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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлова будівля (літ.Б) (прохідна), площею 39,7 кв. м

Нежитлова будівля (літ.Б) (прохідна), площею 39,7 кв. м, 
розміщена за адресою: вул. Небесної сотні, 31, м. Умань, 
Черкаська область, що перебуває на балансі Державного 
історико-архітектурного заповідника „Стара Умань”

вул. Небесної сотні, 31, м. 
Умань, Черкаська область.

10.11.2020 o 13:02

369.21 ГРН без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-23-000042-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-16-000001-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-16-000001-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення на другому поверсі двоповерхової
будівлі, загальною площею 10,30 кв.м

Нежитлове приміщення на другому поверсі двоповерхової
будівлі, загальною площею 10,30 кв.м., за адресою: вул. 
Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська обл., що
перебуває на балансі Жашківської районної державної
адміністрації Черкаської області

вул. Захисників України, 17, м. 
Жашків, Черкаська обл.

10.11.2020 o 11:12

230.98 ГРН без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-23-000042-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000065-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000065-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлове приміщення на першому
поверсі двоповерхової будівлі, площею
95,70 кв.м

Нежитлове приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі, площею 95,70 кв.м., за 
адресою: вул. Захисників України, 17, м. Жашків, 
Черкаська обл., що перебуває на балансі Жашківської
районної державної адміністрації Черкаської області

вул. Захисників України, 
17, м. Жашків, Черкаська
обл.

10.11.2020 o 15:58

2 228.85 ГРН без 
ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000118-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000118-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда - частина даху гуртожитку № 2, загальною площею
30,00 кв. м

Частина даху гуртожитку №2 загальною площею 30,0 кв.м., 
розміщеного за адресою: вул. Самійла Кішки, 191, м. Черкаси, 
що перебуває на балансі Університета банківської справи

вул. Самійла Кішки, 
191, м. Черкаси

11.11.2020 o 12:13

566.75 ГРН без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-16-000117-3
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-16-000117-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Приміщення четвертого поверху 
чотириповерхової будівлі, площею 20,30 
кв.м:

Приміщення четвертого поверху чотириповерхової
будівлі, площею 20,30 кв.м., за адресою: б-р
Шевченка, 205, м. Черкаси, що перебуває на балансі
ДП „Черкаський НДІТЕХІМ”

б-р Шевченка, 205, 
м. Черкаси

12.11.2020 o 14:45

15.56 ГРН без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-19-000031-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-19-000031-2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина вежі, площею 4,0 кв. м та замощення, площею 12,0 
кв. м, загальною площею 16,0 кв. м

Частина вежі, площею 4,0 кв.м та замощення, площею 12,0 кв. 
м, загальною площею 16,0 кв.м., розміщеного за адресою: 
Автодорога Київ – Одеса 203 км + 800 м (ліворуч), с/рада 
Родниківська, Уманський район, Черкаська область, що
перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в 
Черкаській області

Автодорога Київ – Одеса 203 км + 
800 м (ліворуч), с/рада 
Родниківська, Уманський район, 
Черкаська область

12.11.2020 o 11:55

1 608.00 ГРН без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000098-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000098-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина першого поверху адміністративної будівлі (КПП зі
штабом), загальною площею 3,0 кв. м

Частина першого поверху адміністративної будівлі (КПП зі
штабом), загальною площею 3,0 кв.м, розміщеного за 
адресою: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманський
район,, Черкаська область, що перебуває на балансі
Державної установи „Старобабанівська виправна колонія
(№92)”

вул. Шевченка, 110, с. Старі
Бабани, Уманський район, 
Черкаська область

12.11.2020 o 12:18

2.16 ГРН без ПДВ

5 (п’ять) років

Взяти участь в 
аукціоні

http://www.ukr.net/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000037-2
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-09-000037-2


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

10 листопада 2020 року

Нежитлова будівля
(літ.Б) (прохідна

вул. Небесної сотні, 31, 
м. Умань, Черкаська
область.

39,7 кв. м 5 (п'ять) років 369.21 грн

Нежитлове
приміщення на 
другому поверсі
двоповерхової будівлі

вул. Захисників України, 
17, м. Жашків, 
Черкаська обл.

10,30 кв.м 5 (п’ять) років 230.98 грн

Нежитлове
приміщення на 
першому поверсі
двоповерхової будівлі

вул. Захисників України, 
17, м. Жашків, 
Черкаська обл.

95,70 кв.м 5 (п'ять) років 2 228.85 грн

11 листопада 2020 року

Оренда - частина даху
гуртожитку № 2

вул. Самійла Кішки, 
191, м. Черкаси

30,00 кв. м 5 (п’ять) років 566.75 грн



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

12 листопада 2020 року

Приміщення
четвертого поверху 
чотириповерхової
будівлі

б-р Шевченка, 205, м. 
Черкаси

20,30 кв.м 5 (п’ять) років 15.56 грн

Частина вежі, площею
та замощення, 
площею

Автодорога Київ –
Одеса 203 км + 800 м 
(ліворуч), с/рада 
Родниківська, 
Уманський район, 
Черкаська область

4,0 кв. м
12,0 кв. м
16,0 кв. м

5 (п’ять) років 1 608.00 грн

Частина першого
поверху 
адміністративної
будівлі (КПП зі
штабом)

вул. Шевченка, 110, с. 
Старі Бабани, 
Уманський район, 
Черкаська область

3,0 кв. м 5 (п’ять) років 2.16 грн


