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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Замощення

Продовження договору оренди частини замощення
площею 1000 м², що обліковується на балансі ВСП
«Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу
Уманського національного університету садівництва».

м. Умань
вул. Незалежності, 21

08.02.2022

286 грн
5 років

Дізнатись більше

https://bit.ly/3Ff64w6


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Оренда нежитлового приміщення площею
32,18 м², що обліковується на балансі
Державного навчального закладу «Канівське
вище професійне училище».

м. Канів
вул. Енергетиків, 135

17.02.2022 

1 005,30 грн
5 років

Дізнатись більше

https://bit.ly/3u93Koz


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини нежитлового
приміщення на першому поверсі будівлі (холу) площею
1 м², що обліковується на балансі Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Київ).

м. Черкаси
просп. Хіміків, 50

18.02.2022

82 грн
5 років

Дізнатись більше

https://bit.ly/3KInwNH


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди нежитлового
приміщення на другому поверсі адмінбудівлі
загальною площею 22,5 м², що обліковується на
балансі на балансі Черкаського національного
університету ім. Богдана Хмельницького.

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 205                 

22.02.2022 

2 273,39 грн
3 роки

Дізнатись більше

https://bit.ly/3G9n9bf


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщень
першого поверху чотириповерхової цегляної будівлі
площею 31,64 м², що обліковується на балансі
Черкаської філії інституту «Укрдіпросад».

м. Черкаси
вул. Смілянська, 120/1                 

22.02.2022 

2 136,05 грн
5 років

Дізнатись більше

https://bit.ly/3ocHZ3j


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення

Продовження договору оренди частини приміщення
вестибюлю навчального корпусу №1 площею 2 м², що
обліковується на балансі Черкаського національного
університету ім. Богдана Хмельницького.

м. Черкаси
бульв. Шевченка, 81

24.02.2022

482,33 грн
5 років

Дізнатись більше

https://bit.ly/3ueV1S2


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина павільйону

Продовження договору оренди частини павільйону
біля приплаву «Тарасова гора» (приміщення кафе у
павільйоні біля приплаву «Тарасова гора») площею
116,6 м², що обліковується на балансі
Шевченківського національного заповідника.

м. Канів
вул. Шевченка, 89

25.02.2022 

8 101,19 грн
5 років

Дізнатись більше

https://bit.ly/3ANSaAt


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля магазину

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

м. Черкаси
вул. Надпільна, 218

25.02.2022 

7 663,50 грн
5 років

Дізнатись більше

https://bit.ly/31nKd7o

