
Код Назва
Код за 

ЄДРПОУ
Назва Юридична адреса

Контактний 

телефон
Назва Місцезнаходження

Пропозиції 

щодо 

використання

Характеристика
Площа, 

кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1064 МОН

Код за 

ЄДРПОУ 

0535631

Кременчуцький 

національний 

університет імені 

Михайла 

Остроградського

Полтавська обл., 

м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, 20

(05366) 3-63-91 5310400000
Виробничі 

приміщення

Полтавська обл., м. 

Кременчук, вул. 

Ярмаркова, 9

 виробничі 

приміщення

3- поверхова, 

розміщенна у південній 

промзоні, відсутні 

мережі опалення, 

електропостачання, 

водовідведення, 

телефонного зв'язку, 

технічний стан об'єкта - 

потребує капітального 

ремонту 

5402,7

2 12925 МОЗ України 2010824

ВДНЗУ 

"Українська 

медична 

стоматологічна 

академія"

Полтавська 

область, м.Полтава 

вул.Шевченка 

буд.24

(0532)602052 5310137000

2-х 

поверхове 

нежитлове 

приміщення

м.Полтава, 

вул.Кагамлика буд.36

Заклад

громадського

харчування 

(кафе, їдальня)

Їдальня, рік забудови - 

1988. Капітальна 

будівля, підведене 

опалення, 

електропостачання, без 

устаткування. Потребує 

капітального ремонту

1005,0

3
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5324080000

їдальня;

Полтавський р-н,

с. Розсошенці, вул. 

Леніна, 3

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

109,2/34,2
400,7

4
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5325455100

Будівлі і 

споруди 

бувшої бази 

сейсмопартії 

№1 в тому 

числі:

Полтавська обл., смт. 

Чутово

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

139,90/40,90
836

Перелік об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі  підприємств і організацій, підпорядкованих міністерствам та відомствам, що пропонується для надання  в оренду станом на 10.11.2015

№ з/п

Орган управління Балансоутримувач Код класифікатора 

об"єкта 

адміністративно-

територіального 

Інформація щодо потенційного об"єкта оренди



5
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5325455100
будинок 

ПММ;

Полтавська обл., смт. 

Чутово

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

2,8/1,3
84

6
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5325455100 котельня;
Полтавська обл., смт. 

Чутово

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

9/14
16

7
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5325455100
механічна 

майстерня;

Полтавська обл., смт. 

Чутово

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

29,1/7,2
220

8
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5325455100
будинок для 

засідань;

Полтавська обл., смт. 

Чутово

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

0,8/0,4
120

9
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5325455100
будинок 

садовий.

Полтавська обл., смт. 

Чутово

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

3,2/1,7
25



10
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5324080000
невиробничі 

приміщення 

Полтавський р-н,

с. Розсошенці, вул. 

Леніна, 7

передача в 

оренду

одноповерхове 

приміщення 12,7/0
83,4

11
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

01432813

Східно-Українська 

геофізична 

розвідувальна 

експедиція 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

 38751 Полтавська 

обл., Полтавський  

р-н,

с. Розсошенці,     

вул. Леніна, 1

(0532) 59-05-41 5324080000
невиробничі 

приміщення 

Полтавський р-н,

с. Розсошенці, вул. 

Леніна, 10

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

0,6/0,1
30,1

12
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

21044912

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

38751 Полтавська 

обл., с. 

Розсошенці, вул. 

Фрунзе,6

(053)259-05-43 5324080000

Будівельні 

споруди 

бувшого 

полігону в с. 

Степне в 

тому числі:

Полтавська обл., с. 

Степне

передача в 

оренду
638,9

13
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

21044912

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

38751 Полтавська 

обл., с. 

Розсошенці, вул. 

Фрунзе,6

(053)259-05-43 5324080000
склад під 

кабель;

Полтавська обл., с. 

Степне

передача в 

оренду

одноповерхова будівля  

33550/640,13
150,0

14
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

21044912

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

38751 Полтавська 

обл., с. 

Розсошенці, вул. 

Фрунзе,6

(053)259-05-43 5324080000

склад 

геофізичног 

обладнання з 

навісом;

Полтавська обл., с. 

Степне

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

53720/5642,10
330,0



15
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

21044912

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

38751 Полтавська 

обл., с. 

Розсошенці, вул. 

Фрунзе,6

(053)259-05-43 5324080000

площадка 

полігону з 

підїздними 

шляхами;

Полтавська обл., с. 

Степне

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

97710/15306,84
900,0

16
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

21044912

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

38751 Полтавська 

обл., с. 

Розсошенці, вул. 

Фрунзе,6

(053)259-05-43 5324080000

Рампа для 

зберігання 

геофізичного 

обладнення

Полтавська обл., с. 

Степне

передача в 

оренду
21881/4506,38 100,0

17
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

21044912

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

38751 Полтавська 

обл., с. 

Розсошенці, вул. 

Фрунзе,6

(053)259-05-43 5324080000
Ангар-

сховіще

Полтавська обл., с. 

Степне

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

33163/4607,55
180,0

18
37536031…..

.

Державна 

служба 

геології та 

надр 

України…..

21044912

Полтавська 

експедиція по 

геофізичним 

дослідженням у 

свердловинах 

Державного 

геофізичного 

підприємства 

"Укргеофізика"

38751 Полтавська 

обл., с. 

Розсошенці, вул. 

Фрунзе,6

(053)259-05-43 5324080000
Будівля 

магазину

Полтава, 

с.Розсошенці, 

вул.Фрунзе, 8

передача в 

оренду

одноповерхова будівля 

72644/30474,92
239,3

19 37064

Державне 

агентство 

лісових 

ресурсів 

України

00992734

ДП 

"НОВОСАНЖАРС

ЬКИЙ ЛІСГОСП"

39300 Полтавська 

обл. 

Новосанжарський 

р-н, смт Нові 

Санжари вул 

Пролетарська 3

0534431998 5321610100
Цех 

переробки 
м. Карлівка оренда

Цегляна будівля без 

опалення
319,6

20 37064

Державне 

агентство 

лісових 

ресурсів 

України

24292651

ДП "Лубенське 

військове 

лісництво"

м. Лубни, ІІ-й 

пров. вулиці 

Метеорологічної,1

1

0536161494 5310700000 Котельня

м. Лубни, ІІ-й пров. 

вулиці 

Метеорологічної, 11

під склад
Стіни цегляні, 

перекриття бетонні
181



21 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1033705

Новосанжарське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39300 Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, смт. Нові 

Санжари, 

пров.Слюсарний, 3

(05344) 3-16-81 5323455100

Нежитлові 

приміщення 

адміністрати

вної будівлі

Полтавська обл., 

Новосанжарський р-

н, с. Соколова Балка

під офісне 

приміщення
Цегляна будівля 168,00

22 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1033705

Новосанжарське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39300 Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, смт. Нові 

Санжари, 

пров.Слюсарний, 3

(05344) 3-16-81 5323455100 Блок складів

Полтавська обл., 

Новосанжарський р-

н, с. Соколова Балка 

За призначенням Цегляна будівля 406,00

23 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1033705

Новосанжарське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39300 Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, смт. Нові 

Санжари, 

пров.Слюсарний, 3

(05344) 3-16-81 5323455100 Гараж

Полтавська обл., 

Новосанжарський р-

н, с.Нехвороща, вул. 

Леніна, 1

За призначенням в задовільному стані 325,30

24 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1033705

Новосанжарське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39300 Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, смт. Нові 

Санжари, 

пров.Слюсарний, 3

(05344) 3-16-81 5323455100 Блок складів

Полтавська обл., 

Новосанжаський р-н, 

с. Орлик, вул. 

Набережна

За призначенням
Потребує поточного 

ремонту
406,00

25 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1033705

Новосанжарське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39300 Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, смт. Нові 

Санжари, 

пров.Слюсарний,  

3

(05344)  3-16-81 5323455100

майданчик 

для стоянки 

автомобілів

Полтавська обл., 

Новосанжарський р-

н, с. Соколова Балка

За призначенням асфальтне покриття 50,00

26 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1033705

Новосанжарське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39300 Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, смт. Нові 

Санжари, 

пров.Слюсарний,  

3

(05344)   3-16-81 5323455100 магазин

Полтавська обл., 

Новосанжаський р-н, 

с. Соколова Балка

За призначенням цегляна  будівля 54,00

27 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1033705

Новосанжарське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39300 Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, смт. Нові 

Санжари, 

пров.Слюсарний, 3

(05344) 3-16-81 5323455100
Матеріальни

й склад

Полтавська обл., Нові 

Санжари, пров. 

Слюсарний, 3

За призначенням
Потребує поточного 

ремонту
360,00



28 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

03366664

Кременчуцьке 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. 

Цілиноградська 8 

72-61-36, 71-61-

35
5310436100 Гараж

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. Цілиноградська 8 

За призначенням
збірний з/б, h=4,2м, 

неопалюване
72,48

29 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

03366664

Кременчуцьке 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. 

Цілиноградська 8 

72-61-36, 71-61-

35
5310436100 Гараж

Кременчуцький р-н, 

с.Пришиб 

за призна-

ченням

цегляний, h=5м, ворота 

4х4 м
50,00

30 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

03366664

Кременчуцьке 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. 

Цілиноградська 8 

72-61-36, 71-61-

35
5310436100

Матеріальни

й склад

Глобинський р-н, 

с.Броварки 

зберігання 

товарно-

матеріаль-них 

цінно-стей

залізобето-

нний,одноповерховий, 

задовільний

416,00

31 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

03366664

Кременчуцьке 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. 

Цілиноградська 8 

72-61-36, 71-61-

35
5310436100

Гараж з 

підсобними 

приміщенням

и

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. Цілиноградська 8 

зберігання 

товарно-

матеріаль-них 

цінно-стей

цегляний, неопалюва-

ний
55,08

32 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

03366664

Кременчуцьке 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. 

Цілиноградська 8 

72-61-36, 71-61-

35
5310436100 склад

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. Цілиноградська 8 

зберігання 

товарно-

матеріальних 

цінностей

збірний з/б, 

неопалюване
132

33 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

03366664

Кременчуцьке 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. 

Цілиноградська 8 

72-61-36, 71-61-

35
5310436100

асфальтова 

площадка

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. Цілиноградська 8 

стоянка 

автотранспорту

підстилаючий шар-12 

см (пісок), основа-15 см 

(щебінь), покриття- 5 см 

(асфальтобетон)

463

34 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

03366664

Кременчуцьке 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. 

Цілиноградська 8 

72-61-36, 71-61-

35
5310436100 склад

39628 Полтавська 

обл., м.Кременчук, 

вул. Цілиноградська 8 

під складське 

приміщення, 

розміщення 

електро-

механічної 

лабораторії та 

майстерні

цегляний, опалюваний 36,3

35 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1034225

Хорольське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

37800 Полтавська 

обл., м. Хорол, вул. 

І.Хмари, 9

(05362) 3-35-88 53248110100 Склад ПММ

Полтавська обл., м. 

Гребінка, вул. 

Жовтнева, 102

зберігання ПММ

підвальне приміщення 

потребує поточного 

ремонту

72,00

36 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1034225

Хорольське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

37800 Полтавська 

обл., м. Хорол, вул. 

І.Хмари, 9

(05362) 3-35-88 53248110100 Склад ПММ

Полтавська обл., 

Лубенський р-н, с. 

Засулля, вул. 

Соснова, 10

зберігання ПММ

одноповер-хова, неопа-

лювальна бу-дівля, 

потре-бує поточно-го 

ремонту

69,00

37 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1034226

Хорольське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

37801 Полтавська 

обл., м. Хорол, вул. 

І.Хмари, 9

(05362) 3-35-89 53248110101
Складське 

приміщення

Полтавська обл., м. 

Хорол, вул. І.Хмари, 

9

зберігання 

будівель-них 

мате-ріалів

одноповер-хова, неопа-

лювальна будівля, потре-

бує поточного ремонту

120,00



38 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1034227

Хорольське 

міжрайонне 

управління 

водного 

господарства

37802 Полтавська 

обл., м. Хорол, вул. 

І.Хмари, 9

(05362) 3-35-90 53248110102 Склад ПММ

Полтавська обл., м. 

Хорол, вул. І.Хмари, 

10

зберігання ПММ

підвальне приміщення 

потребує поточного 

ремонту

144,00

39 38094

Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України

1037488
Полтавське 

облводресурсів

36000 м. Полтава 

вул. Комарова 14
(0532) 67-92-11 5310137000

Блок складів 

зі стоянкою 

автомашин

м. Полтава вул. 

Комарова 14 

виробнича база

ремонт 

обслуговування 

авто для 

виробничих 

потреб

цегляна будівля 486,00

40 27185 ДСЕСУ 38276860

Головне 

управління 

Держсанепідслужб

и у Полтавській 

області

Полтавська обл., 

м. Полтава,      вул. 

Ватутіна, 35а 

(0532) 60-62-65 5320810100
Будівля 

лабораторії

Полтавська обл, 

Гребінківський р-н, 

м.Гребінка, вул. 

Петровського, 38    

Розміщення 

адміністративни

х або 

виробничих 

приміщень

1-поверхова 

адміністративна будівля 

з підвалом. Внутрішні 

комунікації знаходяться 

в діючому задовільному 

стані. Приміщення 

потребують поточного 

ремонту

207,8

41 27185 ДСЕСУ 38276860

Головне 

управління 

Держсанепідслужб

и у Полтавській 

області

Полтавська обл., 

м. Полтава,      вул. 

Ватутіна, 35а 

(0532) 60-62-65 5320810100

Будівля 

відділу 

профдезинфе

кції

Полтавська обл., 

Гребінківський р-н, 

м.Гребінка,             

вул. 1 Травня, 5

Розміщення 

виробничих 

приміщень, 

(пріорітет 

дезінфекційному 

напрямку)

1-поверхова виробнича 

будівля. Приміщення 

потребують 

капітального ремонту. 

Без внутрішнього 

водопостачання (поряд 

водяна колонка).

254,0

42 27185 ДСЕСУ 38276860

Головне 

управління 

Держсанепідслужб

и у Полтавській 

області

Полтавська обл., 

м. Полтава,      вул. 

Ватутіна, 35а 

(0532) 60-62-65 5320810100 Гараж

Полтавська обл., 

Гребінківськйи р-н, 

м.Гребінка,             

вул. 1 Травня, 5

Розташування та 

обслуговування 

автомобілів

Цегляне гаражне 

приміщення, потребує 

капітального ремонту

554,0

43 27185 ДСЕСУ 38276860

Головне 

управління 

Держсанепідслужб

и у Полтавській 

області

Полтавська обл., 

м. Полтава,      вул. 

Ватутіна, 35а 

(0532) 60-62-65 5320810100
Будівля 

складу

Полтавська обл., 

Гребінківський р-н,  

м. Гребінка,             

вул. 1 Травня, 5

Розміщення та 

зберігання  

інвентарю, 

матеріалів та ін. 

обладнання 

(пріорітет 

дезінфекційному 

напрямку)

Складське приміщення, 

потребує капітального 

ремонту

250,0

44 27185 ДСЕСУ 38276860

Головне 

управління 

Держсанепідслужб

и у Полтавській 

області

Полтавська обл., 

м. Полтава,      вул. 

Ватутіна, 35а 

(0532) 60-62-65 5310400000 Гараж

Полтавська обл., 

м.Кременчук,            

пр. Полтавський, 36а

Розташування та 

обслуговування 

автомобілів

Два цегляних гаражних 

бокси, в одному є 

оглядова яма.

70,3



45 27185 ДСЕСУ

ДУ 

"Полтавськ

ий 

обласний 

лабораторн

ий центр 

ДСЕСУ"

ДУ "Полтавський 

обласний 

лабораторний 

центр 

Держсанепідслужб

и України"

Полтавська обл., 

м. Полтава,      вул. 

Ватутіна, 35а 

(0532) 22-98-27 5310136400
Приміщення, 

сарай, погріб

Полтавська обл., 

м.Гребінка, вул 

Петровського,90

Для витобничих 

та 

гомподарських 

потреб

Рік забудови-1945, 

цегла
94,75

46 08954

Державна 

служба 

статистики 

України

02361892

Головне 

управління 

статистики у 

Полтавській 

області

36039, м.Полтава, 

вул.Пушкіна, 103
(05322) 2-69-11 5310136400

Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі 

 м. Полтава, вул. 

Пушкіна, 103

Приміщення 

може 

використовувати

ся під офіс для 

соціально 

побутових 

об’єктів

чтотирьохповерхова 

будівля, рік побудови - 

1977

50,9

47 08954

Державна 

служба 

статистики 

України

02361892

Головне 

управління 

статистики у 

Полтавській 

області

36039, м.Полтава, 

вул.Пушкіна, 103
(05322) 2-69-11 5320610100

Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі 

Полтавська обл., 

м.Глобине, 

вул.Жовтнева, 13

Приміщення 

може 

використовувати

ся під офіс для 

соціально 

побутових 

об’єктів

двоповерхова цегляна 

будівля, яка 

знаходиться в 

центральній частині 

м.Глобино

87,1

48 08954

Державна 

служба 

статистики 

України

02361892

Головне 

управління 

статистики у 

Полтавській 

області

36039, м.Полтава, 

вул.Пушкіна, 103
(05322) 2-69-11 5321310100

Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі 

Полтавська обл., 

м.Зіньків, вул.Леніна, 

72

Приміщення 

може 

використовувати

ся під офіс для 

соціально 

побутових 

об’єктів

одноповерхова будівля, 

рік побудови - до 1917
68,6

49 08954

Державна 

служба 

статистики 

України

02361892

Головне 

управління 

статистики у 

Полтавській 

області

36039, м.Полтава, 

вул.Пушкіна, 103
(05322) 2-69-11 5321810100

Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі 

Полтавська обл., м. 

Кобеляки, вул. Огія, 

буд. 17

Приміщення 

може 

використовувати

ся під офіс для 

соціально 

побутових 

об’єктів

двоповерхова будівля, 

рік побудови - 1975
31,1

50 08954

Державна 

служба 

статистики 

України

02361892

Головне 

управління 

статистики у 

Полтавській 

області

36039, м.Полтава, 

вул.Пушкіна, 103
(05322) 2-69-11 5323055100

Частина 

нежитлових 

приміщень 

адмінбудівлі 

Полтавська обл., смт. 

Машівка, вул.Леніна, 

141

Приміщення 

може 

використовувати

ся під офіс для 

соціально 

побутових 

об’єктів

одноповерхова будівля, 

рік побудови - 1961
10,8

51 48754

Державна 

фінансова 

інспекція 

України

21053609

Державна 

фінансова 

інспекція в 

Полтавській 

області

36011, Полтавська 

обл., м.Полтава 

вул. Шевченка, 1

(05322) 2-57-66 5310100000 гараж

Полтавська обл., 

м.Полтава, 

вул.Шевченка, 5-Г 

№28

Для розміщення 

автомобіля

Одноповерхова будівля 

на 1 автомобіль,цегляні 

стіни,залізобетонне 

перекриття, наявна 

оглядова яма, металеві 

ворота,відсутнє 

електропостачання. 

Стан будівлі 

задовільний.  

20,5



52 48754

Державна 

фінансова 

інспекція 

України

21053609

Державна 

фінансова 

інспекція в 

Полтавській 

області

36011 Полтавська 

обл., м.Полтава 

вул. Шевченка, 1

(05322) 2-57-66 5310400000 гараж

Полтавська обл., 

м.Кременчук, 

вул.Українська,6

Для розміщення 

автомобіля

Гаражний бокс на 1 

автомобіль на 2-му 

поверсі, цегляні 

стіни,залізобетонне 

перекриття, металеві 

ворота, відсутнє 

електропостачання. 

Стан будівлі 

задовільний. 

21,8

53 48754

Державна 

фінансова 

інспекція 

України

21053609

Державна 

фінансова 

інспекція в 

Полтавській 

області

36011, Полтавська 

обл., м.Полтава 

вул. Шевченка, 1

(05322) 2-57-66 5310700000 гараж

Полтавська обл., 

м.Лубни, вул. 

Толстого, 16/27

Для розміщення 

автомобіля

Одноповерховий 

гаражний бокс на 1 

автомобіль, цегляні 

стіни,залізобетонне 

перекриття,  металеві 

ворота,відсутнє 

електропостачання. 

Стан будівлі 

задовільний.  

32,4

54 48754

Державна 

фінансова 

інспекція 

України

21053609

Державна 

фінансова 

інспекція в 

Полтавській 

області

36011, Полтавська 

обл., м.Полтава 

вул. Шевченка, 1

(05322) 2-57-66 5310900000 гараж

Полтавська обл., 

м.Миргород, вул. 

Гоголя, 149 А

Для розміщення 

автомобіля

Одноповерховий 

гаражний бокс на 1 

автомобіль, цегляні 

стіни,залізобетонне 

перекриття, металеві 

ворота, відсутнє 

електропостачання. 

Стан будівлі 

задовільний. 

20,0

55 48754

Державна 

фінансова 

інспекція 

України

21053609

Державна 

фінансова 

інспекція в 

Полтавській 

області

36011, Полтавська 

обл., м.Полтава 

вул. Шевченка, 1

(05322) 2-57-66 5310900000 гараж

Полтавська обл., 

м.Миргород, вул. 

Сорочинська, 119

Для розміщення 

автомобіля

Одноповерховий 

гаражний бокс на 1 

автомобіль,цегляні 

стіни,залізобетонне 

перекриття, деревяні 

ворота, відсутнє 

електропостачання. 

Стан будівлі 

задовільний. 

25,8

56 48754

Державна 

фінансова 

інспекція 

України

21053609

Державна 

фінансова 

інспекція в 

Полтавській 

області

36011, Полтавська 

обл., м.Полтава 

вул. Шевченка, 1

(05322) 2-57-66 5325455100 гараж

Полтавська обл., смт 

Чутово, пров.Леніна, 

6-Б

Для розміщення 

автомобіля

одноповерховий 

гаражний бокс  на 1 

автомобіль,цегляні 

стіни,залізобетонне 

перекриття,деревяні  

ворота,відсутнє 

електропостачання. 

Стан будівлі 

задовільний. 

22,5

57 27307

Державна 

фіскальна 

служба 

України

39292197

Державна 

фіскальна служба 

України

м. Київ, Львівська 

площа, 6, 8
(0532) 50-35-48 5310436500

адмінбудино

к

Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н, 

м. Кременчук, вул. 

Жовтнева, 43

підприємство 

харчування

підвальне приміщення з 

3-х кімнат, в наявності 

холодне 

водопостачання, 

опалення 

централізоване. 

92,4



58 27307

Державна 

фіскальна 

служба 

України

39292197

Державна 

фіскальна служба 

України

м. Київ, Львівська 

площа, 6, 8
(0532) 50-35-48 5310900000

адмінбудино

к

Полтавська обл., 

Великобагачанський 

р-н, смт. В. Багачка, 

вул. Леніна, 3

державна 

установа, 

комерційний 

офіс, 

підприємства 

страхування, 

розміщення 

закладу науки, 

громадської 

організації

приміщення 

знаходиться на 

першому поверсі 

адміністративного 

приміщення, має 

окремий вхід, опалення 

централізоване, 

налагоджено 

водопостачання

46,4

59 27307

Державна 

фіскальна 

служба 

України

39292197

Державна 

фіскальна служба 

України

м. Київ, Львівська 

площа, 6, 8
(0532) 50-35-48 5310900000 гараж

Полтавська обл., 

Великобагачанський 

р-н, смт. В. Багачка, 

вул. Леніна, 20 а

складські 

приміщення, 

розміщення 

транспорту

Рік введ. в експл. 1994 

р., Загальна площа 70 

кв.м. 1- поверх, 

фундамент -бетон, стіни 

- цегляні, покрівля 

руберойд. Окремо 

розташована будівля.

66,1

60 27307

Державна 

фіскальна 

служба 

України

39292197

Державна 

фіскальна служба 

України

м. Київ, Львівська 

площа, 6, 8
(0532) 50-35-48 5310136400

адмінприміщ

ення

Полтавська обл., 

Диканський р-н, смт. 

Диканька, вул. 

Пушкіна, 11-а

державна 

установа, 

комерційний 

офіс, 

підприємства 

страхування, 

розміщення 

закладу науки, 

громадської 

організації

приміщення 

знаходяться на 1-му та 2-

му поверсі 

адмінприміщення, 

можливий окремий 

вхід, опалення 

централізоване, електро- 

водопостачання

90,0

61 27307

Державна 

фіскальна 

служба 

України

39292197

Державна 

фіскальна служба 

України

м. Київ, Львівська 

площа, 6, 8
(0532) 50-35-48 5310136400

Адмінпримі

щення

Полтавська обл., 

Новосанжарський р-

н, смт. Нові Санжари, 

вул. Жовтнева, 56

державна 

установа, 

комерційний 

офіс, 

підприємства 

страхування, 

розміщення 

закладу науки, 

громадської 

організації

рік введення в 

експлуатацію 1951 р., 

загальна площа 400,2 

кв. м., будівля 1-

поверхова, має окремий 

вхід, опалюється 

газовою котельнею, має 

водопостачання

108,2

62

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація

3365891

Головне 

управління  

житлово – 

комунального 

господарства 

Полтавської 

облдержадміністра

ції

м. Полтава, вул. 

Козака 1-а
50-29-31

Сарай літній 

Г

Глобинський район 

смт.Градизьк 

вул.Героїв Дніпра, 9/2

Діючий об’єкт, дата 

введення в 

експлуатацію 1975 р.

10,30



63

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація

3365891

Головне 

управління  

житлово – 

комунального 

господарства 

Полтавської 

облдержадміністра

ції

м. Полтава, вул. 

Козака 1-а
50-29-31

Службове 

приміщення

Семенівський район 

с.Оболонь

вул..50-річчя СРСР

Діючий об’єкт, дата 

введення в 

експлуатацію 1953 р.

120,20

64

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація

3365891

Головне 

управління  

житлово – 

комунального 

господарства 

Полтавської 

облдержадміністра

ції

м. Полтава, вул. 

Козака 1-а
50-29-31

Службове 

приміщення

Лохвицький район 

м.Червонозаводське

вул.Тельмана 

буд. 1а/39а

Діючий об’єкт, дата 

введення в 

експлуатацію 1997 р

182,40

65

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація

143731234

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та у 

справах захисту 

населення від 

наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи

м. Полтава,

 вул. 

Р.Люксембург 14

56-17-75 Склад ЦО 

м.Хорол 

вул.Леніна, 110 а

Недіючий об’єкт, дата 

введення в 

експлуатацію 1980 р.

904,00

66

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація

143731234

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та у 

справах захисту 

населення від 

наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи

м. Полтава,

 вул. 

Р.Люксембург 14

56-17-75

Склад ЦО м.Гадяч 

вул.Гагаріна, 72 а

Недіючий об’єкт, дата 

введення в 

експлуатацію 1982 р.

1760,00

67

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація

143731234

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та у 

справах захисту 

населення від 

наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи

м. Полтава,

 вул. 

Р.Люксембург 14

56-17-75

Склад ЦО м.Полтава

вул.Ліхачова, 4

Недіючий об’єкт, дата 

введення в 

експлуатацію 1965 р.

277,00

68

Полтавська 

обласна 

державна 

адміністрація

143731234

Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та у 

справах захисту 

населення від 

наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи

м. Полтава,

 вул. 

Р.Люксембург 14

56-17-75

Адміністрати

вна

будівля

м. Полтава, вул.. Рози 

Люксембург,14

Діючий об’єкт, дата 

введення в 

експлуатацію 1973 р.

50,60



69

Державна 

судова 

адміністрація 

України

26304855

Територіальне 

управління ДСА 

України в 

Полтавській 

області   

36039                          

м. Полтава             

вул. Сінна, 16

(5322)              2-

24-25
5322800000

нежитлова 

будівля

м. Лубни,                                

вул. Ярослава 

Мудрого, 34 

офісні 

приміщення 

державних 

установ

Дах, стіни, підлога, 

вікна, двері у 

незадовільному стані

442,9

70 71224

Державна 

судова 

адміністрація 

України

26304855

Територіальне 

управління ДСА 

України в 

Полтавській 

області   

36039                          

м. Полтава             

вул. Сінна, 16

(5322)              2-

24-25
5322800000

нежитлова 

будівля

м. Лубни,                                

вул. Старо-Троїцька, 

3

офісні 

приміщення 

державних 

установ

Дах, стіни, підлога, 

вікна, двері у 

незадовільному стані

360

71 71224

Державна 

казначейська 

служба 

України

37937713

Управління 

Державної  

казначейської 

служби України у 

Гадяцькому районі 

Полтавської 

області

37300 Полтавська 

обл. м.Гадяч,вул  

Лесі Українки,6

(05354) 2-15-05 2-

05-66
5320410100

частина 

гаража

37300 Полтавська 

обл. м. Гадяч, вул. 

Лесі Українки,6

для гаража

частина гаража з 

оглядовою ямою, 

потребує ремонту, без 

опалення

32,6

72 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37835651

Управління 

Державної 

казначейської  

служби  України у 

Глобинському 

районі 

Полтавської 

області

39000, Полтавська 

область, 

Глобинський  

район, м.Глобине, 

вулиця Леніна 

буд.212

(05365) 24-1-32 5320610100 Гаражі

39000, Полтавська 

область, Глобинський  

район, м.Глобине, 

вулиця Леніна 

буд.212

Під гаражі, 

архіви

Будівля цегляна 

поділена на окремі 

гаражі. Опалення,  

водовідведення та 

телефонний зв"язок 

відсутні.Є  

електропостачання. 

Об"єкт потребує 

поточного ремонту. 

114,3

73 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України*

37835651

Управління 

Державної 

казначейської  

служби  України у 

Глобинському 

районі 

Полтавської 

області

39000, Полтавська 

область, 

Глобинський  

район, м.Глобине, 

вулиця Леніна 

буд.212

(05365) 24-1-32 5320610100 Гаражі

39000, Полтавська 

область, Глобинський  

район, м.Глобине, 

вулиця Леніна 

буд.275

Під гаражі, 

архіви

Будівля  поділена на 

окремі гаражі. 

Опалення, 

водовідведення, 

електропостачання та 

телефонний зв"язок 

відсутні. Об"єкт 

потребує капітального 

ремонту. 

109,4

74 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

38029560

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Диканському 

районі 

Полтавської 

області 

Полтавська 

область, 

Диканський район, 

смт. Диканька, 

вул. Леніна,64

  (05351) 9-93-71 5321055100 гараж

Полтавська область, 

Диканський район,  

смт. Диканька, вул. 

Леніна,64

для гаражів

одноповерхова будівля з 

електропостачанням; 

потребує капітального 

ремонту

38,5



75 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37812571

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Козельщинському 

районі 

Полтавської 

області

39100 Полтавська 

обл., 

Козельщинський р-

н., смт.Козельщина 

вул.Леніна,9

(05342) 3-11-69 5322055100

Фой'є на 

другому 

поверсі

39100 Полтавська 

обл., Козельщинський 

р-н., смт.Козельщина 

вул.Леніна,9

Для здійснення 

господарської 

або комерційної 

діяльності

Частина приміщення на 

другому поверсі 

адмінбудівлі. Наявність 

опалення, 

електропостачання , 

водовідведення , 

можливе підключення 

телефонного зв"язку. 

Технічний стан  - 

потребує поточного  

ремонту

35,7

76 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37812571

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Козельщинському 

районі 

Полтавської 

області

39100 Полтавська 

обл., 

Козельщинський р-

н., смт.Козельщина 

вул.Леніна,9

(05342) 3-11-69 5322055100 Гараж

39100 Полтавська 

обл., Козельщинський 

р-н., смт.Козельщина 

вул.Леніна,9

Для збереження 

та ремонту 

автомобіля

Гараж на два 

автомобілі. Наявність 

електропостачання, 

водопостачання, 

оглядова яма для 

автомобіля. Технічний 

стан -  задовільний

44,1

77 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37953557

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Лохвицькому 

районі 

Полтавської 

області

37200, Полтавська 

обл., Лохвицький 

район,м. 

Лохвиця,вул.Гогол

я,10

(05356)3-34-98 5322610100 Гараж

37200, Полтавська 

обл., Лохвицький р-

н,м. Лохвиця, 

вул.Гоголя, 10

Для розміщення 

гаража

Одноповерхова, стіни 

цегляні, перекриття 

залізобетонні,електропо

стачання, 

відовідведення відсутнє. 

Знаходиться в 

аварійному стані, 

тріщини в стінах від 

0,5см до 10 см,зсув з/б 

плит покриття до 6 см, 

потребує капітального 

ремонту.Передача в 

оренду можлива лише 

за умови проведення 

капітального ремонту.

83,0

78 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37953557

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Лохвицькому 

районі 

Полтавської 

області

37200, Полтавська 

обл., Лохвицький 

район,м. 

Лохвиця,вул.Гогол

я,10

(05356)3-34-97 5322610100
адмінприміщ

ення

37200, Полтавська 

обл., Лохвицький р-

н,м. Лохвиця, 

вул.Гоголя,10

Для розміщення 

торгівельного 

об'єкту з 

продажу 

непродовольчих 

товарів та 

розміщення 

комп'ютерної 

техніки

Двоповерхова, стіни 

цегляні, облицьовані 

плиткою, перекриття 

залізобетонні, покрівля-

асбофанера, підлога-

плитка, паркет, 

опалення 

центролізоване водяне

6,0

79 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37710415

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Лубенському 

районі 

Полтавської 

області

37500, Полтавська 

область, 

Лубенський район, 

вул.Я. 

Мудрого,17/1

(053615)22-05 5310700000
частина 

будівлі

37500, Полтавська 

обл., Лубенський р-н, 

м.Лубни, 

вул.Я.Мудрого,17/1

Кімната під офіс

Кімната на першому 

поверсі, наявні 

теплопостачання, 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання на 

тел.зв'язок

12,4



80 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37710415

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Лубенському 

районі 

Полтавської 

області

37500, Полтавська 

область, 

Лубенський район, 

вул.Я. 

Мудрого,17/1

(053615)22-05 5310700000
частина 

будівлі

37500, Полтавська 

обл., Лубенський р-н, 

м.Лубни, 

вул.Я.Мудрого,17/1

Частина будівлі

Частина одноповерхової 

цегляної будівлі, 

покрівля шифер, наявне 

електропостачання, інші 

комунікації відсутні, 

потребує косметичного 

ремонту

49,2

81 28744

Державна 

казначейська 

служба 

України

37845125

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Миргородському 

районі 

Полтавської 

області

37600, Полтавська 

область, м. 

Миргород, вул. 

Якова Усика, 15

(05355) 5-24-89 5310900000
службове 

приміщення

37600, Полтавська 

обл., м. Миргород, 

вул. Якова Усика,15

Для офісу, архіву кімнати під офіс, архів 15,5

82 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37464450

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Новосанжарськом

у районі 

Полтавської 

області

39300,Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, с.м.т.Нові 

Санжари,пл.Перем

оги,11

(05344) 3-36-79 5323455100 Гараж

39300,Полтавська 

область, 

Новосанжарський 

район, с.м.т.Нові 

Санжари,пл.Перемог

и,11

Гараж

Одноповерховий, 

цегляний, покрівля 

шифирна. Відсутнє: 

опалення, водовідвення 

та телефонний зв"язок. 

Електропостачання є. 

Потребує поточного 

ремонту.

44,4

83 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37934534

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 

Оржицькому 

районі 

Полтавської 

області

37700, Полтавська 

область, 

Оржицький район, 

смт.Оржиця, 

вул.Леніна, 38

(05357) 9-17-30 5323655100
адмінприміщ

ення

37700,Полтавська 

область, Оржицький 

район, смт.Оржиця, 

вул.Леніна,38

розміщення 

офісу

кімната під офіс на 

першому поверсі 

двоповерхової будівлі, є 

освітлення, опалення, 

грати на вікнах, не 

потребує ремонту

16,6

84 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України*

37958534

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Пирятинському 

районі 

Полтавської 

області

37000,Полтавська 

область,м.Пирятин

,вул.Леніна, 41

(05358) 2-03-31 5323810100 Гараж

37000,Полтавська 

область,м.Пирятин,ву

л.Леніна, 41

Використання 

об"єкта залежно 

від виду 

діяльності 

потенційного 

орендаря (для 

розміщення 

гаражів, тощо)

Одноповерхова будівля, 

має систему 

електропостачання.Опа

лення,водовідведення,те

лефоний зв"якок 

відсутні. Приміщення 

потребує капітального 

ремонту.

95,5

85 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України*

37958534

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Пирятинському 

районі 

Полтавської 

області

37000,Полтавська 

область,м.Пирятин

,вул.Леніна, 41

(05358) 2-03-31 5323810100 Гараж

37000,Полтавська 

область,м.Пирятин,ву

л.Леніна, 41

Використання 

об"єкта залежно 

від виду 

діяльності 

потенційного 

орендаря (для 

розміщення 

гаражів, тощо)

Одноповерхова будівля, 

має систему 

електропостачання.Опа

лення,водовідведення,те

лефоний зв"якок 

відсутні. Приміщення 

потребує капітального 

ремонту.

43



86 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37852478

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Решетилівському 

районі 

Полтавської 

області

38400, Полтавська 

обл., 

смт.Решетилівка, 

вул.Жовтнева,12

(05363) 2-65-96; 2-

65-93
5324255100 Гараж

38400 Полтавська 

обл., 

смт.Решетилівка, 

вул.Жовтнева,12

гараж

кирпична 

одноповерхова будівля; 

є освітлення; відсутні 

водопостачання, 

телефонний зв"язок і 

опалення; потребує 

капітального ремонту 

46,2

87 28744

Державна 

казначейська 

служба 

України

37852478

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Решетилівському 

районі 

Полтавської 

області

38400, Полтавська 

обл., 

смт.Решетилівка, 

вул.Жовтнева,12

(05363) 2-65-96; 2-

65-93
5324255100

частина 

адмінприміщ

ення

38400 Полтавська 

обл., 

смт.Решетилівка, 

вул.Жовтнева,12

офіс

кабінет на 1-му поверсі; 

опалюється, є 

освітлення; відсутній 

телефонний зв"язок; не 

потребує ремонту 

11,1

88 28744

Державна 

казначейська 

служба 

України

37541502

Управління 

державної 

казначейської 

служби України у 

Семенівському 

районі 

Полтавської 

області

38200, Полтавська 

обл.,Семенівський 

район, смт. 

Семенівка, вул. 

Леніна №34

(0534)19-19-00 5324555100
адмінприміщ

ення

38200, Полтавська 

обл.,Семенівський 

район, смт. 

Семенівка, вул. 

Леніна №34

для офісних 

приміщень

Цегляна 2-х поверхова 

будівля, приміщення на 

1-му поверсі, наявність 

опалення, 

електропостачання. 

Телефонний зв'язок 

відсутній. 

Водовідведення на 

поверсі.

18,6

89 28744

Державна 

казначейська 

служба 

України

37888111

Управління 

державної 

казначейської 

служби України у 

Хорольському 

районі 

Полтавської 

області

37800, Полтавська 

обл., м. Хорол, вул. 

К. Маркса, 78А

(05362)32563 5324810100
Приміщення 

управління

37800, Полтавська 

обл., м. Хорол, вул. К. 

Маркса, 78А

використання 

об'єктів під офіс

Частина приміщення 

управління з 

водопостачанням, 

опаленням та 

електропостачанням

17,3

90 28774

Державна 

казначейська 

служба 

України

37748700

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Шишацькому  

районі 

Полтавської 

області

38000, Полтавська 

область, 

Шишацький 

район, 

смт.Шишаки , вул 

Леніна 74

(05352) 91278 5325755100

підвальне 

приміщення , 

грошове 

сховище  

Полтавська область 

,Шишацький район 

,смт.Шишаки , вул 

Леніна 74

Використання 

об"єкта  для 

складів та 

архівів

Підвальне приміщення, 

грошове  сховище, 

(одноповерхова будівля 

з підвалом ,без 

опалення, без 

електропостачання, 

відсутне 

водовідведення, 

відсутній телефонний 

зв"язку, потребує 

капітального ремонту , 

відсутні вікна)

58,1

91 28774
Держгеокадас

тр
02571729

ДП 

"Лубнигеодезія"

37500, м. Лубни, 

вул. Радянська, 83
(0536)-170-964 531070000

побутове 

приміщення, 

будівля 

гаражного 

складу

37500, м. Лубни, вул. 

Кононівська, 1

розміщеня 

складу, гаража

приміщення потребує 

поточного ремонту
1752



92 38604
Держгеокадас

тр
02571729

ДП 

"Лубнигеодезія"

37500, м. Лубни, 

вул. Радянська, 83
(0536)-170-964 531070000

адміністрати

вна будівля

37500, м. Лубни, вул. 

Радянська, 83

розміщення 

офісу

приміщення в 

задовільному стані
37,4

93 38604

Міністерство 

оборони 

України

24975516

ДП МОУ 

"Харківське 

управління 

механізації та 

будівництва"

м. Харків, вул. 

Клочківська, 218
(057) 712-88-41

Склад 

будівельних 

матеріалів

м. Полтава, вул. 

Дружби, 10-А
Склад Задовільний 144

94 14084

Міністерство 

оборони 

України

24975516

ДП МОУ 

"Харківське 

управління 

механізації та 

будівництва"

м. Харків, вул. 

Клочківська, 218
(057) 712-88-41

Майданчик 

для 

будівельної 

техніки

м. Полтава, вул. 

Дружби, 10-А

Територія для 

зберігання 

техніки

Задовільний 179,5

95 14084

Міністерство 

оборони 

України

24975516

ДП МОУ 

"Харківське 

управління 

механізації та 

будівництва"

м. Харків, вул. 

Клочківська, 218
(057) 712-88-41 Майданчик 

м. Полтава, вул. 

Дружби, 10-А

Територія для 

зберігання 

техніки

Задовільний 439,4

96 14084

Міністерство 

оборони 

України

24975516

ДП МОУ 

"Харківське 

управління 

механізації та 

будівництва"

м. Харків, вул. 

Клочківська, 218
(057) 712-88-41

Ремонтна 

майстерня 

(СТО)

м. Полтава, вул. 

Дружби, 10-А
Виробництво Задовільний 416,8

97 14084

Міністерство 

оборони 

України

24975516

ДП МОУ 

"Харківське 

управління 

механізації та 

будівництва"

м. Харків, вул. 

Клочківська, 218
(057) 712-88-41

Склад 

агрегатів

м. Полтава, вул. 

Дружби, 10-А
Склад Задовільний 388

98 14084

Міністерство 

оборони 

України

33689922
Концерн 

"Військторгсервіс"

м. Київ 

вул.Молодогвардій

ська 28-А

(044)          243-39-

36

В цілому 

нежитлова 

будівля з 

підвалом

м.Миргород, 

вул.Марусиченка,3-Б

Соціально-

побутовий об'єкт
Задовільний 764,6

99 14084

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310100000

ВПЗ №15, 

Полтава

Полтавська обл., м. 

Полтава 

вул. Сакко,176

офісні 

приміщення, 

склад

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є , 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є,  

технічний стан обєкта 

задовільний

15,60

100 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324083201 ВПЗ Мачухи

Полтавська обл., 

Полтавський р-н  

с.Мачухи 

вул. Радянська,2

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

12,00



101 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324255100

ЦОС №1 смт. 

Решетилівка

Полтавська обл., Смт. 

Решетилівка, вул. 

Жовтнева, 2

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є,  

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

29,00

102 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324255100

ЦОС №1 смт. 

Решетилівка

Полтавська обл., Смт. 

Решетилівка, вул. 

Жовтнева, 2

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

44,70

103 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5321810100

ЦОС №6 

м.Кобеляки

Полтавська обл., м. 

Кобеляки, 

вул.Шевченка,48/36

офісні 

приміщення, 

магазин

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

33,40

104 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5321886401

ВПЗ 

Світлогірське

Полтавська обл., 

Кобеляцький р-н, с. 

Світлогірське, 

вул.Леніна, 22

офісні 

приміщення, 

магазин, інше

1 поверх, опалення 

пічне, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

32,90



105 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5321310100

ЦОС №3 

м.Зіньків

Полтавська обл., м. 

Зіньків, вул.Леніна, 

32

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

44,90

106 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5321310100

ЦОС №3 

м.Зіньків

Полтавська обл., м. 

Зіньків, вул.Леніна, 

36

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

19,00

107 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322255100

ЦОС №4 смт. 

Котельва

Полтавська обл., Смт. 

Котельва, вул. 

Жовтнева, 239

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

47,00

108 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322283001

ЦОС №4 смт. 

Котельва

Полтавська обл., 

Котелевський р-н, с. 

Милорадове, вул. 

Жовтева, 28

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

26,70



109 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322255100

ЦОС №4 смт. 

Котельва

Полтавська обл., Смт. 

Котельва, вул. 

Жовтнева, 239

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

77,00

110 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322255100

ЦОС №4 смт. 

Котельва

Полтавська обл., Смт. 

Котельва, вул. 

Жовтнева, 239

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

78,50

111 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322283701

ЦОС №4 смт. 

Котельва

Полтавська обл.

Котелевський р-н.,

с. Микілка, вул. 

Радянська, 7

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

56,10

112 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323455100

ЦОС №5 

смт.Н. 

Санжари

Полтавська обл., 

Смт.Н.Сажари, вул. 

Жовтнева, 34/1

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

39,60



113 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323455100

ЦОС №5 

смт.Н. 

Санжари

Полтавська обл., 

Смт.Н.Сажари, вул. 

Жовтнева, 34/1

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

47,10

114 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323455100

ЦОС №5 

смт.Н. 

Санжари

Полтавська обл., 

Смт.Н.Сажари, вул. 

Жовтнева, 34/1

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

65,90

115 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324085702 ВПЗ Жуки

Полтавська обл., 

Кобеляцький р-он,  с. 

Жуки, 

вул. Лісова,22

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

23,50

116 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310200000

ВПЗ № 3, м. 

Комсомольсь

к

Полтавська обл., м. 

Комсомольськ, вул. 

Миру, 18

офісні 

приміщення, 

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

189,50



117 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310200000

Будівля 

"Союздруку"

Полтавська обл., м. 

Комсомольськ, вул. 

Добровольського, 55

офісні 

приміщення, 

магазин, банк

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

173,90

118 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310400000 Ангар

Полтавська обл., м. 

Кременчук,

вул. Воровського, 48

склад, гараж, 

торгові площі

1 поверх, опалення 

немає, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок 

немає, спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

430,20

119 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310400000

ВПЗ №11.

 м. 

Кременчук

Полтавська обл., м. 

Кременчук, вул. 

Ціолковського, 65

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

86,00

120 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310400000

Транспортна 

дільниця

Полтавська обл., м. 

Кременчук, вул. 

Дзержинського, 49

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

18,20



121 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320684601

ЦОС №2 

м.ВПЗ 

В.Кринки

Полтавська обл., с 

В.Кринки, вул. 

Леніна, 29

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

40,20

122 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320655400

ЦОС №2 

ВПЗ 

Градизьк-2

Полтавська обл., м. 

Градизьк-2, 

вул.Героїв Дніпра, 

15/1

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

29,50

123 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322055100

ЦОС №1 смт 

Козельщина

Полтавська обл., смт. 

Козельщина, вул. 

Горького, 48

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

16,10

124 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322055100

ЦОС №1 смт 

Козельщина

Полтавська обл., смт. 

Козельщина, вул. 

Горького, 48

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

98,40



125 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322055100

ЦОС №1 смт 

Козельщина

Полтавська обл., смт. 

Козельщина, вул. 

Горького, 48

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

24,00

126 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322055100

ЦОС №1 смт 

Козельщина

Полтавська обл., смт. 

Козельщина, вул. 

Горького, 48

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

119,50

127 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310400000

ВПЗ №19.

 м. 

Кременчук

Полтавська обл., м. 

Кременчук, вул. 

Кіровоградська, 83

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

21,00

128 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323655100

ЦОС №1 смт. 

Оржиця

Полтавська обл., Смт. 

Оржиця, вул. 

Леніна,22 

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

234,60



129 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323683001 ВПЗ Лазірки

Полтавська обл., 

Оржицький район 

с.Лазірки вул. 

Кірова,7

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

46,80

130 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323810100

ЦОС №2 м. 

Пирятин

Полтавська обл., м. 

Пирятин, 

вул.Червоноармійськ

а,1

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

42,20

131 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320810100

ЦОС №3 м. 

Гребінка

Полтавська обл., м. 

Гребінка, вул. 

Миру,42

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

42,20

132 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320810100

ЦОС № 3 м. 

Гребінка

Полтавська обл., м. 

Гребінка, вул. 

Миру,42

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

29,00



133 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323200000

ВПЗ 

Миргород

Полтавська обл., м. 

Миргород, вул. 

Гоголя, 96/9

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

6,00

134 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323255700 ВПЗ Ромодан

Полтавська обл., 

Миргородський р-н, 

смт. Ромадан, вул. 

Першотравнева, 5

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

6,00

135 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323281401

ВПЗ 

Гаркушенці

Полтавська обл., с. 

Гаркушенці, 

Миргородського р-ну

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

17,00

136 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324887001

 ЦОС № 2

 смт Шишаки

Полтавська обл., 

смт.Шишаки, 

вул.Корніліча, 10

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

94,70



137 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324887001

 ЦОС № 2

 смт Шишаки

Полтавська обл., 

смт.Шишаки, 

вул.Корніліча, 10

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

18,30

138 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324887001

 ЦОС № 2

 смт Шишаки

Полтавська обл., 

смт.Шишаки, 

вул.Корніліча, 10

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

136,30

139 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5322487002

ВПЗ 

Воскобійник

и

Полтавська обл., 

с.Воскобійники, 

Шишацького р-ну

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

12,70

140 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324081901

ВПЗ 

Ковалівка

Полтавська обл., 

с.Ковалівка, 

Шишацького р-ну

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

17,50



141 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320255100

 ЦОС № 1

смт. В 

Багачка

Полтавська обл., 

смт.В.Багачка, 

вул.Чекалових, 17

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

55,10

142 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320255100

 ЦОС № 1

смт. В 

Багачка

Полтавська обл., 

смт.В.Багачка, 

вул.Чекалових, 17

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

9,10

143 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5325784601

ВПЗ 

Сагайдак

Полтавська обл., 

с.Сагайдак, 

Шишацького р-ну

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

80,50

144 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5325786001 ВПЗ Яреськи

Полтавська обл., 

с.Яреськи, 

Шишацького р-ну

офісні 

приміщення, 

магазин 

непродовольчих 

товарів

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

35,50



145 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5321610100

ВПЗ №2 м. 

Карлівка

Полтавська обл., м. 

Карлівка, вул. 

Першотравнева, 118

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

88,20

146 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5321610100

ВПЗ №1 м. 

Карлівка

Полтавська обл., м. 

Карлівка, провул. 

Спартака, 4

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

85,00

147 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5323055100

ЦВПЗ

смт Машівка 

Полтавська обл., смт. 

Машівка, вул. Леніна, 

120

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

105,80

148 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5325455100

ЦОС № 2,

смт Чутове 

Полтавська обл., смт. 

Чутове, вул. Леніна, 

24

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

30,40



149 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5325455100

ЦОС № 2,

смт Чутове 

Полтавська обл., смт. 

Чутове, вул. Леніна, 

24

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

48,90

150 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5325455300

ВПЗ 

Артемівка

Полтавська обл., 

Чутівський р-н, смт 

Артемівка, вул. 

Миру,2

офісні 

приміщення,

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

254,80

151 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324588013 ВПЗ Чапаєве

Полтавська обл., 

Чутівський р-н, с. 

Чапаєве, вул. 

Радгоспна, 3б

склад

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний, без 

вікон

39,50

152 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324880301

ВПЗ 

Андріївка

Полтавська обл., 

Хорольський р-н, с. 

Андріївка, вул. 

Поштова, 12

офісні 

приміщення, 

магазин, банк

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок 

немає, спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

73,30



153 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320280904

ВПЗ 

Семенівка

Полтавська обл., смт. 

Семенівка 

вул. Космонавтів, 

15/2

офісні 

приміщення, 

банк

одноповерхова будівля, 

опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

162,90

154 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320280904

ЦОС №1,смт. 

Семенівка

Полтавська обл., смт. 

Семенівка 

вул. Чапаєва, 12/9

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

14,20

155 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5325155100

 ЦОС № 1,

смт Чорнухи 

Полтавська обл., 

смт.Чорнухи, 

вул.Мележика ,2

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

76,40

156 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5325155100

 ЦОС № 1,

смт Чорнухи 

Полтавська обл., 

смт.Чорнухи, вул. 

Мележика ,2

офісні 

приміщення

2 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

130,20



157 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310200000

ВПЗ № 2 , м. 

Комсомольсь

к

Полтавська обл. 

м.Комсомольськ, 

вул.Миру,18

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

53,5

158 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5324280501

ВПЗ 

Демидівка

Полтавська обл.

Кременчуцький р-н,

с. Демидівка, 

вул. Шевченка, 6

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

29,6

159 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
2320281201

ВПЗ 

Білоцерківка

Полтавська обл.

В. Багачанський р-н,

с. Білоцерківка,

вул. Першотравнева, 

12 

офісні 

приміщення, 

банк

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання немає, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

15,8

160 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320410100

ЦПЗ №12 

м.Гадяч

Полтавська обл., м. 

Гадяч, вул. 50 років 

Жовтня, 22

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

59,80



161 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5310200000

ЦПЗ №2 

Кременчук

Полтавська обл.

м. Комсомольськ,

вул. Миру, 18

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

25,50

162 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

21061678

Полтавська 

дирекція УДППЗ  

"Укрпошта"

36000, 

м. Полтава, 

вул. 1100 річчя 

Полтави, 2

(05322) 2-04-54

(05322) 7-34-23
5320280904

ЦПЗ №3 

Лубни

Полтавська обл.

смт. Семенівка,

вул. Чапаєва, 12/9

офісні 

приміщення

1 поверх, опалення є, 

електрополстачання є 

водопостачання є, 

телефонний зв'язок є, 

спеціального 

устаткування, 

повязаного з 

попереднім 

використанням обєкта 

немає, технічний стан 

обєкта задовільний

42,30

163 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605258

Відокремлений 

підрозділ  

"Полтавське 

будівельно-

монтажне 

експлуатаційне 

управління" ДП 

"Південна 

залізниця"

(БМЕУ-6)

м.Полтава, 

вул.Красноградськ

е шосе, 3

(0532)

51-21-06; 

51-23-68 (факс)

5310136700

нежитлове 

приміщення 

на першому 

поверсі 

адміністрати

вної будівлі

м.Полтава, 

вул. Гайового, 5

розміщення 

офісного 

приміщення, 

торгівлі, 

перукарні, 

стоматологічног

о кабінету, 

складів.

Будівля 4-х поверхова, у 

наявності опалення, 

електропостачання, 

водовідведення, 

телефонний зв'язок, 

поточного або 

капітального ремонту не 

потребує, стан 

задовільний.

41,00

164 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605258 БМЕУ-6

м.Полтава, 

вул.Красноградськ

е шосе, 3

(0532)

51-21-06; 

51-23-68 (факс)

5310136700

нежитлове 

приміщення 

на першому 

поверсі 

адміністрати

вної будівлі

м.Полтава, 

вул.Гайового, 5

розміщення 

закладу 

харчування

Будівля 4-х поверхова, у 

наявності опалення, 

електропостачання, 

водовідведення, 

телефонний зв'язок, 

поточного або 

капітального ремонту не 

потребує.

147,10

165 7214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605258 БМЕУ-6

м.Полтава, 

вул.Красноградськ

е шосе, 3

(0532)

51-21-06; 

51-23-68 (факс)

5310136700

нежитлове 

приміщення 

будівлі 

вокзалу 

ст.Полтава-

Київська

м. Полтава, 

вул.Степана 

Кондратенка, 12 а

розміщення 

закладу 

харчування

Будівля одноповерхова, 

у наявності опалення, 

електропостачання,водо

постачання та 

водовідведення, 

капітального ремонту не 

потребує

168,80



166 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420

Відокремлений 

підрозділ  

"Гребінківське 

будівельно-

монтажне 

експлуатаційне 

управління" ДП 

"Південна 

залізниця" (БМЕУ-

8)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5310700000

Вантажний 

склад

Полтавська обл., 

м. Лубни, 

вул.Радянська,147

склад

Одноповерхова будівля, 

опалення та 

водовідведення 

відсутні, у наявності 

електропостачання. 

Стіни-цегла, покрівля-

шифер, підлога-бетон, 

стан задовільний

310,40

167 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420

Відокремлений 

підрозділ  

"Гребінківське 

будівельно-

монтажне 

експлуатаційне 

управління" ДП 

"Південна 

залізниця" (БМЕУ-

8)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5320810100

Будівля 

гаражу-

сховища (Б-

1), 

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

пров.Пирятинський,4

2

склад 455,60

168 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420 БМЕУ-8

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5320810100

Склад для 

зберігання 

матеріалів (В-

1)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

пров.Пирятинський,4

2

склад 455,30

169 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420 БМЕУ-8

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5320810100

Склад для 

зберігання 

матеріалів (Е-

1)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

пров.Пирятинський,4

2

склад 560,00

170 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420 БМЕУ-8

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5320810100

Адміністрати

вна будівля 

(А-1)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

пров.Пирятинський,4

2

склад 310,30

171 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420 БМЕУ-8

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5320810100

Будівля 

майстерні і 

гаражу (К-1)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

пров.Пирятинський,4

2

склад 124,60

172 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420 БМЕУ-8

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5320810100

Будівля 

складу для 

зберігання 

матеріалів 

(Ж-1)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

пров.Пирятинський,4

2

склад 419,20

173 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420 БМЕУ-8

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5320810100

Будівля 

складу для 

зберігання 

матеріалів (Л-

1)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

пров.Пирятинський,4

2

склад 78,50

174 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605420 БМЕУ-8

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

вул.Петровського,

122

(5359)

91439
5320810100

Будівля 

складу і 

гаражу (З-1)

Полтавська обл., 

м.Гребінка, 

пров.Пирятинський,4

2

склад 552,00

Одноповерхова  

будівля, стіни цегла, 

покрівля а/ц, підлога - 

бетон, 

електрофікована,опален

ня відсутнє, 

водопостачання 

відсутнє, 

водовідведення 

відсутнє. Стан 

задовільний



175 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

26003042

Відокремлений 

підрозділ "Вокзал 

Полтава-Південна"

м. Полтава,

пл. Слави,1

(0532) 

512-001,

513-310

5310136700

Частина 

нежитлового 

приміщення 

1-го поверху 

головної 

пасажирської 

будівлі

м. Полтава,

пл. Слави,1
торгівля

Двоповерхова будівля у 

задовільному стані, 

опалення, 

електропостачання в 

наявності. 

Водовідведення та 

телефоний зв'язок 

відсутні. 

8,60

176 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

26003042

Відокремлений 

підрозділ "Вокзал 

Полтава-Південна"

м. Полтава,

пл. Слави,1

(0532) 

512-001,

513-310

5310136700

Частина 

нежитлового 

приміщення 

1-го поверху 

головної 

пасажирської 

будівлі

м. Полтава,

пл. Слави,1
торгівля 

Опалення, 

електропостачання в 

наявності (потреба 

встановлення 

індивідуального 

електролічильника). 

Водовідведення та 

телефоний зв'язок 

відсутні. Стан 

приміщення 

задовільний.

7,30

177 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

22528664

Відокремлений 

підрозділ "Будинок 

науки і техніки 

Полтавської 

дирекції 

залізничних 

перевезень" 

ДП "Південна 

залізниця"

м. Полтава,

пл. Слави,3в

(0532) 

512-473,

513-240

5310136700

нежитлове 

приміщення 

1-го поверху  

будівлі БНіТ

м. Полтава,

пл. Слави,3в

офісне 

приміщення, 

торгівля, склад

Опалення, 

електропостачання, 

водовідведення та 

телефоний зв'язок у 

наявностів. Поточного 

або капітального 

ремонту не потребує, 

стан задовільний.

2,90

178 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

33605457

Відокремлений 

підрозділ  

"Кременчуцьке 

будівельно-

монтажне 

експлуатаційне 

управління" ДП 

"Південна 

залізниця"

(БМЕУ-7)

Полтавська обл., 

м.Кременчук, 

вул. Ярмаркова,1

(0536)

76-22-26
5310436500 Вокзал

Полтавська обл., 

м.Кременчук, вул. 

Першотравнева, 52

розміщення 

банкомату

Двоповерхова будівля, 

електрофікована, 

центральне опалення, 

водопостачання та 

каналізація. Не 

потребує ремонту.

2,00

179 7214 МІУ 01106775

Державне 

територіально 

галузеве 

об'єднання 

"Південно - 

Західна залізниця" 

відокремлений 

підрозділ Київське 

будівельно-

монтажне 

експлуатаційне 

управління №1

м.Київ 

вул.Толстого ,61
(044) 465-38-23 1220836000

Частина 

вокзалу 

ст.Марянівка

Полтавська обл., 

Гребінківський р-н, с. 

Марянівка, вул. 

Вокзальна, 1

Для розміщення 

торгових площ

Будівля цегляна 

одноповерхова, стан 

будівлі задовільний, 

наявне опалення, 

електропостачання.

322,39



180 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

01111598

ДЗ "Вулова 

лікарня ст. 

Кременчук СТГО 

"Південна 

залізниця"

 Полтавська обл., 

м.Кременчук, 

пров.Свердлова,1/

4

(05366) 3-10-06 5310436500

Частина 

приміщення 

в 

громадськом

у будинку, 

яка не 

використовує

ться, як 

поліклініка

Полтавська обл., 

м.Кременчук, вул. 

Леонова,12

Пропонується 

для передачі в 

оренду для 

розміщення 

офісних 

приміщень, 

соціально 

побутових 

об"єктів 

(магазинів, 

торгових площ, 

закладів 

харчування, 

перукарень, 

закладів освіти, 

спорту, медичної 

допомоги  тощо).

Частина приміщення 2-

х поверхової будівлі 

поліклініки, 

теплопостачання, 

електропостачання, 

водопостачання, 

водовідведення, 

телефонний зв"язок 

відключений, 

спеціфічного 

устаткування, 

пов"язаного з 

попереднім 

використанням об"єкта  

не має, технічний стан 

об"єкта задовільний, 

потребує капітального 

ремонту

845,60

181 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

01111598

ДЗ "Вулова 

лікарня ст. 

Кременчук СТГО 

"Південна 

залізниця"

 Полтавська обл., 

м.Кременчук, 

пров.Свердлова,1/

4

(05366) 3-10-07 5310436500

Частина 

приміщення 

в 

громадськом

у будинку 

стаціонару 

лікарні, яка 

призначена 

як коридор, 

душ,вмиваль

ня, 

вбиральня,ко

мора

Полтавська обл., 

м.Кременчук, провул. 

Свердлова 1/4

Пропонується 

для передачі в 

оренду для 

розміщення 

офісних 

приміщень, 

соціально-

побутових 

об'єкті

Частина приміщення 

розташованого на 1-му 

поверсі  3-х поверхової 

будівлі  стаціонару  

лікарні, 

теплопостачання, 

електропостачання, 

водопостачання, 

водовідведення в 

робочому стані, але 

потребує ремонту, 

спецефічного 

устаткування, 

пов'язаного з 

попереднім 

використання об'єкта не 

має. 

15,60



182 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

01111598

ДЗ "Вулова 

лікарня ст. 

Кременчук СТГО 

"Південна 

залізниця"

 Полтавська обл., 

м.Кременчук, 

пров.Свердлова,1/

4

(05366) 3-10-08 5310436500

Приміщення 

моргу на 

території  

стаціонару 

лікарні, яке 

не 

використовує

ться.

Полтавська обл., 

м.Кременчук,   

провул. Свердлова 

1/4

Пропонується 

для передачі в 

оренду для 

розміщення  

соціальних 

об"єктів ( 

спорту, медичної 

допомоги  тощо.)

 Одноповерхове 

приміщення моргу 

розташоване на 

території  стаціонару 

лікарні, яке не 

використовується.Тепло

постачання, 

електропостачання, 

водопостачання, 

водовідведення, 

телефонний зв"язок 

відсутні, спецефічного 

устаткування, 

пов"язаного з 

попереднім 

використанням об"єкта  

не має, технічний стан 

об"єкта  задовільний, 

потребує капітального 

ремонту

58,70

183 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

01111598

ДЗ "Вулова 

лікарня ст. 

Кременчук СТГО 

"Південна 

залізниця"

 Полтавська обл., 

м.Кременчук, 

пров.Свердлова,1/

4

(05366) 3-10-09 5310436500

Приміщення 

котельні та 

пральні на 

території  

стаціонару 

лікарні, яке 

не 

використовує

ться.

Полтавська обл., 

м.Кременчук,     

провул. Свердлова 

1/4

Пропонується 

для передачі в 

оренду для 

розміщення  

соціально 

побутових 

об"єктів ( 

закладів 

харчування, 

перукарень, 

спорту, медичної 

допомоги  тощо.)

 Одноповерхове 

приміщення котельні та 

пральні розташоване на 

території  стаціонару 

лікарні, яке не 

використовується. 

Теплопостачання, 

електропостачання, 

водопостачання, 

водовідведення, 

телефонний зв"язок 

відсутні, спецефічного 

устаткування, 

пов"язаного з 

попереднім 

використанням об"єкта  

не має, технічний стан 

об"єкта  задовільний, 

потребує капітального 

ремонту

250,00



184 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

01111664

ДЗ"Вузлова 

лікарня 

ст.Гребінка  

СТГО"Південна 

залізниця"

Полтавська обл. 

м.Гребінка, пров. 

Спортивний,11 

(0669)319652 5320810100

нежитлове 

приміщення,

що

 знаходиться  

на 1 поверсі 

3 поверхової 

будівлі  

головного 

лікувального 

корпусу

 Полтавська обл., 

м.Гребінка 

пров.Спортивний,11

пропонується 

здати в оренду  

для розміщення 

офісних 

приміщень,перук

арні

Будівля трехповерхова 

головного лікувального 

корпусу, в наявності 

опалення, 

електропостачання, 

водопостачання та 

водовідведення, 

телефонний зв'язок 

відсутній. Технічний  

стан - задовільний, 

потребує поточного 

ремонту

132,10

185 17214

Міністерство 

інфраструкту

ри України

01111664

ДЗ"Вузлова 

лікарня 

ст.Гребінка  

СТГО"Південна 

залізниця"

 Полтавська обл., 

м.Гребінка, пров. 

Спортивний,11 

(0669)319652 5320810100

нежитлове 

приміщення,

що

 знаходиться  

на 1 поверсі 

1 поверхової 

господарсько

ї будівлі 

Полтавська обл., 

м.Лубни

вул.Радянська,147

пропонується 

здати в оренду  

для розміщення 

гаражних  

приміщень,склад

ів

Будівля одноповерхова, 

в наявності опалення, 

електропостачання, 

водопостачання та 

водовідведення, 

телефонний зв'язок 

відсутній. Технічний  

стан - задовільний, 

потребує поточного 

ремонту

24,70

186 17214

Міністерст во 

інфраструкту

ри України

34425528 Полтавська філія

36014,                        

м. Полтава,              

вул. Харчовиків, 

19А

(0532)                             

67-81-28
5310136400

Нежитлове 

складське 

приміщення

м. Полтава,           вул. 

Харчовиків, 19А

Розміщення  

виробничих 

приміщень, 

складів.

Одноповерхова будівля. 

Дах потребує ремонту. 

В наявності автопід'їзд, 

електропостачання.

91,7

187

Міністерст во 

інфраструкту

ри України

34425528 Полтавська філія

36014,                        

м. Полтава,              

вул. Харчовиків, 

19А

(0532)                             

67-81-28
5310136400

Нежитлові 

приміщення 

в будівлі 

столярної 

майстерні

м. Полтава,           вул. 

Харчовиків, 19А

Розміщення  

виробничих 

приміщень, 

складів.

Одноповерхова будівля. 

Дах потребує ремонту. 

В наявності автопід'їзд, 

електропостачання.

57,8

188

Міністерст во 

інфраструкту

ри України

34425528 Полтавська філія

36014,                        

м. Полтава,              

вул. Харчовиків, 

19А

(0532)                             

67-81-28
5310136400

Нежитлові 

приміщення 

в будівлі 

ремонтно-

механічної 

майстерні

м. Полтава,           вул. 

Харчовиків, 19А

Розміщення  

виробничих 

приміщень, 

складів.

Одноповерхова будівля. 

Знаходиться в 

задовільному стані. В 

наявності  

електропостачання.

72,3

189

Міністерст во 

інфраструкту

ри України

34292716 Лубенська філія

37500,   м. Лубни,              

вул. 

Метеорологічна, 

39

(05361)                          

6-14-91
5310700000

Нежитлове 

приміщення 

ремонтно-

механічної 

майстерні

Полтавська обл., м. 

Лубни, вул. 

Метеорологічна, 39

Розміщення  

виробничих 

приміщень, 

складів.

Приміщення 

знаходиться на другому 

поверсі двоповерхової 

будівлі. Стан 

задовільний, в наявності 

електропостачання

120,5



190

Міністерст во 

інфраструкту

ри України

34292716 Лубенська філія

37500,   м. Лубни,              

вул. 

Метеорологічна, 

39

(05361)                          

6-14-91
5310700000

Нежитлове 

приміщенні 

виробничо-

побутового 

корпусу

Полтавська обл., м. 

Лубни, вул. 

Метеорологічна, 39

Розміщення 

офісних 

приміщень, 

виробничих 

приміщень, 

сладів, магазину, 

їдальні.

Одноповерхова будівля. 

Знаходиться в 

задовільному стані, в 

наявності 

електропостачання, 

теплопостачання, 

водопостачання, 

каналізація

128,7

191

Міністерст во 

інфраструкту

ри України

34292716 Лубенська філія

37500,   м. Лубни,              

вул. 

Метеорологічна, 

39

(05361)                          

6-14-91
5310700000

Нежитлове 

приміщенні 

виробничо-

побутового 

корпусу

Полтавська обл., м. 

Лубни, вул. 

Метеорологічна, 39

Розміщення 

офісних 

приміщень,  

виробничих 

приміщень, 

складів.

Приміщення 

знаходиться на 

першому поверсі 

двоповерхової будівлі. 

Стан задовільний, в 

наявності 

електропостачання, 

теплопостачання, 

водопостачання, 

каналізація

92,8

192

Міністерство 

освіти і науки 

України

1393094

Полтавський 

будівельний 

технікум 

транспортного 

будівництва

м. Полтава, Площа 

Слави, 4/2

067-98-98, 067-98-

99
5310136700

Полтавський 

будівельний 

технікум 

транспортног

о 

будівництва

м. Полтава, Площа 

Слави, 4/2

встановлення 

котельного 

обладнання для 

опалення 

навчального 

корпусу

котельня 118.5

193 1064

Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольств

а України

703397

Кременчуцька 

міжрайонна 

коконосушарка 

«Міжрайшовк»

39631, Полтавська 

обл., м. 

Кременчук, вул. 

Київська, 71

(053)

665-37-71 5310436100 Гараж 
м. Кременчук, вул. 

Київська, 71
Зберігання 

Стан задовільний (стіни 

цегляні, штукатурка)
20,5

194 1064

Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольств

а України

703397

Кременчуцька 

міжрайонна 

коконосушарка 

«Міжрайшовк»

39631, Полтавська 

обл., м. 

Кременчук, вул. 

Київська, 71

(053)

665-37-71 5310436100

Частина 

складського 

приміщення 

м. Кременчук, вул. 

Київська, 71
Зберігання 

Стан задовільний (стіни 

цегляні)
16,2

В переліку станом на 10.11.2015 були задвоєні позиції, а саме: поз. 65-69, 66-70, 67-71, 68-72, 196-197.


