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Черкаська область



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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини нежитлового приміщення адмінбудівлі
площею 18,6 м², що обліковується на балансі
Територіального управління Державної судової
адміністрації України у Черкаській області.

смт. Драбів
вул. Центральна, 67

29.10.2021

458,45 грн
5 років

Дізнатись більше

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


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина приміщення

Оренда частини приміщення на другому поверсі: каб. №206
площею 46,1 м², каб. №208 - 6,7 м², коридор №207 - 6,8 м²
та місця спільного користування на першому і другому
поверхах - 20,41 м², загальною площею 80,01 м², що
обліковується на балансі Центрального міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Київ).

м. Умань                      
провул. Тихий, 3А

29.10.2021 

2 724,26 грн
5 років

Дізнатись більше

http://www.ukr.net/
https://bit.ly/3lU1I7q

