
Оголошення орендодавця – Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Черкаській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській та 

Чернігівській областях – про намір передати в оренду об’єкт державного майна, 

щодо якого надійшли заяви («Відомості приватизації» від 23.10.2019 № 43) 

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

зокрема:  
- приміщення 4-го поверху 4-поверхової адмінбудівлі площею 8,5 кв.м за 

адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Мета використання - провадження 
діяльності у сфері права або інша діяльність в офісних приміщеннях; 

- частина будинку санітарноепідеміологічної станції з тамбуром та входом у 
підвал площею 528,7 кв.м за адресою: вул. Суровцової, 6, м. Умань, Черкаська обл. 
Мета використання - розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі 
приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики; 

- частина адміністративної будівлі з прибудовами площею 41,9 кв.м за адресою: 
вул. Петра Дорошенка, 34а, м. Чигирин. Мета використання - здійснення 
землевпорядних робіт; 

- частина приміщення 1-го поверху адміністративної будівлі Бізнес-
інноваційного центру площею 46,41 кв.м за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. 
Черкаси. Мета використання - розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, інше використання площ загального користування; 

- частина нежитлового приміщення будівлі магазину літ. И-1’’’’’ площею 53,2 
кв.м за адресою: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Мета 
використання - розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи. 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих 
днів після опублікування оголошення у газеті «Відомості приватизації» від 23.10.2019 
№ 43, а саме до 06.11.2019, за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 308, м. Черкаси, 
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРКАСЬКІЙ області РВ ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.  

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. 
-  


