
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

15 грудня 2021 року
Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення підвалу загальною
площею 190,81 м² чотириповерхової цегляної
будівлі, що обліковується на балансі Черкаської
філії інституту «Укрдіпросад».

м. Черкаси
вул. Смілянська, 120/1

16.12.2021

5 801 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3mnLx2u


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Офісне приміщення

Оренда приміщення четвертого поверху
чотириповерхової будівлі площею 20,2 м², що
обліковується на балансі Державного підприємства
«Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості».

м. Черкаси            
бульв. Шевченка, 205

17.12.2021 

14,99 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/30VC7mp


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина комплексу будівель

Аукціон зі зниженням стартової орендної плати з передачі в оренду
частини частини комплексу будівель загальною площею 1757,3 м² у складі:
адміністративно-складська будівля - 354,7 м², частина двоповерхової
адміністративно-складської будівлі - 403,1 м², частина складу - 552 м²,
частина складу - 149,8 м², столярна майстерня - 33,2 м², перший поверх
гаражу - 118,6 м², гараж - 138,9 м², вбиральня - 7 м², що обліковується на
балансі Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс».

м. Черкаси                      
вул. Надпільна, 118

22.12.2021 

20 940,50 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3zL8oYX


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Будівля магазину

Продовження договору оренди
одноповерхової цегляної будівлі магазину
площею 125,2 м², що обліковується на
балансі Черкаської філії Концерну
«Військторгсервіс».

м. Черкаси
вул. Надпільна, 218

24.12.2021 

6 661 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

«Голландський» онлайн-аукціон з передачі а оренду
частини нежитлового приміщення площею 18,6 м²
адмінбудівлі, що обліковується на балансі
Територіального управління Державної судової
адміністрації України у Черкаській області.

смт. Драбів
вул. Центральна, 67

28.12.2021

229,23 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Будівля магазину

Продовження договору оренди одноповерхової
будівлі магазину з прибудовою площею 314,3 м²,
що обліковується на балансі Черкаської філії
Концерну «Військторгсервіс».

м. Черкаси
вул. Надпільна, 218

29.12.2021 

15 327 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/31nKd7o


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частини приміщення

Оренда частин приміщення гуртожитків Черкаського державного
технологічного університету, зокрема: гуртожитку №1 - частина
вестибюлю на 3-му поверсі - 1 м²; гуртожитку №2 - частина вестибюлю:
на 2-му поверсі - 1 м², на 3-му поверсі - 1 м², на 4-му поверсі - 1 м², на
5-му поверсі - 1 м², на 6-му поверсі - 1 м², на 7-му поверсі - 1 м², на 8-
му поверсі - 1 м², на 9-му поверсі - 1м²; гуртожитку №3 - частина
вестибюлю на 1-му поверсі - 1 м²; гуртожитку №4 - частина даху - 1м².

м. Черкаси 30.12.2021 

1 022,91 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3rsz1Bz


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини нежитлового приміщення площею 52
м² на четвертому поверсі адмінбудівлі Бізнес –
інноваційного центру, що обліковується на балансі
Черкаського національного університету ім. Богдана
Хмельницького.

м. Черкаси
вул. Шевченка, 205                 

29.12.2021 

1 735,39 грн
3 роки

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3dvF7co


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Магазин

Продовження договору оренди магазину загальною
площею 96,6 м², що обліковується на балансі
Державного підприємства «Кам’янське лісове
господарство».

Черкаський р-н, с. Мельники 
вул. Холодноярська, 167

30.12.2021

562,63 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3ybNe77


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини нежитлових
приміщень одноповерхової будівлі площею 65,55 м²,
що обліковується на балансі Черкаської філії
державного підприємства «Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

м. Черкаси
вул. Гоголя, 301

30.12.2021

4 017,29 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення
першого поверху адмінбудівлі Бізнес – інноваційного
центру площею 9,2 м², що обліковується на балансі
Черкаського національного університету ім. Богдана
Хмельницького.

м. Черкаси
вул. Шевченка, 205                 

31.12.2021 

969,65 грн
3 роки

Дізнатись більше

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

