
 

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 7,8 кв.м та частина даху площею 23,4 

кв.м, за адресою: вул. Раїси Кириченко, 14, м. Полтава, що обліковується на балансі 

Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації. 

Стартова ціна – 3 325,06 грн 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-30-000103-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 19 квітня 2021 

року о 12:00. 

 

 

2) складське приміщення загальною площею 1770,2 кв.м та будівля охорони площею 

43,0 кв.м, розташовані за адресою: вул. Гагаріна, 72, м. Гадяч, Полтавська область, що 

обліковується на балансі Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації 

Стартова ціна – 238,94 грн 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-01-000093-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 22 квітня 2021 

року о 13:58. 
 

 

3) нежитлове приміщення ангару діагностики автомобільного транспорту площею 

228,6 кв.м, за адресою: проїзд Ярославський, 9, м. Кременчук, Полтавська область, 

що обліковується на балансі Головного сервісного центру МВС. 

Стартова ціна – 5 023,69 грн 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-01-000087-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 23 квітня 2021 

року о 15:19. 

 

 

4) частина вбудованого нежитлового приміщення  площею 2,0 кв.м, розташованого на 

першому поверсі двоповерхової будівлі їдальні на 320 місць з актовим залом на 720 місць 

за адресою: вул.Гоголя,5, м. Кременчук, яке обліковується на балансі Кременчуцького 

льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.  
 

Стартова ціна – 734,43 грн. 
 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-01-000050-3 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 22 квітня 2021 

року о 12:45. 
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5) нежитлове приміщення технічного поверху морфологічного корпусу площею 10,6 

кв.м, за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на балансі 

Української медичної стоматологічної академії.  

Стартова ціна – 2 694,27 грн. 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-07-000050-1 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 29 квітня 2021 

року о 13:10. 

 

 

6) вбудоване нежитлове приміщення площею 25,8 кв. м за адресою: м. Полтава, 

пр. Першотравневий, 5, яка обліковується на балансі Національного юридичного 

університету імені Я. Мудрого.  
 

Стартова ціна – 3 560,0 грн. 
 

Детальна інформація про об’єкт:  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-08-000019-2 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 30 квітня 2021 

року о 12:16. 
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