
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області – про намір 

передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

(«Відомості приватизації» від 20.02.2019 № 8) 

 

Пропонуються в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви: 

- Частина робочої башти елеватора – 4,0 кв. м  та частина (замощення) восьмого 

поверху робочої башти елеватора – 2,0 кв. м за адресою: вул. Шевченка, 47, м. 

Золотоноша, Черкаська обл. Мета використання - розміщення технічних засобів і 

антен провайдеру телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету; 

- Частина приміщень на 1-му поверсі гуртожитку № 1 площею 20,2 кв. м за 

адресою: вул. Чіковані, 17, м. Черкаси. Мета використання - розміщення суб’єкта 

господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську 

діяльність з медичної практики; 

- Частина приміщень на 4-му поверсі прибудови до учбового корпусу площею 

211,63 кв. м за адресою:  вул. Чорновола, буд. 164, м. Черкаси. Мета використання - 

розміщення школи з підготовки водіїв транспортних засобів; 

- Частина робочої башти елеватора площею 4,0 кв. м  та частина стіни восьмого 

поверху робочої башти елеватора площею 1,0 кв. м за адресою: вул. Шевченка, 47, м. 

Золотоноша, Черкаська обл. Мета використання - розміщення технічних засобів і 

антен провайдеру телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету; 

- Частина коридору 1-го поверху п’ятиповерхової будівлі площею 9,0 кв. м за 

адресою:  бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Мета використання - розміщення 

торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів; 

- Частина димової труби котельні площею 4,0 кв. м  та частина замощення 

площею 26,8 кв. м за адресою: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська обл. 

Мета використання - розміщення технічних засобів і антен провайдеру 

телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку; 

- Частина робочої башти елеватора площею 3,0 кв. м  та частина покрівлі 

площею 1,0 кв. м за адресою: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська обл. Мета 

використання - розміщення технічних засобів і антен провайдеру телекомунікацій, 

який надає послуги доступу до Інтернет.  

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих 

днів після опублікування оголошення у газеті «Відомості приватизації» від 20.02.2019 

№ 8, а саме до 06.03.2019, за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, 

РВ Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один 

об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 

вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 

Детальніша інформація за телефоном (0472) 37-34-48. 

 

 
 
 


