
                     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

18016, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Частина 3 поверху, 3 поверхової 

прибудови, опалення приміщень відсутнє, 

електропотсачання ІІІ категорії, система 

водопостачання та водовідведення 

відсутня, можливість надання телефонного 

звязку. Потребує поточного ремонту.

166,48

2

Головне управління 

статистики у 

Черкаській обл

18016, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Частина 2 поверху, 3 поверхової 

прибудови, опалення приміщень відсутнє, 

електропотсачання ІІІ категорії, система 

водопостачання та водовідведення, 

можливість надання телефонного звязку. 

Потребує поточного ремонту.

221,16

3

Головне управління 

статистики у 

Черкаській обл

18016, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Частина 2 поверху, 11 поверхової будови, 

опалення приміщень централізоване , 

електропотсачання ІІІ категорії, система 

водопостачання та водовідведення, 

можливість надання телефонного звязку. 

Потребує поточного ремонту.

30,1

4

Головне управління 

статистики у 

Черкаській обл

18016, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Частина 2 поверху, 11 поверхової будови, 

опалення приміщень централізоване, 

електропотсачання ІІІ категорії, система 

водопостачання та водовідведення 

відсутня, можливість надання телефонного 

звязку. Потребує поточного ремонту.

33,3

5

Головне управління 

статистики у 

Черкаській обл

18016, м. Черкаси, 

вул.О.Дашковича, 39

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Частина 11 поверху, 11 поверхової 

будови, опалення приміщень 

централізоване, електропотсачання ІІІ 

категорії, система водопостачання та 

водовідведення відсутня, можливість 

надання телефонного звязку. Потребує 

поточного ремонту.

26,2

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



1 2 3 4 5 6

6

Відділ статистики у 

Жашківському 

районі

19200,м. Жашків, вул. 

Миру,2

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Приміщення на 2 поверсі, 2 поверхової 

адмінбудівлі опалення приміщень 

централізоване, електропотсачання ІІІ 

категорії, система водопостачання та 

водовідведення відсутня, можливість 

надання телефонного звязку. Потребує 

поточного ремонту.

11,1

7

Управління 

статистики у 

Золотоніському 

районі

19700, м.Золотоноша, вул. 

Новоселівська,1

Розміщення офісних, виробнчих 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Приміщення на першому поверсі будівлі, 

електропостачання ІІІ категорії, система 

водопостачання відсутня та 

водовідведення відсутня, можливісь 

надання телефонного зв'язку. Потребує 

капітального ремонту.  

69,8

8

Управління 

статистики у 

Золотоніському 

районі

19700, м.Золотоноша, вул. 

Новоселівська,1

Розміщення офісних, виробнчих 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Приміщення на другому поверсі будівлі, 

електропостачання ІІІ категорії, система 

водопостачання відсутня та 

водовідведення відсутня, можливісь 

надання телефонного зв'язку. Потребує 

капітального ремонту.  

53,9

9

Управління 

статистики у 

Золотоніському 

районі

19700, м.Золотоноша, вул. 

Новоселівська,1

Розміщення офісних, виробнчих 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Приміщення на другому поверсі будівлі, 

електропостачання ІІІ категорії, система 

водопостачання відсутня та 

водовідведення відсутня, можливісь 

надання телефонного зв'язку. Потребує 

капітального ремонту.  

51

10

Відділ статистики у 

Кам`янському 

районі

20800, м.Кам`янка, 

вул.Г.Кудрі,4

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Приміщення на 1 поверсі, 2 поверхової 

адмінбудівлі опалення приміщень 

централізоване, електропотсачання ІІІ 

категорії, система водопостачання та 

водовідведення відсутня, можливість 

надання телефонного звязку. Потребує 

поточного ремонту.

24,2

11

Відділ статистики у 

Кам`янському 

районі

20800, м.Кам`янка, 

вул.Г.Кудрі,4

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів

Приміщення на 2 поверсі, 2 поверхової 

адмінбудівлі опалення приміщень 

централізоване, електропотсачання ІІІ 

категорії, система водопостачання та 

водовідведення відсутня, можливість 

надання телефонного звязку. Потребує 

поточного ремонту.

31,9



1 2 3 4 5 6

12

Відділ статистики у 

К-Шевченківському 

районі

19400, м. К-Шевченківський, 

пр.Жаданенка, 4а
Розміщення складських приміщень

Підвальні приміщення двоповерхової 

будівлі, централізоване опалення відсутнє, 

електропостачання ІІІ категорії, система 

водопостачання та водовідведення 

відсутня, можливісь надання телефонного 

зв'язку. Потребує поточного ремонту.

249,5

13

Управління 

статистики у 

Смілянському районі

20700, м. Сміла, 

вул.Житомирська,6

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів, складських приміщень

Підвальні приміщення трьоповерхової 

будівлі, централізоване опалення, 

електропостачання ІІІ категорії, система 

водопостачання та водовідведення 

відсутня, можливісь надання телефонного 

зв'язку.                                                                    

Потребує поточного ремонту.                                                                                           

132,03

14

Управління 

статистики у 

Смілянському районі

20700, м. Сміла, 

вул.Житомирська,6

Розміщення офісних 

приміщень,соціально побутових 

обєктів, складських приміщень

Приміщення на 2 поверсі, 3 поверхової 

адмінбудівлі опалення приміщень 

центральне, електропотсачання ІІІ 

категорії, система водопостачання та 

водовідведення відсутня, можливість 

надання телефонного звязку. Потребує 

поточного ремонту.

14,9


