
 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 площею 3,0 кв. м за адресою: Полтавська область, 

м. Глобине, вул. Центральна, 275, яке обліковується на балансі  УДК СУ у Глобинсьокму 

районі Полтавської області. Стартова ціна -  84,0 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-04-000040-2 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 26 лютого 2021 

року о 11:22. 

 

2) нежитлове приміщення гуртожитку   площею 42,7 кв.м за адресою: Полтавська 

область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Озерна, 8, що обліковується на балансі ДП 

«Лохвицький спиртовий комбінат». Стартова ціна -  1126,08 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-09-000073-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 05 березня 2021 

року о 14:15. 

 

3) державне майна загальною площею 4,0 кв.м, а саме - нежитлового приміщення 

площею 2,0 кв.м, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. 

Космонавтів, 10, та нежитлового приміщення площею 2,0 кв.м, розташованого за адресою: 

Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Строни, 21, яке обліковується на балансі  

Вищого професійного гірничо – будівельного училища. Стартова ціна -  2,37 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-05-000046-2 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 26 лютого 2021 

року о 14:26. 

 

4) нежитлові приміщення на технічному поверсі площею 13 кв.м та частина даху 

навчально-лабораторного корпусу площею 14 кв.м, за адресою: вул. Шевченка, 23,          

м. Полтава, що обліковується на балансі Української медичної стоматологічної академії. 

Стартова ціна –   3 700,97 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-01-000036-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 23 лютого         

2021 року о 14:18. 

 

5) нежитлові приміщення загальною площею 81 кв.м, за адресою: вул. Пушкіна, 103,          

м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській 

області. Стартова ціна –  6987,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-09-000091-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 02 березня         

2021 року о 15:39. 

 

6) частина нежитлового приміщення у приміщенні холу добудови до адмінбудинку 

УМВС України в Полтавській області зі спортивним та актовим залами площею 2,0 

кв.м, за адресою: вул. Пушкіна, 83 В, м. Полтава, що обліковується на балансі Головного 

управління Національної поліції в Полтавській області. Стартова ціна – 787,71 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-02-09-000098-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 01 березня         

2021 року о 14:26. 
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