
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:  

 

 

 

Лайфсел 

1) нежитлове приміщення площею 12,2 м² та частина даху площею 10,0 м², за 

адресою: вул. Віктора Носова, 2а, м. Полтава, що обліковується на балансі Головного 

управління Національної поліції України. Стартова ціна – 1479,49 грн. 

Детальна інформація про об’єкт https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-

budivli-ploshcheiu-22-2-kv-m-8/ 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 08 листопада        

2021 року о 11:35.  

 

 

 

Локо діджитал 

2) нежитлове приміщення площею 11,0 м², у т.ч.:  

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі посту ЕЦ, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: вул. Привокзальна, 1, с. Братешки, Решетилівський район, Полтавська область; 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі посту ЕЦ, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: вул. Дорожня, 23, с. Уманцівка, Полтавський район, Полтавська область; 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі посту ЕЦ, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: пров. Половчанський, 14 б, м. Полтава (станція Супрунівка); 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі посту ЕЦ, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: вул. С. Кондратенка, 12 л, м. Полтава (станція Полтава-Київська); 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі посту ЕЦ, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: вул. Шведська Могила, 31 б, м. Полтава (станція Шведська Могила); 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі посту ЕЦ, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: пров. Барвистий, 2 б, м. Полтава (станція Кривохатка); 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі релейної, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: вул. О. Кошового, 112 а, с. Марківка, Полтавський район, Полтавська область 

(б/п 8 км); 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі релейної, площею 1,0 кв.м., 

яка знаходиться по б/п 43 км, напрямок Полтава-Карлівка (Карлівська міська рада); 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі релейної, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: вул. 40 років Перемоги, 4, м. Карлівка, Полтавська область; 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі релейної, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: вул. Полтавська, 1, с. Федорівка, Карлівський район, Полтавська область; 

- частина нежитлового приміщення розташована в будівлі посту ЕЦ, площею 1,0 кв.м., 

за адресою: вул. Кірова, 3 а, с. Куми, Красноградський район, Харківська область,щодо якого 

прийнято рішення про продовження терміну дії чинного договору оренди на аукціоні, що 

обліковується на балансі Виробничого структурного підрозділу «Полтавське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця». Стартова ціна – 1577,59 грн. 

Детальна інформація про об’єкт https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-

budivli-ploshcheiu-11-kv-m-8/ 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 10 листопада        

2021 року о 11:25.  
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Євротранстелеком 

3) нежитлове приміщення площею 4,0 м², у т.ч.:  

частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м² в приміщенні зв’язкової 

на 1-му поверсі одноповерхової будівлі посту ЕЦ ст. Кобеляки, за адресою: вул. Полтавська, 

45, с. Бутенки, Кобеляцький район, Полтавська область;  

частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м² в приміщенні зв’язкової 

на 2-му поверсі триповерхової будівлі посту ЕЦ ст. Нові Санжари, за адресою: вул. Миру, 18, 

с. Руденківка, Новосанжарський район, Полтавська область;  

частина нежитлового приміщення загальною площею площею 1,0 м² в приміщенні 

зв’язкової на 2-му поверсі триповерхової будівлі посту ЕЦ ст. Потоки, за адресою: вул. 

Залізнична, 57 а, с. Кияшки, Кременчуцький район, Полтавська область;  

частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м² в приміщенні зв’язкової 

на 2-му поверсі триповерхової будівлі посту ЕЦ ст. Золотнішине, за адресою: вул. Строни, 

17, м. Горішні Плавні, Полтавська область, що обліковується на балансі Виробничого 

структурного підрозділу «Полтавське територіальне управління» філії «Центр будівельно-

монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська 

залізниця». Стартова ціна – 207,15 грн. 

Детальна інформація про об’єкт https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-

budivli-ploshcheiu-4-kv-m-116/ 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 09 листопада        

2021 року о 11:20.  

 

 

 

 

Бабик 

4) нежитлове приміщення площею 46,2 м², за адресою: площа Перемоги, 4, смт Чутове, 

Полтавська область, що обліковується на балансі Управління державної казначейської 

служби України у Чутівському районі Полтавської області. Стартова ціна – 595,69 грн. 

Детальна інформація про об’єкт https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/budivlia-v-

tsilomu-ploshcheiu-46-2-kv-m-2/ 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 12 листопада        

2021 року о 12:35.  

 

 

 

 

Полтавське бюро інвентаризації 

5) нежитлове приміщення площею 17,3 м², за адресою: площа Перемоги, 4, смт Чутове, 

Полтавська область, що обліковується на балансі Управління державної казначейської 

служби України у Чутівському районі Полтавської області. Стартова ціна – 1194,92 грн. 

Детальна інформація про об’єкт https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-

budivli-ploshcheiu-17-3-kv-m-8/ 

Електронний аукціон з передачі нерухомого майна в оренду відбудеться 15 листопада        

2021 року о 11:25.  
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