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Полтавська область





Група інвентарних об’єктів

Полтавська область, м. Гадяч, вул. 
Героїв Майдану, 48

Частина нежитлової будівлі, площею 

170,2 м². В будівлі наявні: електрика, 

газопровід та опалення (водяний котел).

Сарай, площею 69,5 м² , збудований в 

1979 році, знаходиться за 20 метрів від 

головної вулиці міста. Сарай 

складається з чотирьох частин з 

окремими входами: 

1) Склад – 20,6 м² 

2) Гараж – 21,4 м²

3) Склад – 19,8 м²

4) Вбиральня – 7,7 м²

20.01.2022 ₴ 659 400 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-chastyna-nezhytlovoyi-budivli-a-1-a-2-ploshheyu-170-2-kv-m-ta-saraj-b-1-ploshheyu-69-5-kv-m/


Об’єкт незавершеного 
будівництва

Полтавська область, Лубенський район, 
с. Каплинці, вул. Гагаріна, 19А

Будинок оператора ГРС, сарай,
вбиральня, загальною площею 153,2 м²,
являє собою окремо розташовані дві
громадські будівлі та вбиральню.
Інженерне обладнання, внутрішнє та
зовнішнє оздоблення – відсутнє.

21.01.2022 ₴ 11 240 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/ob-yekt-nezavershenogo-budivnytstva-budynok-operatora-grs-lit-a1-a-saraj-lit-b-vbyralnya-lit-v/


Будівля колишнього будинку 
ветеранів

Полтавська область, Лубенський район, 
с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а

Будівля загальною площею 192,5 м²,
наявне водяне опалення, кухня загальною
площею 37,8 м², сарай загальною площею
8,6 м², погріб загальною площею 8,5 м²,
колодязь. Перебуває на балансі
сільськогосподарського виробничого
кооперативу «Перемога».

21.01.2022 ₴ 148 970 грн

Інформація про 
об’єкт

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/


Гараж

Полтавська область, м. Лохвиця, 
вул. Незалежності, 1

Гараж, загальною площею 26,8 м² 
Будівля збудована у 1983 році. 
Висота 2,45 м, одноповерхова.
Стіни цегляні, фундамент із з/б 
блоків, покрівля – шифер, підлога 
цементна.

21.01.2022 ₴ 26 988 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/garazh-zagalnoyu-ploshheyu-26-8-kv-m/


Частина адміністративної 
будівлі

Полтавська область, смт. Чутове, 
пров. Центральний, 4

Частина адміністративної
одноповерхової будівлі, загальною
площею 99,4 м², збудована в 1957 році,
знаходиться в центральній частині смт.
Чутове. Збудована з цегли, фундамент –
бетон, покрівля – шифер, перекриття –
дерев’яне, підлога – дерево/бетон. В
будівлі є газове опалення (котел) та
водопровід.

28.01.2022 ₴ 271 900 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/chastyna-administratyvnoyi-budivli-zagalnoyu-ploshheyu-99-4-kv-m/


Будівля колишнього клубу

Полтавська область, Кременчуцький 
район, с. Великі Кринки, вул. Чкалова, 2

Одноповерхова будівля колишнього клубу
загальною площею 361 м².: фундамент –
бетон, стіни – цегла, покрівля –
азбестоцементні листи, перекриття –
дощате, підлога – бетон, висота 4 м.
Підсобне приміщення загальною площею
40,9 м².: фундамент – бетон, стіни –
цегла, покрівля – азбестоцементні листи,
перекриття – дощате, підлога – бетон,
висота 2,5 м. Інженерне обладнання
відсутнє. Фактичний стан об’єкта –
задовільний.

28.01.2022 ₴ 240 653 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-kolyshnogo-klubu-lit-a-pidsobne-prymishhennya-lit-b/


Будівля колишнього 
дитячого садка

Полтавська область, Кременчуцький 
район, с. Степове, вул. Матросова, 11

Будівля колишнього дитячого садка
загальною площею 258,8 м². Фундамент –
бетон, стіни – цегла, покрівля –
азбестоцементні листи, перекриття –
дощате, підлога – бетон, сходи – бетон,
висотою 3,77 м. Сарай висотою 2 м. та
2,17 м. Погріб висотою 1,3 м. Ворота з
хвірткою – металеві. Огорожа-металеві
листи в цегляних стовпах та металева
сітка в металевих стовпах. Інженерне
обладнання відсутнє. Фактичний стан
об’єкта – задовільний.

28.01.2022 ₴ 165 900 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/grupa-inventarnyh-ob-yektiv-u-skladi-bdivlya-kolyshnogo-dytyachogo-sadka-lit-a-a1-saraj-lit-b-saraj-lit-v-pogrib-lit-g-vorota-z-hvirtkoyu-1-ogorozha-2-3/

