
                     Головного управління статистики у Черкаській області

Назва Місце знаходження Пропозиції щодо використання Характеристика Площа, кв.м

1 2 3 4 5 6

1

Головне управління 

статистики у 

Черкаській обл

18001, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Офісних приміщень, державних установ, 

організацій, органів місцевої влади та їх 

підрозділів, проведення науково-

практичних, культурних, мистецьких 

заходів. та з метою надання послуг 

пов’язаних із забезпеченням чи 

обслуговуванням діяльності таких закладів, 

їх працівників та відвідувачів

Частина 3 поверху, 3 поверхової 

прибудови, опалення приміщень 

відсутнє, електропотсачання ІІІ 

категорії, система водопостачання та 

водовідведення відсутня, можливість 

надання телефонного звязку. 

Потребує поточного ремонту.

127,1

2

Головне управління 

статистики у 

Черкаській обл

18001, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Офісних приміщень, державних установ, 

організацій, органів місцевої влади та їх 

підрозділів, проведення науково-

практичних, культурних, мистецьких 

заходів. та з метою надання послуг 

пов’язаних із забезпеченням чи 

обслуговуванням діяльності таких закладів, 

їх працівників та відвідувачів

Частина 2 поверху, 3 поверхової 

прибудови, опалення приміщень 

відсутнє, електропотсачання ІІІ 

категорії, система водопостачання та 

водовідведення, можливість надання 

телефонного звязку. Потребує 

поточного ремонту.

203,3

3

Головне управління 

статистики у 

Черкаській обл

18001, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Офісних приміщень, державних установ, 

організацій, органів місцевої влади та їх 

підрозділів, проведення науково-

практичних, культурних, мистецьких 

заходів. та з метою надання послуг 

пов’язаних із забезпеченням чи 

обслуговуванням діяльності таких закладів, 

їх працівників та відвідувачів

Частина 2 поверху, 11 поверхової 

будови, опалення приміщень 

централізоване , електропотсачання 

ІІІ категорії, система водопостачання 

та водовідведення, можливість 

надання телефонного звязку. 

Потребує поточного ремонту.

26,2

4

Головне управління 

статистики у 

Черкаській обл

18001, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Офісних приміщень, державних установ, 

організацій, органів місцевої влади та їх 

підрозділів, проведення науково-

практичних, культурних, мистецьких 

заходів. та з метою надання послуг 

пов’язаних із забезпеченням чи 

обслуговуванням діяльності таких закладів, 

їх працівників та відвідувачів

Частина 2 поверху, 11 поверхової 

будови, опалення приміщень 

централізоване, електропотсачання ІІІ 

категорії, система водопостачання та 

водовідведення відсутня, можливість 

надання телефонного звязку. 

Потребує поточного ремонту.

25,4

Перелік об'єктів державного нерухомого майна, що перебувають на балансі 

та можуть бути запропоновані для надання в оренду

№ п/п

Інформація щодо потенційного об'єкта оренди


