
Інформація Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях про оголошення в електронній торговій системі  

ProZorro.Продажі аукціонів з метою передачі в оренду нерухомого державного майна:  

 

1) нежитлове приміщення площею 20,8 кв. м за адресою: Полтавська область, 

Миргородський район, с. Хомутець, вцл. Декабристів, 23, яке обліковується на балансі  

ВСП «Хомутецький фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії». Стартова 

ціна – 557,0 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000064-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 31 грудня 2020 

року о 15:20. 

 

 

2) нежитлове приміщення  площею 22,2 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. І.Мазепи, 59, 

що обліковується на балансі ПТУ № 31 м. Полтава. Стартова ціна -  3108,51 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000061-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 06 січня 2021 

року о 11:50. 

 

 

3) вбудоване нежитлове приміщення  площею 301,0 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. 

Героїв-Чорнобильців, 3д, що обліковується на балансі ДПТ НЗ «Полтавське вище 

професійне училище імені А.О. Чепіги». Стартова ціна -  16 478,0 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000104-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 12 січня 2021 

року о 11:36. 

 

 

4) громадський будинок (навчальний корпус) площею 863,1 кв.м за адреою:                  

м. Полтава, вул. Монастирська, 6, що обліковується на балансі Національної академії 

статистики, обліку та аудиту.Стартова ціна 70 690,0 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-22-000035-2 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 12 січня 2021 

року о 15:35. 

 

 

5) нежитлове приміщення гуртожитку (частина холу) площею 6,9 кв. м за адресою: 

39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Республіканська, 87, яке обліковується на 

балансі Регіональний центр професійно – технічної освіти № 1.  Стартова ціна -  10,07 

грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-15-000054-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 06 січня 

2021 р. о 09:45. 
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6) частина нежитлового приміщення площею 71,2 кв.м за адресою: вул.Монастирська, 

7, м.Полтава, що знаходиться на балансі Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка. Стартова ціна – 8368,31 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-07-000002-1 

          Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 01 січня 

2020 року о 11:52.  

 

 

 

7) будівля гаражу педуніверситету (літера Г-1, за схематичним планом, згідно 

технічного паспорту) площею 228,2 кв.м за адресою: вул. Остроградського, 2,                 

м. Полтава, яке обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка. Стартова ціна – 13475,09 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000002-1 

           Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 11 січня 

2020 року о 15:56. 

 

 

 

8) частина нежитлових приміщень депо ремонтної допоміжної частини громадської 

будівлі площею 9,1 кв.м за адресою: вул. О. Древаля, 35, м. Кременчук, Полтавська 

область, яке обліковується на балансі 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у  Полтавській області. 

Стартова ціна – 993,99 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000018-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 13 січня 2020 

року о 11:32. 

 

 

 

9) нежитлове приміщення площею 12,3 кв.м за адресою: просп. Свободи, 12,                          

м. Кременчук, Полтавська область, що перебуває на балансі 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у  

Полтавській області. Стартова ціна – 1808,78 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-11-000059-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 12 січня 2020 

року о 14:13. 

 

 

 

10) частина нежитлового приміщення будівлі площею 24,0 кв. м за адресою: вул. 

Тирнівська,21, м. Лубни, Полтавська область, що обліковується на балансі Лубенського 

лісотехнічного коледжу .Стартова ціна – 1554,0 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000071-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 15 січня 2021 

року о 14:58. 
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11) частина нежитлового вбудованого приміщення в будівлі котельні літ. "А-1" 

площею 194,7 кв.м за адресою: Полтавська область, Полтавський р-н, c. Божківське, вул. 

Миру, 4-Б що обліковуються на балансі Державна установа "Божківська виправна колонія  

( № 16)". Стартова ціна - 5236,20 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-28-000001-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 18 січня 2021 

року о 12:10. 

 

 

 

12) частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 кв.м за адресою:                                

вул. Центральна,5, с. Божківське, Полтавський район, Полтавська область, що 

обліковується на балансі Державної установи "Божківська виправна колонія (№ 16)» 
Стартова ціна - 202,87 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-28-000002-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 18 січня 2021 

року о 14:20. 

 

 

 

13) частина нежитлового приміщення площею 12,6 кв.м  за адресою: вул. Навроцького, 

9, м. Полтава, яке обліковується на балансі Української медичної стоматологічної 

академії. Стартова ціна – 1 392,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-28-000067-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 19 січня         

2021 року о 11:49. 

 

 

 

14) частина нежитлового приміщення площею 4,0 кв.м за адресою: площа Слави, 4/2, 

м. Полтава, яке обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва. Стартова ціна – 1 870,58 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-29-000016-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 19 січня         

2021 року о 15:24. 

 

 

15) частина нежитлового приміщення апаратної, яке розташоване на першому 

поверсі будівлі ПРЦ, ПМРЦ та наземного зв’язку площею 1 кв.м за адресою: вул. 

Київська, буд. 2 Х, с. Супрунівка, Полтавський район, Полтавська область, яке 

обліковується на балансі Харківського регіонального структурного підрозділу 

Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Стартова ціна – 

98,37 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-17-000047-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться                                   

11 січня 2021 року о 14:21. 
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16) частина нежитлових приміщень площею 14,4 кв.м за адресою: вул. Симона 

Петлюри, буд. 64, м. Полтава, яке обліковується на балансі Державної установи  

«Територіальне медичне обєднання МВС України в Полтавській області». Стартова ціна – 

1278,62 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-12-30-000040-2 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться                                   

25 січня 2021 року о 09:58. 

 

   

 

         

 

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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