
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 25.09.2019 № 39) 

 

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

зокрема:  

- частина приміщення 2-го поверху адміністративної будівлі Бізнес-

інноваційного центру площею 12,2 кв.м за адресою: бульвар Шевченка, 205, м. 

Черкаси. Мета використання – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 

побутове обслуговування населення, використання площ загального користування; 

- частина даху навчального корпусу № 10 для встановлення контейнера та щогли 

з телекомунікаційним обладнанням стільникового зв’язку (4 антени на щоглі – одне 

антено-місце) площею 52,13 кв. м за адресою: бульвар Шевченка, 333, м. Черкаси. 

Мета використання - розміщення технічних засобів і антен операторів 

телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та 

провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету;  

- частина даху навчального корпусу № 1 для встановлення трубостійок 3 шт. з 4 

шт. антен стільникового зв’язку площею 65,0 кв.м за адресою: бульвар. Шевченка, 

460, м. Черкаси. Мета використання - розміщення технічних засобів і антен 

операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, 

операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до 

Інтернету. 

- частина технічного поверху (вигородка) для встановлення телекомунікаційного 

обладнання стільникового зв’язку площею 15,0 кв.м за адресою: бульвар. Шевченка, 

460, м. Черкаси. Мета використання - розміщення технічних засобів і антен 

операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, 

операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до 

Інтернету. 

- гідротехнічні споруди: гідротехнічна споруда виросного ставка, інв. № 57; 

гідротехнічна споруда виросного ставка, інв. № 58; гідротехнічна споруда виросного 

ставка № 59 за адресою: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Городецьке. Мета 

використання - використання майна в рибогосподарській діяльності. 

- частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі гуртожитку № 4 площею 

18,1 кв.м за адресою: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси. Мета використання - 

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 

населення –перукарські послуги. 

- частина приміщення 3-го поверху адміністративної будівлі Бізнес-

інноваційного центру площею 22,5 кв.м за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. 

Черкаси. Мета використання - Розміщення торговельного об’єкта з продажу 

непродовольчих товарів (торгівля взуттям власного виробництва) – 18,5 кв. м, інше 

використання майна площа загального користування – 4,0 кв. м. 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих 

днів після опублікування оголошення у газеті «Відомості приватизації» від 25.09.2019 

№ 39, а саме до 09.10.2019, за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 308, м. Черкаси, 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 

відділення 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. 

 


