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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлового приміщення

Нежитлове приміщення (будівля магазину) площею
77,3 м², що обліковується на балансі ДУ «Божківська
виправна колонія (№16)», майно може бути
використано за будь-яким цільовим призначенням

с. Божківське, 
вул. Центральна, 5Д

04.01.2022

43,49 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/budivlia-mahazynu-ploshcheiu-77-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлового приміщення

Нежитлове приміщення площею 38,2 м², що
обліковується на балансі ДНЗ «Електрорадіотехнічний
ліцей міста Полтави». Об'єкт може бути використаний
лише для розміщення закладів освіти та надання
послуг з громадського харчування для обслуговування
діяльності таких закладів

м. Полтава,               
вул. Європейська, 9

04.01.2022

9 083,86 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-38-2-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлового приміщення

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі навчального
корпусу кабінет № 113 площею 64,2 м² та нежитлове
приміщення на 2-му поверсі навчального корпусу
кабінет № 210 площею 54,9 м², що обліковуються на
балансі Полтавського фахового коледжу
транспортного будівництва

м. Полтава,               
вул. площа Слави, 4/2

11.01.2022

13 603 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-kabinet-113-ta-kabinet-210-ploshcheiu-119-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлового приміщення

Частина нежитлового приміщення площею 2 м²,
що обліковується на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого

м. Полтава, проспект 
Першотравневий, 14

14.01.2022

1 237,09 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-290/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлових приміщень

Частина нежитлового приміщення площею 1 м²
розташована в будівлі посту ЕЦ станції Вили, за
адресою вул. Залізнична, 3, с. Тарандинці, та частина
нежитлового приміщення площею 1 м², розташована
в будівлі посту ЕЦ, за адресою вул. Молодіжна, 131а,
с. Засулля, Лубенський район, Полтавська область

Лубенський район,           
с. Тарандинці, с. Засулля

17.01.2022

123,18 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-287/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлових приміщень

Нежитлові приміщення площею 331,9 м², що
обліковуються на балансі ДУ «Полтавський
обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

м. Решетилівка,                   
вул. Щаслива, 5

18.01.2022

3 319,35 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/nezhytlovi-prymishchennia-ploshcheiu-331-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда нежитлового приміщення

Частина нежитлового приміщення (підвал) кафедри
мистецтвознавства площею 267,6 м², що обліковується
на балансі Полтавського державного аграрного
університету

м. Полтава, вул.          
Г. Сковороди, 1/3

18.01.2022

4 166,40 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-267-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Оренда частини нежитлових приміщень

Частина приміщень котельні (№ 5,6,7,8) на
території навчально-виробничих майстерень
площею 108 м², що обліковуються на балансі
Полтавського національного педагогічного
університету імені В .Г. Короленка

м. Полтава, вул.          
Монастирська, 25

21.01.2022

4 740,44 грн
5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-108-1-kv-m-2/

