
Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

Жовтень 2021 року
Черкаська область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення в адмінбудівлі

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

м. Черкаси                        
бульв. Шевченка, 205

07.10.2021 

1 868 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3ua3rIk


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Комплекс будівель

Оренда комплексу нежитлових будівель загальною площею 893,1 м² у
складі: будинок санітарно-епідеміологічної 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

12.10.2021

25 968 грн 5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини
нежитлового приміщення площею 4 м²
першого поверху навчального корпусу №3
Уманського державного педагогічного
університету ім. П.Тичини.

м. Умань                        
вул. Садова, 26

19.10.2021 

735,98 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина майнового комплексу

Оренда частини майнового комплексу технічної бази загальною площею
6 657,1 м² та 523,75 м, в т. ч: склад - 2 336,7 м²; вимощення - 2 329,4 м²;
огорожа - 1889,67 м²; ворота - 9,72 м²; ворота - 11,53 м²; ворота -
11,53 м²; ворота - 11,53 м²; ворота -11,62 м²; ворота - 11,57 м²; ворота -
14,04 м²; ворота з хвірткою - 14,39 м²; убиральня - 5,4 м²; залізнична
колія - 523,75 м; комплексна трансформаторна підстанція 10/04 кВ, що
обліковується на балансі ГУ ДСНС України у Черкаській області.

Золотоніський р-н              
с. Благодатне

20.10.2021

14 776,54 грн 5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3kol4k2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини
нежитлового приміщення площею 6 м² будівлі,
що обліковується на балансі Управління
Державної казначейської служби України у
Монастирищенському районі Черкаської
області.

м. Монастирище
вул. Соборна, 103

20.10.2021

922,79 грн 5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3EMh98S


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина комплексу будівель

Продовження договору оренди 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

26.10.2021 

41 880,99 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина будівлі

Оренда частини будівлі санітарного пропусника
площею 131,2 м², розміщеного, що обліковується на
балансі Державної установи «Черкаський обласний
центр контролю та профілактики хвороб Міністерства
охорони здоров’я України». Майно може бути
використано за будь-яким цільовим призначенням.

м. Черкаси                       
вул. Пастерівська, 5

26.10.2021

3 522,16 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/39Gow3D


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення площею 39,5 м² коридору
першого поверху п’ятиповерхової будівлі, що
обліковується на балансі Державного підприємства
«Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній
промисловості».

м. Черкаси                       
бульв. Шевченка, 205

26.10.2021

37,61 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3F3zmPo


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Будівля магазину

Продовження договору оренди нежитлової будівлі
магазину з кондитерським цехом та підвалом
площею 766,9 м², що обліковується на балансі
Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс».

м. Золотоноша                      
вул. Шевченка, 235

29.10.2021 

6 857 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3D4aghL

