
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

листопад 2021 року
Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частини гаражів

Продовження договору оренди частини
гаражів загальною площею 516,6 м², що
обліковуються на балансі ДП «Управління
справами Фонду державного майна України».

м. Черкаси
пров. Пацаєва, 13

03.11.2021 

11 042,30 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3ntQS7J


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Продовження договору оренди приміщень п’ятиповерхової
будівлі загальною площею 23,6 м²: приміщення першого
поверху - 7,2 м², приміщення другого поверху - 16,4 м², що
обліковуються на балансі ДП «Черкаський державний
науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості».

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 205

04.11.2021 

1 442 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Комплекс будівель

Повторний аукціон зі зниженням стартової орендної плати з передачі в
оренду комплексу нежитлових будівель загальною площею 893,1 м² у складі:
будинок санепідеміологічної станції з тамбуром – 574,6 м²; склад – 42,5 м²;
будівля (дезкамера) - 41,6 м²; будівля санітарно-гігієнічної лабораторії з
прибудовами – 156,1 м²; гараж - 68,8 м²; альтанка - 6,8 м²; вбиральня - 2,7
м²; огорожа, ворота з хвірткою, що обліковується на балансі Державної
установи «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

м. Умань                         
вул. Суровцової, 6

16.11.2021

12 984 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення підвалу

Продовження договору оренди 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

16.11.2021

5 801 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 14 м² на
третьому поверсі адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Головного управління ДПС
у Черкаській області.

м. Городище                   
вул. Миру, 119

16.11.2021 

26,29 грн
4 роки 11 місяців

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3jDgC0c


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Оренда приміщення №222 площею 16,5 м² на
другому поверсі та площі спільного користування, що
обліковується на балансі Державного історико-
архітектурного заповідника «Стара Умань».

м. Умань                        
вул. Незалежності, 1/2

19.11.2021 

340,76 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення

Оренда приміщення №221 площею 20,8 м² на
другому поверсі та площі спільного користування,
що обліковується на балансі Державного історико-
архітектурного заповідника «Стара Умань».

м. Умань                        
вул. Незалежності, 1/2

19.11.2021

429,57 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3pAP4fB


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частини приміщень

Продовження договору оренди частини приміщень
загальною площею 56,4 м² першого поверху
триповерхової будівлі, що обліковується на балансі
Центрального міжрегіонального управління
Міністерства юстиції.

м. Сміла
вул. Житомирська, 6

19.11.2021 

3 120,64 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення
площею 70,1 м² першого поверху адмінбудівлі, що
обліковується на балансі Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

м. Золотоноша                       
вул. Новоселівська, 1

19.11.2021

4 847,68 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Електронний аукціон за методом покрокового
зниження стартової орендної плати та подальшого
подання цінових пропозицій 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

23.11.2021 

2 467,11 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення
площею 78,3 м² на першому поверсі гуртожитку, що
обліковується на балансі Черкаського державного
бізнес-коледжу.

м. Черкаси
вул. В. Чорновола, 243

23.11.2021 

4 051,03 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3Gl8NpD


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина даху та 
технічного поверху

Продовження договору оренди частини даху площею
3,8 м² та частини технічного поверху площею 6,2 м²
одинадцятиповерхової адміністративної будівлі, що
обліковується на балансі Головного управління
статистики у Черкаській області.

м. Черкаси
вул. О. Дашковича, 39

23.11.2021 

4 470 грн
5 років

Дізнатись більше

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

