
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) частина нежитлового приміщення загальною площею 76,5 кв. м за адресою: 

Полтавська область, м. Хорол, вул. Незалежності, 21а, яке обліковується на балансі  

Головного управління статистики у Полтавській області. Стартова ціна – 4067,0 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-21-000040-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 10 лютого 2021 

року о 12:27. 

 

2) вбудоване нежитлове приміщення їдальні коледжу, загальною площею 175,4 кв. м 

за адресою: вул. Матросова, 37, м. Заводське, Лохвицький район, Полтавська область, яке 

обліковується на балансі Відокремленого структурного підрозділу «Лохвицький механіко-

технологічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії». Стартова ціна – 

7216,0 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-15-000026-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 08 лютого 2021 

року о 14:08. 

 

3) частина нежитлових приміщень площею 14,4 кв. м. за адресою: вул. Симона 

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

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

2557,23 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-16-000006-2 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 09 лютого 2021 

року о 15:33. 
 

4) частиною 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-2021-01-16-000007-2 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 16 лютого 2020 

року о 11:32. 

 

 5) частиною нежитлових приміщень  площею 24,0 кв.м, за адресою: 

вул.вул.Тернівська,21, м. Лубни, Полтавська область, яке обліковується на балансі 

Лубенського лісотехнічного коледжу. Стартова ціна – 1554,0 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-20-000004-2 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 18 лютого 2020 

року. о 15:20 

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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 6) частина нежитлового приміщення, розташованого в будівлі учбового 

корпусу № 1 площею 2,5 кв.м, за адресою: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 

Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького національного 

університету ім. М. Остроградського. Стартова ціна – 535,93 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-14-000068-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 04 лютого         

2021 року о 14:07. 

 

7) нежитлове приміщення площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. Маяковського, 5,                         

м. Кременчук, нежитлове приміщення площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. Героїв Бресту, 

37, м. Кременчук, нежитлове приміщення площею 3,0 кв.м, за адресою: вул. Чумацький 

шлях, 7, м. Кременчук, що обліковується на балансі Кременчуцького національного 

університету ім. М. Остроградського. Стартова ціна – 726,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-14-000074-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 04 лютого         

2021 року о 14:44. 

 

8) частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, за адресою: вул. Небесної 

Сотні, 89, м. Полтава, що обліковується на балансі ВСП «Фаховий коледж управління, 

економіки і права Полтавської державної аграрної академії». Стартова ціна – 208,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/ UA-PS-2021-01-22-000023-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 15 лютого         

2021 року о 13:58. 

 

9) частина нежитлового приміщення гуртожитку № 2 площею 2,0 кв.м, частина 

нежитлового приміщення гуртожитку № 3 площею 2,0 кв.м, частина нежитлового 

приміщення гуртожитку № 4 площею 2,0 кв.м, частина нежитлового приміщення 

гуртожитку № 5 площею 2,0 кв.м, нежитлове приміщення третього поверху гуртожитку № 

4а площею 2,0 кв.м, за адресою: вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на 

балансі Полтавської державної аграрної академії. Стартова ціна – 1 270,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-22-000028-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 16 лютого         

2021 року о 14:12. 

 

10) частини нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, за адресою: вул. 

Навроцького, 7, м. Полтава, частини нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, за 

адресою: вул. Навроцького, 9, м. Полтава, частини нежитлового приміщення площею            

4,0 кв.м, за адресою: вул. Кагамлика, 35, м. Полтава, частини нежитлового приміщення 

площею 6,0 кв.м, за адресою: вул. Олени Пчілки, 44, м. Полтава, що обліковується на 

балансі Української медичної стоматологічної академії. Стартова ціна – 910,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-01-22-000031-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 16 лютого         

2021 року о 15:01. 
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