
 

 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) нежитлові вбудовані приміщення  площею 45,6 кв. м за адресою:  Полтавська 

область, смт. Чорнухи,  вул. Центральна, 35, яке обліковується на балансі УДК СУ у 

Чорнухинському  районі. Стартова ціна -  6632,53 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-

000026-2. 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 07 травня 2021 

року о 12:35. 

 

 

2) частина нежитлового приміщення площею 43,2 кв. м за адресою: Полтавська 

область, м. Зіньків, вул. Сумська, 2, яка обліковується на балансі  УДК СУ у Зіньківському  

районі. Стартова ціна -  2550,62 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-14-

000015-2. 

 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 07 травня 2021 

року о 12:27. 

 

 

3) частина нежитлового приміщення їдальні площею 283,1 кв.м, за адресою: 

площа Слави, 4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського фахового 

коледжу транспортного будівництва. Стартова ціна – 36 127,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-16-

000008-1. 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 07 травня         

2021 року о 13:07. 

 

 

4) частина нежитлового приміщення площею 48,75 кв.м, за адресою: вул. Пушкіна, 103, м. 

Полтава, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській 

області. 

Стартова ціна – 5649,53 грн 

Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-16-000079-1. 

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

року о 15:59. 

 

 

5) нежитлові  приміщення площею 132,1 кв. м за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 

1, які обліковується на балансі  ГУ ДКСУ у Полтавській області. Стартова ціна -  60417,0 

грн. 

 Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-22-

000041-1. 

 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 14 травня 2021 

року о 11:08. 
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6) частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 кв. м за адресою: 

Полтавська область, смт. Семенівка, вул. Незалежності, 34, яка обліковується на балансі  

УДК СУ у Семенівському районі. Стартова ціна -  526,44 грн. 

 Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-22-

000013-3. 

 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 14 травня 2021 

року о 13:19. 

 

 

7) будівля загальною площею 624,1 кв.м, за адресою: 278 квартал, буд. 13-б,                         

м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Державної установи 

«Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». 

Стартова ціна – 27 746,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-21-

000071-2. 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 18 травня         

2021 року о 14:08. 

 

 

8) нежитлове приміщення площею 20,0 кв.м, за адресою:  вул. Республіканська, 

87, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Регіонального центру 

професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Стартова ціна – 1 508,00 грн. 

Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-

000057-1. 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 18 травня 

2021 року о 14:57; 

 

 

9) нежитлове приміщення площею 21,7 кв.м, за адресою: вул. Республіканська, 87, 

м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Регіонального центру 

професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Стартова ціна – 1 692,12 грн. 

Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-

000058-1. 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 18 травня         

2021 року о 15:25. 

 

 

10) нежитлове приміщення площею 22,7 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 – 1 668,50 грн. 

Детальна інформація про об’єкт: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-

000057-1. 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 25 травня 

2021 року о 15:24. 
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