
 

 Інформація Регіонального відділення  Фонду державного майна України  по Полтавській 

та Сумській областях про проведення в електронній торговій системі ProZorro.Продажі 

аукціону з умовами об’єкта державної власності малої приватизації. 

Об’єктом продажу виступає об’єкт соціально-культурного призначення – спальний корпус 

№2 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик» загальною площею 222,8 кв.м., що 

розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А та 

перебуває на балансі ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819). 

Електронний аукціон відбудеться 13 липня 2020 року, час проведення 14 годин 17 

хвилин, стартова ціна – 1 541 000,00 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

- на ProZorro.Продажі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-24-000012-3 

- на сайті privatization.gov.ua: https://privatization.gov.ua/product/privatization-cpal-nij-korpus-

no-2-v-ditacomu-ozdorovcomu-tabori-energetik/ 

 Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро.Продажі майданчиків.  

 Детальна інформація про електронні майданчики: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

 

 

 

 

 Інформація Регіонального відділення  Фонду державного майна України  по Полтавській 

та Сумській областях про проведення в електронній торговій системі ProZorro.Продажі 

аукціону з умовами об’єкта державної власності малої приватизації. 

Об’єктом продажу виступає об’єкт соціально-культурного призначення – спальний корпус 

№6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик» загальною площею 229,6 кв.м., що 

розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А та 

перебуває на балансі ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819). 

Електронний аукціон відбудеться 13 липня 2020 року, час проведення 14 годин 17 

хвилин, стартова ціна – 1 591 000,00 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

- на ProZorro.Продажі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-24-000012-3 

- на сайті privatization.gov.ua: https://privatization.gov.ua/product/privatization-cpal-nij-korpus-

no-2-v-ditacomu-ozdorovcomu-tabori-energetik/ 

 Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро.Продажі майданчиків.  

 Детальна інформація про електронні майданчики: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 
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 Інформація Регіонального відділення  Фонду державного майна України  по Полтавській 

та Сумській областях про проведення в електронній торговій системі ProZorro.Продажі 

аукціону з умовами об’єкта державної власності малої приватизації. 

Об’єктом продажу виступає об’єкт державної власності малої приватизації об’єкт 

незавершеного будівництва – блок погребів та сараїв на 96 місць, що розташовані за адресою: 

Полтавська обл., Пирятинський р-н., с. Вікторія, вул. Садова, 20-23, балансоутримувач 

відсутній. 

Електронний аукціон відбудеться 13 липня 2020 року, час проведення – 14:31. 

Стартова ціна – 1 769 145,00 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

- на ProZorro.Продажі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-24-000020-3 

- на сайті privatization.gov.ua: https://privatization.gov.ua/product/privatization-blok-pogrebiv-ta-

saraiv-na-96-misc/ 

 Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро.Продажі майданчиків.  

 Детальна інформація про електронні майданчики: https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

 

 

 

Інформація Регіонального відділення  Фонду державного майна України  по Полтавській 

та Сумській  областях про проведення в електронній торговій системі ProZoro.Продажі 

аукціону з умовами об’єкта державної власності малої приватизації: 

окремого майна – будівля приїжджої загальною площею 37,7 кв.м., що розташована за 

адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2а, 

балансоутримувач відсутній. 

стартова ціна – 44908,00 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

- на ProZorro.Продажі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-24-000064-3 

- на сайті privatization.gov.ua: https://privatization.gov.ua/product/privatization-budivla-

priizdzoi-zagal-nou-ploseu-37-7-kv-m/ 

Електронний аукціон відбудеться 13 липня 2020 року, час проведення  15 годин 06 

хвилин. 

Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро. Детальна інформація про електронні майданчики: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2Продажі майданчиків. 
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