
 Інформація Регіонального відділення  Фонду державного майна України 

 по Полтавській та Сумській областях про проведення в електронній торговій системі 

ProZorro.Продажі аукціонів з продажу об’єктів державної власності малої приватизації. 

 

 1. Об’єкт державної власності малої приватизації  окремого майна – погріб літ. Ч-

1, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20 . Балансоутримувач 

– ТОВ  «Полтаварибпром» (код за ЄДРПОУ 25170795), орган управління – Регіональне 

відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.  

         

  Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій з продажу об’єкта відбудеться 15 квітня 2021 

року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.       

 Стартова ціна – 18 900,00 грн. 

  

 Детальна інформація про об’єкт:  

 на ProZorro.Продажі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-16-000060-2.  

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

lit-c-1/. 

  

 2. Об’єкт державної власності малої приватизації  окремого майна – газобалонний 

склад, що розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі,        

вул. Фруктова, 2є. Балансоутримувач – СВК «Перемога» (код ЄДРПОУ 05423113), 

орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях.  

 

 Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій з продажу об’єкта відбудеться 15 квітня 2021 

року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично. 

Стартова ціна – 32 806,50 грн. 

 

Детальна інформація про об’єкт:  

на ProZoro.Продажі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-16-000057-2 

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

gazobalonnij-sklad/. 

 

3. Об’єкт державної власності малої приватизації  окремого майна – будівлі та 

споруди у складі: нежитлова будівля А, Ап, загальною площею 531,3 кв.м., гараж Б, 

загальною площею 42,1 кв.м., вбиральня В, вимощення ІІ за адресою: Полтавська обл., 

Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Мільйонна (Огія), 17. Балансоутримувач – Головне 

управління статистики у Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892), орган управління 

– Державна служба статистики України.  

 

Електронний аукціон з продажу об’єкта відбудеться 15 квітня 2021 року, час 

проведення визначається електронною торговою системою автоматично. 

Стартова ціна – 35 901,80 грн. 

  

 Детальна інформація про об’єкт:  

 на ProZorro.Продажі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000001-2 

 на сайті privatization.gov.ua: https://privatization.gov.ua/product/budivli-ta-sporudy-u-

skladi-nezhytlova-budivlya-a-ap-zagalnoyu-ploshheyu-531-3-kv-m-garazh-b-zagalnoyu-

ploshheyu-42-1-kv-m-vbyralnya-v-vymoshhennya-ii/.   
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 4. Об’єкт державної власності малої приватизації  окремого майна – група 

інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього будинку ветеранів, Літ.«А-1,а,а1», 

загальною площею 192,5 кв.м; кухня, Літ.«Б-1», загальною площею 37,8 кв.м; сарай, 

Літ.«В-1», загальною площею 8,6 кв.м; погріб, Літ.«Г», загальною площею 8,5 кв.м; 

колодязь № 1, що розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. 

Вергуни, вул. Рибальська, 29а. Балансоутримувач – СВК «Перемога» (код ЄДРПОУ 

05423113), орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.  

 

Електронний аукціон з продажу об’єкта відбудеться 15 квітня 2021 року, час 

проведення визначається електронною торговою системою автоматично. 

Стартова ціна – 148 970,00 грн. 

  

 Детальна інформація про об’єкт:  

 на ProZorro.Продажі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-17-000004-2.  

 на сайті privatization.gov.ua: https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-

ob-yektiv-u-skladi-budivlya-kolyshnogo-budynku-veteraniv-lit-a-1-a-a1-zagalnoyu-

ploshheyu-192-5-kv-m-kuhnya-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-37-8-kv-m-saraj-lit-v-1-

zagalnoyu-ploshhe/. 
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