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РЕНЬКАС
ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КАНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА



Канів – це місто з дуже давньою історією, що тягнеться в глибину на
тисячоліття. І водночас наше місто сучасне, з потужнім інтелектуальним
потенціалом, яке прагне бути успішним у стрімкому вирі життя.
Канів гармонічно поєднує природу з історією і поправу носить звання
«історичного чуда України». Якими тільки іменами і епітетами не
нагороджували наше місто за майже тисячу років його існування! Через
унікальну структуру місцевих висот, археологи називають Канів —
містом «перевернутої землі». Містом трьох цивілізацій та першою
столицею дохристиянської Київської Русі, - зовуть історики. Оповита
міфами та легендами наших предків, ця земля стала енергетичним
центром козацтва. Не випадково Шевченко хотів залишитися тут, бо він
відчував, що тут – сакральне і духовне місце.
Сучасний Канів — це розвинена промисловість, високий рівень освіти і
культури, фестивалі, змагання, виставки, досягнення, амбіційні плани.
Молода, жива енергія заповнює усі сфери життя міста. Ми готові до
налагодження ділових конструктивних зв’язків та відкриті до
подальшого співробітництва.
Завітайте до Канева! Вас неодмінно захопить симбіоз минулого і
сьогодення в житті нашого міста. Погляньте на світ з Чернечої гори,
відчуйте козацький дух, відвідайте святі місця і надихніться на нові
звершення.

Друзі!

З повагою
міський голова Ігор Ренькас 



Канів – одне з найдавніших міст України засноване за часів Ярослава
Мудрого, про що свідчать документи «Печерського патерика». Перша
літописна згадка про місто датується 1144 роком, тоді князь Всеволод
Ольгович збудував тут церкву святого Юрія. Відтоді Канів відігравав
важливу роль у житті Київської Русі як південний форпост, офіційне місце
переговорів з половецькими послами, а також важливий торговельний
центр, через який проходив шлях із «варяг у греки», що сполучав Східну
Європу і Малу Азію.

Загальна площа громади: 

1.2. Візитка громади

Канівська об’єднана територіальна громада з центром в м. Канів,
створена рішенням Канівської міської ради від 29.11.2018 № 13-63, згідно
якого до м. Канів приєдналася громада села Яблунів Канівського району. 
 
Канів - місто обласного значення.

54,0 км  
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Населення громади:
(станом на 01.01.2020)

23597 осіб 
    527 осіб

- м. Канів
- с. Яблунів

Офіційно встановлена
дата заснування міста 1078 р.
Магдебурзьке право 1601 р.

http://kaniv-rada.gov.ua/
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2,+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+19000/@49.7540902,31.4215539,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x40d40c75f1ebb33d:0x9b9f7a7b0b4859a8!2z0JrQsNC90ZbQsiwg0KfQtdGA0LrQsNGB0YzQutCwINC-0LHQu9Cw0YHRgtGMLCAxOTAwMA!3b1!8m2!3d49.751033!4d31.4697!3m4!1s0x40d40c75f1ebb33d:0x9b9f7a7b0b4859a8!8m2!3d49.751033!4d31.4697?hl=uk


Міста-побратими
Виру (Естонія)
 
Сонома (США)
 
Кобрин (Білорусь)
 
Саусборо (Великобританія)

Фірзен (Німеччина)
 
Хелмно (Польща)
 
Члухів (Польща)
 
Ламберсар (Франція)

Стратегічні напрями громади

РОЗВИТОК ГРОМАДИ

За рейтингом Fund RCERBS інституційної спроможності та
сталого розвитку малих та середніх міст України до 100 тис.
населення місто Канів займає 8 місце в Україні та 1 місце в
області
За розміром середньої заробітної плати 1 місце в
регіональному рейтингу серед міст Черкаської області
Кредитний рейтинг позитивний uaBBB+
Канівська гідроелектростанція займає 3 місце в Україні за
виробничою потужністю
Щороку проходить Міжнародний економіко-гуманітарний
форум Ukrainian ID
Місто входить до "7 чудес України: історичні міста та містечка"

Основні стратегічні напрями, що передбачені Стратегією розвитку міста Канева до
2020 року (затверджена рішенням Канівської міської ради від 27.10.2005 р. №28-27
та актуалізована рішенням Канівської міської ради від 14.07.2016 р. №4-11) :

розвиток туризму
розвиток бізнесу
розвиток комунальної інфраструктури
розвиток громади



громада розташована на півночі Черкаської області у лісостеповій зоні
України і відноситься до фізико-географічної області Київського плато
Канівсько-Ржищівського ерозійного лісостепового району і розділена
руслом Дніпра на дві частини. 

Розділ 2.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ПРОФІЛЬ
2.1. Природно-географічні та кліматичні умови

громада розташована у центральній частині України та входить до
історичного регіону Середня Наддніпрянщина

поверхневі води представлені р. Дніпро, струмками р. Дунаєць, Сухий потік,
Меланчин потік та озеро Лимарка, що поєднане з дренажним каналом.

грунти дерново-слабопідзолисті та глиняно-піщані

клімат помірно-континентальний та помірно вологий з переважаючими
північно-західними та південно-східними вітрами

відстань до столиці України — міста Києва автошляхами 150 км
до обласного центру — міста Черкаси— 75 км
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2.2. Трудовий потенціал

Наявне населення

24 124

Працездатне населення

68 %

Середньомісячна
заробітна плата

10 577

 
36.3%

 
24.4%

 
16.7%

 
15.7%

 
6.9%

Чисельність
штатних працівників

5 691

Чисельність постійного населення у Канівській ОТГ станом на 01.01.2020 р. становить
24 247 осіб. 
Демографічне навантаження на населення працездатного віку складає 764 (на
тисячу осіб). Протягом 2019 року чисельність населення міста зростала за рахунок
позитивного сальдо міграції (+52).

0 - 15
років

Середній вік населення - 42 роки.

Працездатне
населення

Рівень безробіття

2,6 %

16 - 24
років

25 - 49
років

50 - 64
років

> 64
років

Професійно-технічну та вищу освіту в місті
надають: 

Державний навчальний заклад
Канівське  вище професійне училище
Канівський коледж культури і мистецтв
Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини
Приватний навчальний заклад
«Міжнародний коледж еколого-
інформаційної безпеки Центрального
Європейського університету»
Канівська філія Східноєвропейського
університету економіки і менеджменту

45 % 55 %

Дошкільні заклади
Загальноосвітні навчальні заклади
Позашкільні заклади
Спортивні клуби
Дитяча школа мистецтв
Мистецькі гуртки

9

7

3

6

1

5

На території Канівської громади
функціонують:
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2.3. Промисловий потенціал

Элемент 3
27.3%

Элемент 1
22.7%

Элемент 2
18.2%

Элемент 6
18.2%

Элемент 4
4.5%

Элемент 5
4.5%

 
4.5%

22,7 %

18,2 %

27,3 %

4,5 %
4,5 %

18,2 %

4,5 %

Виробництво та розподілення
енергії, газу, води, тепла.
«ПрАТ»УкрГідроЕнерго філія
«Канівська ГЕС»
Канівський РЕМ
Канівське УЕГГ
КП «Управління ВКГ»
Канівське КПТМ

Хімічна промисловість
ТОВ «Ергопак»

Виробництво побутової
техніки
ТОВ «Купава Груп»

Будівництво
ТОВ «Канів-СГЕМ»;
ПрАТ «Канів-Дніпробуд»;
ТОВ «Енергетично-дорожнє
будівництво»;
ТОВ "Інтербуд"

Обсяг виробництва промислової продукції в Каневі займає
4,1% загальнообласного. 
Структура промислового комплексу міста має орієнтацію як
на внутрішній, так і на зовнішній ринок.

Канівська філія ТОВ «Клуб
Сиру»
ТОВ«Сучасні торговельні
технології»
ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН"
ТОВ «Канів - Солод»
Завод «Солодових
екстрактів»

Машинобудівна,
металообробна виробництво
точної механіки
ПрАТ «ЕМЗ""МАГНІТ"
ТОВ «Магнітприлад»
ТОВ «Канівський механічний завод»
ПАТ «Горизонт»
ПАТ «Закордоненергокомплектбуд»
ТОВ «Діамант-Канів»

Целюлозно-паперове
виробництво

2017 2018 2019

4 

3 

2 

1 

0 

14
основних

бюджетоутворюючих
підприємства

промислової продукції

Харчова промисловість

ТОВ «Канів ПАК»

2017 2018 2019

2,46
млрд. грн

2,8
млрд. грн

3,03
млрд. грн

+14 %
+8 %

+19 %

- темп росту
- реалізація промислової продукції

Эле
мен

т 1

Эле
мен

т 2

Эле
мен

т 3

150 

100 

50 

0 
2017 2018 2019

101,8
тис.грн

117,9
тис.грн

126,7
тис.грн

- продаж промислової продукції на 1 особу в
м. Канів
- продаж промислової продукції на 1 особу в
Україні

50,7
тис.грн тис.грн тис.грн

59,4 59,0
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2.4. Підприємництво

198
Заклади торгівлі

31
Заклади

ресторанного
господарства

3
Готелі

69
Заклади

побутового
обслуговування

Элемент 1
27%

Элемент 2
18%

Элемент 3
17%

мент 4
6%

лемент 5
12%

Элемент 6
10%

Найбільш вагомим джерелом доходів, а саме 63,4% в структурі фактичних
надходжень міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб,
якого до міського бюджету у 2019 році отримано 100,97 млн.грн. Частка
надходжень від суб’єктів малого підприємництва до зведеного бюджету за
2019 рік склала близько 9 %.
Кількість зайнятих працівників в малому бізнесі складає 41% від
середньооблікової чисельності штатних працівників, зайнятих у галузях
економіки.

ІншеПослуги
Торгівля

122
Малий бізнес

(юридичні
особи)

14
Середній

бізнес

1425
Фізичні особи-

підприємці

На території міста функціонує:

27 %

18 %

17 %

16 %

12 %

10 %
Промисловість

Транспортні послугиБудівництво
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2.5. Зовнішня та внутрішня торгівля

В Каневі функціонує
досить розгалужена
мережа роздрібної
торгівлі та послуг:

млн.

Експорт

Імпорт
Торговий оборот

Сальдо

2017

7,4
1,3
8,7
6,1

2018

7,98
4,8

12,78
3,2

2019

2,7
3,3
6,0

-0,6

71
продовольчих

магазинів

127
неподовольчих

магазинів

2
ринки

змішаного типу

69
підприємства 
сфери послуг

2017 2018 2019

15 

10 

5 

0 

Эле
мен

т 1

Эле
мен

т 2

Эле
мен

т 3

400 

300 

200 

100 

0 

 - обсяги роздрібного             
 товарообороту

Сальдо зовнішньої торгівлі більше десяти
років залишалося позитивним, проте у
2019 вперше імпорт товарів перевищує
експортні операції - коефіцієнт покриття
склав 0,81.

2017 2018 2019

353,4
млн.грн

316,6
млн.грн

325,2
млн.грн

 - обсяги роздрібного товарообороту на 1 особу в
м. Канів

13,1
тис.грн

13,6
тис.грн

14,9
тис.грн

 - обсяги роздрібного товарообороту на 1 особу в
Україні

2017 2018 2019

13,9
тис.грн

15,8
тис.грн

18,9
тис.грн
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2.6. Бюджетні можливості

2018

Доходи бюджету
в т.ч. власні

доходи

303,02

123,96

284,3

162,4

2018 2019млн.грн

262,9

105,4

2017

0 50 000 000100 000 000150 000 000200 000 000

Элемент 1 

Элемент 2 

Элемент 3 

Элемент 4 

Податкові
надходження

Трансферти

Неподаткові
надходження

Інші доходи

54,9 %

42,9 %

2,1 %

0,1 %

Основні надходження складають податок
на доходи фізичних осіб — 100,97 млн.грн
(62,2 %) та єдиний податок — 21,6 млн.грн
(13,3 %).

Элемент 1
37.7%

Элемент 3
26.6%

Элемент 2
11.5%

Элемент 6
7.9%

Элемент 7
6.8%

Элемент 4
4.7% 37,7 %

11,5 %

26,6 %

6,8 %

4,7 %

7,9 %

Культура та спорт (2,8%)

Освіта
Управління
Соціальний захист

Бюджет розвитку

Благоустрій та ЖКГ

Охорона здоров'я 
Інші видатки (2%)

2017 2018 2019

7 500 

5 000 

2 500 

0 
2017 2018 2019

4,4
тис. грн

5,2
тис. грн

6,7
тис. грн

+20 %

+29 %

+28 %

- темп росту

- власні доходи бюджету на 1
особу в м. Канів

З 2017 року підтримується кредитний рейтинг, який свідчить про достатню
кредитоспроможність Канівської громади (uaBBB+). 

Структура видатків бюджету  Канівська ОТГ 2019 р.

Видатки бюджету 301,95261,3
в т.ч. бюджет

розвитку 11,710,9

287,0

21,0
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2.7. Територіальний розвиток

Элемент 1
41.3%

Элемент 5
32.2%

Элемент 2
17.5%

Элемент 6
5%

Элемент 4
3.2%

2.8. Інвестиційна політика

Створення умов для розвитку
промислового сектору.
Запровадження на місцевому рівні
додаткових пільгових механізмів
для інвесторів, що інвестують в
промисловість

Забезпечення адміністративної
підтримки і консультативних
послуг на всіх етапах реалізації
інвестиційного проекту
(інвестиційний супровід)

Забезпечення розбудови
інженерно-транспортних
комунікацій, соціальної
інфраструктури та
благоустрою міста

Забезпечення промоції ринку
інвестиційних пропозицій.
Організація, проведення та
прийняття участі в місцевих,
регіональних та міжнародних
промоційних заходах

Впровадження нових механізмів
фінансування інвестиційних
проектів. Активне впровадження
енергосервісних договорів

Забезпечення прозорості та
дотримання вимог чинного
законодавства у сфері інвестування

МІСЬКА
ІНВЕСТИЦІЙНА

ПОЛІТИКА

Продаж земельних
ділянок 0,2152 га

2018 2019

0,0813 га

Оренда земельних
ділянок

Оренда об’єктів
комунальної власності

411 га

12 542 м

545,15 га

13 692,8 м22

сільськогосподарського призначення (41,3 %)
житлової та господарської забудови (17,5 %)
історико-культурного та рекреаційного
призначення (0,8 %)
водного фонду (3,2 %)
лісогосподарського призначення (32,2 %)
іншого призначення (5 %)

Загальна площа земель Канівської
ОТГ — 5399,8 га,  з них 26,5 %
земель знаходиться у комунальній
власності, 44,5% — державної
власності, 29 % — приватної.

За функціональним призначенням
територія громади поділяється на: 

41,3 %

17,5 %

32,2 %

5 %

3,2%

Ключові завдання та заходи щодо залучення інвестицій в місто окреслені у
Програмі сприяння залученню інвестицій у м. Канів на 2016-2020 рр.
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2.9. Капітальні інвестиції

км км

0 25 50 75 100 125

2019 

2018 

2017 

2016 

2.10. Міжнародне співробітництво

За статистичними даними підприємствами
міста освоєно 116,5 млн.грн капітальних
інвестицій, це — 4839,6 грн на кожного
мешканця. 
Реальна сума капітальних інвестицій
значно перевищує статистичний показник,
оскільки більшість підприємств є філіями
юридичних осіб зареєстрованих не в
Каневі, тому капітальні інвестиції
відображауються за місцем їх реєстрації.

Меморандум про партнерство з Представництвом ПРООН в Україні.
Створили комунальну енергосервісну компанію на базі діючого
комунального підприємства теплових мереж. Розробили Концепцію
розвитку системи теплозабезпечення міста. Залучено матеріально-
технічну допомогу на встановлення вентиляційних рекуператорів.

План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Канів до 2020 року
зареєстрували в Європейському Бюро Угоди Мерів; Провели Дні
сталої енергії; Переможці конкурсу з розробки Плану Дій Сталого
енергетичного Розвитку та Клімату

Освоєні капітальні інвестиції в млн. грн.
(статистичні дані)

43,2

67

72,2

116,5

Стали учасником Клубу мерів. Розробили та отримали схвалення
Світового банку Плану місцевого економічного розвитку м.Канів до
2020 року

В рамках програми фінансування "Енергозбереження" залучили
кредитні та грантові кошти для проведення комплексної
термомодернізації двох навчальних закладів в 2020 році
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2.11. Транспортна інфраструктура

Канів має великий
нереалізований потенціал

перевезень річковим
транспортом. Розвиток навігації
на річці Дніпро забезпечить ріст

пасажирських та вантажних
перевезень в рази. Місто має

необхідно інфраструктуру - два
приплави, готових до

експлуатації. 

Канів - Київ 150 км (02:00 хв)
Канів - Черкаси 75 км (01:10 хв)

Найближча залізнична станція
Канів - Миронівка 45 км (00:40 хв)

Найближчий аеропорт
Канів - Бориспіль 117 км (01:30 хв)

Найближчий гелікоптерний
майданчик (гелікоптери типу МІ-8)
Канів - Пекарі 8 км (00:14 хв)

На території міста розміщений сучасний
комплекс "Авто-ріка", який може
обслуговувати автобусний та річковий
транспорт. Пасажиропотік понад 1,2 млн.
осіб.

4
міські

автобусні
маршрути

40 млн т/км
вантажоперевезення

500 тис. км
загальна

протяжність
маршрутів
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2.12. Міське господарство та екологія

42 000 м  /год
загальна

потужність

3
18 67,2 км5

Виконавцем послуг з вивезення
побутових відходів в місті Канів
визначено на конкурсній основі
комунальне підприємство КП "ЖЕК".
Місце видалення відходів (полігон ТПВ
"Канів") паспортизоване.

20
артезіанських
свердловин

5
водопровідних

насосних
станцій

5
підвищуючі

насосні станції

188,695 км
повітряних ліній

Електропостачання
міста Канева

забезпечує ПАТ
"Черкасиобленерго"

майданчики
збору побутових

відходів

КП "Управління ВКГ" виконує послуги з
водопостачання та водовідведення в
м. Канів.

Газопостачання міста
забезпечується

Канівським УЕГГ ПАТ
"Черкасигаз"

34

резервуарів
питної води

протяжність
мереж

водовідведення

каналізаційних
насосних
станцій

Канівське КПТМ надає послуги з
централізованого опалення населенню,
бюджетним і комунально-побутовим, а
також госпрозрахунковим організаціям.
Загальне приєднане теплове
навантаження по підприємствам -
28,818 Гкал/год.

29,520 км
протяжність

теплових мереж
опалення

3
котельні

60
об'єктів господарювання, що

здійснюють викиди
забруднюючих речовин в

атмосферне повітря.

2.13. Охорона здоров'я

50
лікарів

112
середніх

медичних
працівників

67
молодших
медичних

працівників

27
сімейних

лікарів

У Каневі функціонує 2 лікувально-
профілактичні установи: 

Центральна районна лікарня
Центр первинної медико-
санітарної допомоги, у тому числі
амбулаторія сімейного лікаря.
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2.14. Туризм та дозвілля

Головним Стратегічним
напрямом розвитку

Канева є туризм. Місто
позиціонує себе, як центр

єднання українців.
Основними видами

туризму, на які робиться
наголос у місті, є

подієвий туризм  та
історико-культурний. 9

пам'яток
Другої світової

війни

1
пам'ятник

подіям козацької
доби

2
заповідники

8
музеїв

6
історико-

археологічних
пам'яток

4
пам'ятки

архітектури

Найбільш популярними об’єктами для
традиційного екскурсійно-пізнавального
туризму є Шевченківський національний
заповідник з всесвітньо-відомою могилою
Тараса Шевченка.

105040,
в т.ч. 842 іноземні туристи20

17
20

18
20

19

80439,
в т.ч. 1351 іноземні туристи
96297,
в т.ч. 892 іноземні туристи

22 травня тисячі шанувальників
Українського Генія здійснюють своєрідне
паломництво до Канева і проходять так
званим Останнім шляхом кобзаря - від
Успенського собору до Тарасової гори.

Щороку відбувається мотопробіг учасників
фестивалю "Тарасова Гора" у Канів до
могили Т.Г. Шевченка.

Міжнародний економіко-гуманітарний
форум Ukrainian ID - це незалежна
діалогова платформа, покликана стати
одним із найвпливовіших форумів у Східній
Європі. 

Традиційно проходить Канівський
міжнародний кінофестиваль, для участі в
якому надходить понад 3 000 кінострічок
із різних країн світу.
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Інвестиційна
мапа 

Розділ 3.

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ
3.1. Напрямки, що мають найкращий
інвестиційний потенціал

Інфраструктура
Поводження з ТВП
Тепломережа
Водопостачання та водовідведення
Нерухомість житлова / нежитлова
Бюджетні будівлі
Зовнішнє освітлення
Туризм та культура

3.2. Інвестиційні пропозиції

Будівництво Будинку культури на 700 місць в
м.Каневі під Шевченківський культурний
центр

Конкретна ціль проєкту — створення
ексклюзивного туристичного продукту
Шевченківський культурний центр в місті
Каневі задля сталого розвитку громади
міста та регіону.
Місцезнаходження:

Орієнтовний обсяг інвестицій

м. Канів, вул. Енергетиків

217,35 млн. грн, в т.ч. 62,96 млн. грн. -
вартість пускового комплексу 

Рівень готовності проекту – 80 %

Інвестиційні
пропозиції
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Об’єкти рекреаційної інфраструктури:   

Створення туристичного бізнес-простору
ПРОМЕНАД-ПАРК задля сталого розвитку
громади м. Канів

Готель на 200 осіб
Спорткомплекс 
Літній концертний зал «Родень»
Відпочинковий комплекс «Ковчег»
Яхт–клуб з пірсом
Терасний сад «Підкова»
Літні кафе
Пляжі, оглядові майданчики
пішохідні алеї з вело доріжками
паркінги.

Конкретна ціль проєкту — створення
туристичної рекреаційної зони —
комфортного природного середовища
для відпочинку та проведення активного
дозвілля  як жителів міста , так і туристів.
Місцезнаходження:
м. Канів, міський парк на набережній
Дніпра

Загальна площа приміщення:
1150,0 м

2

Конкретна ціль проєкту — створення
туристичної рекреаційної зони —
комфортного природного середовища
для відпочинку та проведення активного
дозвілля  як жителів міста , так і туристів.
Місцезнаходження:

Опис проєкту

м. Канів, на березі Дніпра

Земельна ділянка під ПРОМЕНАД-ПАРК
передбачена Генеральним планом міста
та представляє собою облаштовану алею
з велосипедною доріжкою вздовж вул.
Шевченка.

Креативний громадський простір
"Бриль-Dance"
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Реконструкція площі Т.Г Шевченка та
прилеглих територій, ІІ черга в м. Каневі

Конкретна ціль проєкту — створення
візитної картки міста — сучасної площі,
яка відіграє ключову роль в формуванні
перших вражень про місто Канів.
Місцезнаходження:
м. Канів, вул. О. Кошового

Земельні ділянки

Орієнтовний обсяг інвестицій

13,04 млн. грн (станом на 01.01.2018)

Місцезнаходження:
м. Канів, вул. Енергетиків
(район ПрАТ "ЕМЗ""МАГНІТ")
Призначення:
Землі промисловості, транспорту;
з метою розміщення об’єкту
промисловості, автотранспортного
підприємства, складів оптової торгівлі
Площа:

0,6385 га

Форма участі:

продаж права оренди

Місцезнаходження:
м. Канів, вул. 206 Дивізії
(район КП "Управління ВКГ")
Призначення:
Комерційне. З метою розміщення
комерційного закладу для
обслуговування населення

Площа:

1,0 га

Форма участі:

продаж права оренди
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Адміністративно-лабораторний 10-поверховий
корпус

Місцезнаходження:
м. Канів, вул. О. Кошового, 2

Загальна площа приміщення:
160,0 м2

Функціональне призначення —
виробниче приміщення 

Місцезнаходження:
м. Канів, вул. Енергетиків, 179
ПрАТ "ЕМЗ""МАГНІТ"

Приміщення під заклад громадського
харчування на даху в центрі міста

Загальна площа приміщення:
8,748 м2

Умови передачі інвестору:
Довгострокова оренда

Вартість оренди за рік:

6,0 дол. США /м2

Умови передачі інвестору:
оренда/продаж

Вартість оренди за 1 м :
20 - 45 грн

2

Вартість продажу:
300 тис. грн
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вул. О. Кошового, 2
м. Канів

uprek@ukr.net
mvkkaniv@ukr.net

+38 (04736) 3 68 13
+38 (04736) 3 22 51

Запрошуємо до співпраці


