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Полтавськаобласть



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлової будівлі

Частина нежитлової будівлі площею 34,4 м², яка
обліковується на балансі Північно-Східного офісу
Держаудитслужби

смт. Диканька, 
вул. Гоголя, 2а

02.11.2021

360,57 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-nezhytlovoi-budivli-adminprymishchennia-ploshcheiu-34-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда гаража

Нежитлове приміщення гаража площею 45,4 м², яке
обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Новосанжарському
районі

смт. Нові Санжари,                
площа Перемоги, 11

02.11.2021

42,22 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/harazh-ploshcheiu-45-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлового 
приміщення

Частина нежитлового приміщення площею 8,3 м², що
обліковується на балансі Регіонального центру
професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука

м. Кременчук, вул. 
Республіканська 87

02.11.2021

23,62 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-ploshcheiu-8-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда гаража

Нежитлове приміщення (гараж) площею 239,2 м², що
обліковується на балансі Державної установи
«Полтавський обласний центр контролю та
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я
України»

м. Лохвиця, вул. 
Героїв України, 32

02.11.2021

1 665 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/nezhytlove-prymishchennia-harazh-ploshcheiu-239-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлової будівлі

Частина першого поверху адмінбудівлі площею
16,3 м², яка обліковуються на балансі Управління
Державної казначейської служби України у
Решетилівському районі

м. Решетилівка, вул. 
Старокиївська, 12

02.11.2021

35,57 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-nezhytlovoi-budivli-pershoho-poverkhu-adminbudivli-ploshcheiu-16-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлового приміщення

Нежитлове приміщення площею 12,2 м² та частина
даху площею 10,0 м², що обліковується на балансі
Головного управління Національної поліції України

м. Полтава, вул. 
Віктора Носова, 2а 

08.11.2021

1 479,49 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-22-2-kv-m-8/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлових приміщень

4 нежитлові приміщення по 1 м², що обліковуються на
балансі Виробничого структурного підрозділу
«Полтавське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» акціонерного товариства «Українська
залізниця»

с. Бутенки, с. Руденківка,    
с. Кияшки, м. Горішні Плавні

09.11.2021

207,15 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-116/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлових приміщень

11 нежитлових приміщень по 1 м², що обліковуються
на балансі Виробничого структурного підрозділу
«Полтавське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» акціонерного товариства «Українська
залізниця»

Полтавська область 10.11.2021

1 577,59 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-11-kv-m-8/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлової будівлі

Частина нежитлової будівлі котельні площею 76 м²,
яка обліковується на балансі Державного
професійно-технічного навчального
закладу «Полтавський професійний ліцей
транспорту»

м. Полтава, 
пр. Вавілова, 2

12.11.2021

3 920,58 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-nezhytlovoi-budivli-kotelni-ploshcheiu-76-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда гаража

Оренда нежитлового приміщення гаража площею
46,2 м², яке обліковується на балансі Управління
Державної казначейської служби України Чутівського
району

смт. Чутове,
площа Перемоги, 4

12.11.2021

595,69 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-46-2-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлового приміщення

Оренда нежитлового приміщення на першому поверсі
будівлі площею 17,3 м², яке обліковується на балансі
Управління Державної казначейської служби України
Чутівського району

смт. Чутове,
площа Перемоги, 4

15.11.2021

1 194,92 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-17-3-kv-m-8/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлової будівлі

Оренда нежитлової будівлі площею 113,8 м²
Балансоутримувач - Управління поліції охорони в
Полтавській області

смт. Диканька, вул. 
Незалежності, 107

16.11.2021

1 146,50 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/nezhytlova-budivlia-ploshcheiu-152-8-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлового 
приміщення їдальні

Частина нежитлового приміщення їдальні площею
85 м², що обліковується на балансі Коледжу
Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського

м. Кременчук,                       
вул. Чумацький шлях, 7

17.11.2021

192,02 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-idalni-ploshcheiu-85-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлових приміщень

Нежитлові приміщення площею 331,9 м², які
обліковуються на балансі ДУ «Полтавський
обласний центр контролю та профілактики
хвороб Міністерства охорони здоров’я України»

м. Решетилівка,                   
вул. Щаслива, 5

18.11.2021

6 638,70 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-331-9-kv-m/

