
У ІІІ кварталі 2019р проведено 59 конкурсів з відбору СОД по об"єктах в Полтавській області.

Дата №

08.08.2019

нежитлове приміщення площею 31,5 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Виноградна, м. 

Глобине, Полтавська область.Балансоутримувач: 

Головне управління статистики у Полтавській 

області.

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

16.08.2019 87-ОР
укладання 

договору оренди

08.08.2019

частина нежитлового приміщення громадської 

будівлі (університету) другого поверху 

адміністративно-навчального корпусу «Ц» 

площею 10,0 кв. м та частини нежитлового 

приміщення громадської будівлі (університету) 

другого поверху навчального корпусу ФПК «Ф» 

площею 6,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: 

проспект Першотравневий, 24, м. 

Полтава.Балансоутримувач: Полтавський 

національний техічний університет імені Ю. 

Кондратюка.

ПП 

"Нерухомість"
16.08.32019 88-ОР

укладання 

договору оренди

08.08.2019

частина даху будівлі чбового корпусу № 5 

площею 8,0 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: 

бульвар Пушкіна, 3, м. Кременчук, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Кременчуцький 

національний університет імені М. 

Остроградського.

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

14.08.2019 82-ОР
укладання 

договору оренди

08.08.2019

частина нежитлового приміщення будівлі 

площею 59,7 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Комарова, 4 А, м. 

Полтава.Балансоутримувач: Полтавська 

експедиція по геофізичним дослідженням у 

свердловинах.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

16.08.2019 86-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

частина нежитлових приміщень площею 28,88 

кв.м, за адресою: проспект Першотравневий, 29, 

м. Полтава, частина нежитлових приміщень, 

площею 16,12 кв.м, за адресою: проспект 

Першотравневий, 25, м. Полтава, частина 

нежитлових приміщень, площею 26,25 кв.м, за 

адресою: проспект Першотравневий, 25-а, м. 

Полтава, частина нежитлових приміщень, 

площею 22,0 кв.м, за адресою: проспект 

Першотравневий, 27, м. Полтава, частина 

нежитлових приміщень, площею 26,64 кв.м, за 

адресою: проріз Інститутський, 24, м. 

Полтава.Балансоутримувач: Полтавський 

національний технічний університет ім. Ю. 

Кондратюка.

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

16.08.2019 84-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

нежитлове приміщення площею 123,5 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Степового 

Фронту, 46, м. Полтава.Балансоутримувач: ПТУ 

№ 31 м. Полтава.

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

16.08.2019 89-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

нежитлове приміщення розташоване в 

приміщенні гуртожитку № 2 площею 39,69 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Кукоби 

Анатолія, 8, м. Полтава.Балансоутримувач: 

Полтавський будівельний технікум 

транспортного будівництва.

ПП 

"Нерухомість"
16.08.2019 90-ОР

продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

нежитлова частина приміщень 1-го поверху 

гуртожитку площею 178,2 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська 

область.Балансоутримувач: ДВНЗ 

«Кременчуцький коледж транспортної 

інфраструктури».

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

16.08.2019 91-ОР
продовження дії 

договору оренди

Цілі оцінки
Дата 

конкурсу
Назва об’єкта оцінки, площа, адреса Переможець

Договір з СОД



08.08.2019

нежитлове приміщення площею 48,7 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Регіональний центр 

професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука.

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

16.08.2019 85-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

окреме нежитлове приміщення, розташоване на 

третьому поверсі будівлі учбового корпусу № 14 

площею 267,7 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська 

область. Балансоутримувач: Кременчуцький 

національний університет ім. Михайла 

Остроградського.

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

16.08.2019 92-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

окреме нежитлове приміщення, розташоване на 

першому поверсі будівлі учбового корпусу № 14 

площею 160,3 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська 

область. Балансоутримувач: Кременчуцький 

національний університет ім. Михайла 

Остроградського.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

16.08.2019 93-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

окремі нежитлові приміщення, розташоване на 

першому та третьому поверхах будівлі учбового 

корпусу № 14 площею 258,9 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Ярмаркова, 9, 

м. Кременчук, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Кременчуцький національний 

університет ім. Михайла Остроградського.

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

16.08.2019 83-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

нежитлове приміщення гуртожитку площею 92,5 

кв. м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Г. 

Сковороди, 1/3, м. Полтава.Балансоутримувач: 

Полтавська державна аграрна академія.

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

16.08.2019 94-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

нежитлове приміщення гуртожитку площею 35,5 

кв. м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Покровська, 

52, м. Кременчук, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Державний 

професійно-технічний навчальний заклад 

«Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки.

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

16.08.2019 95-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

адміністративне приміщення площею 36,4 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: провул. 

Центральний, 6-б, смт. Чутове, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Північно-Східний 

офіс Держаудитслужби.

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

16.08.2019 96-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

частина нежитлового підвального приміщення 

площею 69,41 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Тараса Бульби, 13А, м. Кременчук, 

Полтавська область.Балансоутримувач: 

Регіональний центр професійно-технічної освіти 

№ 1 м. Кременчук.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

16.08.2019 97-ОР
продовження дії 

договору оренди

08.08.2019

їдальня загальною площею 55,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Новаторів, 24, 

с. Яреськи, Полтавська 

область.Балансоутримувач: АО «Цукровик 

Полтащини».

Товарна біржа 

«Полтавська 

регіональна біржа 

нерухомості»

16.08.2019 98-ПР
продаж на 

аукціоні



22.08.2019

об’єкт незавершеного будівництва спортивний 

комплекс. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Центральна, 15-А, с. Вікторія, Пирятинський 

район, Полтавська область.

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

30.08.2019 103-ПР

щодо 

приватизації 

шляхом продажу 

на аукціоні

22.08.2019

об’єкт незавершеного будівництва спортивний 

комплекс Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Центральна, 1 А, с. Петрівці, Миргородський 

район, Полтавська область.Балансоутримувач: 

ТОВ Агрофірма «Миргородська».

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

30.08.2019 104-ПР

щодо 

приватизації 

шляхом продажу 

на аукціоні

22.08.2019

частина нежитлових приміщень, розміщених в 

одноповерховій цегляній будівлі «Теплопункт» 

площею 137,5 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Старокотелевська, 6, м. 

Полтава.Балансоутримувач: ДУ «Полтавська 

виправна колонія (№ 64).

ПП 

"Нерухомість"
30.08.2019 101-ОР

укладання 

договору оренди

22.08.2019

нежитлове приміщення «Будівля господарська № 

2» площею 122,6 кв.м.Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Строни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська 

областьБалансоутримувач: Вище професійне 

гірничо-будівельне училище.

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

30.08.2019 100-ОР
укладання 

договору оренди

22.08.2019

нежитлове приміщення в триповерховій будівлі 

на першому поверсі площею 3,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Незалежності, 

21а, м. Хорол, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Головне управління 

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

30.08.2019 99-ОР
продовження дії 

договору оренди

22.08.2019

нежитлове приміщення Гоголівського лісництва 

площею 11,6 кв. м.Місцезнаходження об'єкта: 

вул. Гоголя, 91, с. Великі Сорочинці, 

Миргородський район, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Державне 

підприємство «Миргородське лісове 

господарство».

ПП 

"Нерухомість"
30.08.2019 102-ОР

продовження дії 

договору оренди

29.08.2019
Прохідна площею 64,4 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Буровиків, 6, м. Полтава.

ФОП Федорова 

І.О.
04.09.2019 105-ПР

продаж на 

аукціоні

29.08.2019

Книшівський шлюз – регулятор на річці Псел, 

Гадяцького району площею 19 336,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Лугова, 10, с. 

Книшівка, Гадяцький район, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Хорольський МУВГ.

ФОП Міняйло 

О.І.
18.09.2019 127-ОР

укладання 

договору оренди

29.08.2019

нежитлові приміщення площею 54,3 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Воздвиженська, 63, м. Зіньків, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Головне управління 

ДФС у Полтавській області.

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

06.09.2019 111-ОР
продовження дії 

договору оренди

29.08.2019

нежитлове приміщення площею 19,2 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Степового 

Фронту, 46, м. Полтава.Балансоутримувач: 

Професійно-технічне училище № 31 м. Полтава.

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

04.09.2019 106-ОР
продовження дії 

договору оренди

05.09.2019

частина нежитлового приміщення учбового 

корпусу № 1 площею 7,0 кв. м; частини 

нежитлового приміщення учбового корпусу № 3 

площею 5,0 кв. м та частина нежитлового 

приміщення учбового корпусу № 4 площею 11,0 

кв. м, загальною площею 23,0 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Г. Сковороди, 

1/3, м. Полтава.Балансоутримувач: Полтавська 

державна аграрна академія.

ПП 

"Нерухомість"
13.09.2019 123-ОР

укладання 

договору оренди

05.09.2019

частина нежитлового приміщення розташованого 

на 3-му поверсі учбового корпусу № 4 площею 

8,0 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. Г. 

Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: 

Полтавська державна аграрна академія

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

13.09.2019 121-ОР
укладання 

договору оренди



05.09.2019

частина нежитлового приміщення навчального 

корпусу № 2 площею 3,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Першотравнева, 

20, м. Кременчук, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Кременчуцький 

національний університет ім. М. 

Остроградського.

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

13.09.2019 125-ОР
укладання 

договору оренди

05.09.2019

нежитлове приміщення площею 5,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Грушевського, 2-

а, м. Полтава. Балансоутримувач: Відокремлений 

структурний підрозділ Полтавського коледжу 

нафти і газу Полтавського національного 

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

13.09.2019 120-ОР
укладання 

договору оренди

05.09.2019

нежитлове приміщення виробничого модуль-

корпусу площею 380,0 кв.м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Миру, 4, с. Божківське, Полтавський 

район, Полтавська область.Балансоутримувач: 

ДП «Сільськогосподарське підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби 

України (№29)» .

ПП 

"Нерухомість"
13.09.2019 124-ОР

продовження дії 

договору оренди

05.09.2019

приміщення котельні (без обладнання) площею 

183,6 кв.м. Місцезнаходження об'єкта: проспкт 

Вавілова, 2, м. Полтава.Балансоутримувач: 

ДПТНЗ «Полтавський професійний ліцей 

транспорту».

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

13.09.2019 122-ОР
продовження дії 

договору оренди

05.09.2019

група інвентарних об’єктів Державного 

підприємства Кременчуцька ТЕЦ, у складі: 

будівлі – 54 одиниці; споруди – 44 одиниці; 

кабельні лінії – 19 одиниць; передавальні 

пристрої – 24 одиниці; інше – 368 одиниць; 

транспорт – 38 одиниць, всього – 605 одиниць. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Свіштовська, 2, 

м. Кременчук, Полтавська область. 

Балансоутримувач: АТ «Полтаваобленерго».

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

13.09.2019 126-ОР
продовження дії 

договору оренди

26.09.2019

бетонне замощення площею 23,4 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Українська, 60, 

м. Миргород, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Медичний 

реабілітаційний центр МВС України 

«Миргород».

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

04.10.2019 132-ОР
укладання 

договору оренди

26.09.2019

громадський будинок Будівлі Кременчуцької 

міської дезінфекційної станції площею 1065,2 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Лікаря 

О.Богаєвського, 62, м. Кременчук, Полтавська 

область.Балансоутримувач: ДУ «Центр 

громадського здоров’я МОЗ України».

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

відмова відмова
укладання 

договору оренди

26.09.2019

частнина нежитлового приміщення площею 2,0 

кв. м.Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Грушевського, 2-а, м. Полтава.Балансоутримувач: 

Відокремлений структурний підрозділ 

Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського 

національного технічного унверситету ім. Ю. 

Кондратюка.

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

04.10.2019 135*ОР
укладання 

договору оренди

26.09.2019

частнина нежитлового вбудованого приміщення в 

будівлі котельні літ. «А-1» площею 194,7 кв. 

м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Миру, 4-б, с. 

Божківське, Полтавський район, Полтавська 

область.Балансоутримувач: ДУ «Божковська 

виправна колонія (№16).

ПП "Науково-

консультаційний 

Експоцентр"

04.10.2019 133-ОР
продовження дії 

договору оренди

26.09.2019

частнини складських приміщень площею 241,9 

кв. м.Місцезнаходження об'єкта: вул. Ореста 

Левицького, 4, м. Полтава.Балансоутримувач: 

Управління з питань циільного захисту 

Полтавської обласної державної адміністрації.

ПП "Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи"

04.10.2019 134-ОР
укладання 

договору оренди


