаського національного
університету ім. Богдана Хмельницького.

м. Черкаси                    
бульв. Шевченка, 205

08.06.2021

392,13 грн 3 роки

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Повторний аукціон зі зниженням стартової
орендної плати з передачі в оренду частини 
приміщення площею 52,9 м² на четвертому 
поверсі адмінбудівлі Бізнес – інноваційного
центру.

м. Черкаси                        
бульв. Шевченка, 205

10.06.2021 

882,71 грн
3 роки

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частини приміщень

Продовження договору оренди частин приміщень 
гуртожитків: №1 - площею 1,5 м² (вул. Вербовецького, 
58); №2 - площею 3 м² (вул. Чехова, 42); №3 - площею
1,5 м² (вул. Смілянська, 97/1); №4 - площею 1,5 м² 
(бул. Шевченка, 333). 

м. Черкаси 15.06.2021 

465,46 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/34dBYZO


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення
площею 1 м² першого поверху п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку №2 Черкаського художньо-технічного
коледжу, розміщеного для надання послуг з побутового
обслуговування - прання білизни.

м. Черкаси              

вул. Сумгаїтська, 13/2

15.06.2021 

59,72 грн

5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3fcA423


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення
площею 1 м² першого поверху в п’ятиповерховій
будівлі гуртожитку Черкаського комерційного технікуму 
для надання послуг з побутового обслуговування
(прання білизни) учасникам освітнього процесу.

м. Черкаси                   
вул. Смілянська, 84/2

15.06.2021  

62,87 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина будівлі

Продовження договору оренди частини нежитлового
приміщення площею 2 м² першого поверху навчального
корпусу, що обліковується на балансі Канівського
коледжу культури і мистецтв Уманського державного 
педагогічного університету ім. Павла Тичини.

м. Канів
вул. Юрія Іллєнка, 24

15.06.2021  

385,04 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3oU4h9s


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Частина нежитлового приміщення другого поверху 
площею 2 м² перебуває на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації України у 
Черкаській області для розміщення торговельного
автомату, що відпускає продовольчі товари для 
забезпечення гарячими напоями відвідувачів установи.

м. Черкаси                       
вул. Гоголя, 316

16.06.2021

9,97 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення 
електрообмоточної майстерні

Продовження договору оренди приміщення 
електрообмоточної майстерні загальною площею 
188,6 м² Державного навчального закладу 
«Смілянський центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів»

м. Сміла
вул. П. Симиренка, 2

23.06.2021  

2 640,72 грн
5 років

Дізнатись більше

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

