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Черкаський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  ліцей спортивного профілю №34» 
Черкаської міської ради Черкаської області

вул. Гагаріна,91, м. Черкаси, Придніпровський р., Черкаська обл., 18021 
тел. (0472) 54-23-20, е-таіі. Чук1ісеу34@§таі1.сот ЄДРПОУ 25660039

НАКАЗ

в ід  ^

м. Черкаси

Про оголошення аукціону 
на передачу в оренду 
нерухомого комунального майна

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від
03.10.2019 року № 157-ІХ та Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.06.2020 року № 483, 
рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 року № 2-50 «Про деякі питання оренди 
комунального майна територіальної громади міста Черкаси», рішенням Черкаської міської 
ради від 13.05.2021 року № 5-312 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від
24.12.2020 року № 2-50 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної 
громади міста Черкаси», рішенням Черкаської міської ради від 30.09.2021 року № 10-29 
«Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-50 «Про деякі 
питання оренди комунального майна територіальної громади міста Черкаси», у зв’язку зі 
зверненням директора ПП «Укравтосервіс» Іваннікова С.М. від 05 листопада 2021 року, на 
підставі наказу Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради № 737 
від 12.11.2021 року «Про надання згоди на передачу в оренду нерухомого комунального 
майна», на підставі наказу про намір передачі в оренду та включення до Переліку першого 
типу об’єкта нерухомого майна від 16.11.2021 року № 312,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити аукціон на передачу в оренду нерухомого комунального майна, що 
відноситься до Переліку першого типу, за результатами якого укласти договір оренди на 
користування нежитловим приміщенням загальною площею 39,9 кв.м, розташованим на 
першому поверсі одноповерхової будівлі теплиці (Літ. Б-2) за адресою: м. Черкаси, вул. 
Гагаріна, б. 91, а саме: приміщення № 7 -  склад, площею 39,9 кв.м, за цільовим 
призначенням -  діяльність у сфері освіти, курси і тренінги, а саме, проведення курсів з 
підготовки водіїв транспортних засобів, за умови дотримання вимог частини 4 статті 80 
Закону України «Про освіту». Строк оренди -  5 років, без суборенди.

2. Затвердити оголошення про проведення аукціону на передачу в оренду нерухомого 
комунального майна, зазначеного в пункті 1 цього наказу (Додаток № 1).

3. Оприлюднити в електронній торговій системі «Рго2огго.Продажі» рішення про 
оголошення аукціону на передачу в оренду нерухомого комунального майна та оголошення 
про аукціон на передачу в оренду нерухомого комунального майна, зазначеного в пункті 1 
цього наказу.

4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Черкаського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа 1-ПІ ступенів-ліцей спортивного профілю № 34» 
Черкаської міської ради Черкаської області рішення про оголошення аукціону на передачу в
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оренду нерухомого комунального майна та оголошення про аукціон на передачу в оренду 
нерухомого комунального майна, зазначеного в пункті 1 цього наказу.

5. Вжити заходів щодо повідомлення заявника про прийняте рішення.
6. Контроль за виконанням цього наказували шаю за собою.

В.о. директора Ольга ЛЯШЕНКО
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