
Календар аукціонів 

оренди та приватизації 

на грудень 2022 року

Полтавська область

ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА 
УКРАЇНИ



Мета оренди

Ефективне використання

державного майна

Залучення

інвестицій

Залучення додаткових коштів

до бюджету

Створення нових

робочих місць

orenda.gov.ua

Прозорість та
професіоналізм



1.Знайдіть вільний об’єкт 

державної або комунальної 

власності, який бажаєте 

орендувати.

2. Зареєструйтесь 

на будь-якому із 

десятків 

підключених до 

системи 

Prozorro.Продажі 

майданчиків.

3. Надішліть 

орендодавцю (ФДМУ 

або його регіональне 

відділення) заяву про 

включення бажаного 

об’єкту до Переліку 

першого типу через 

систему 

Прозорро.Продажі.

4. Перевірте 

включення 

об’єкту до 

переліку на сайті 

www.orenda.gov.ua

та ознайомтеся з 

детальною 

інформацією 

щодо нього.

5. Після оголошення 

аукціону подайте 

заявку на участь через 

особистий кабінет.

Ви власник ОБ’ЄКТУ

Як орендувати майно

Прозорість та
професіоналізмorenda.gov.ua

http://www.orenda.gov/


Оренда 
державного  
майна
lнформацiйний бюлетень

Грудень 2022 року
Полтавськаобласть



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Нежитлова будівля 

Нежитлова будівля площею 78,4 м², що обліковується на балансі

Полтавського обласного центру зайнятості (код ЄДРПОУ – 3491234)

м. Решетилівка, вул. 
Старокиївська, 6

01.12.2022 о 11.25

5000 грн

на період воєнного стану та 12 місяців 
після його припинення чи скасування

Посилання на об'єкт

orenda.gov.ua

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/nezhytlovi-prymishennia-budivli-ploshcheiu-78-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина нежитлового приміщення

Частина нежитлового приміщення площею 6,4 м², що обліковується на

балансі УДК СУ у Лубенському районі Полтавської області (код

ЄДРПОУ 37710415)

м. Лубни, 
вул. Я. Мудрого, 17/1

06.12.2022 о 11.10

118, 84 грн

на період воєнного стану та 12 місяців 
після його припинення чи скасування

Посилання на об'єкт

orenda.gov.ua

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymyshchennia-ploshcheiu-49-6-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Частина адміністративної будівлі експлуатаційної 
дільниці з реммайстернею

Частина адміністративної будівлі експлуатаційної дільниці з 
реммайстернею загальною площею 265,9 м², що обліковується на 
балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області 
(код ЄДРПОУ 1037488)

с. Соколова Балка, 
вул. Перемоги, 9-Б

14.12.2022 о 11.25

265,9 грн

на період воєнного стану та 12 місяців 
після його припинення чи скасування

Посилання на об'єкт

orenda.gov.ua

http://www.ukr.net/
https://orenda.gov.ua/listing/poltavska-obl/chastyna-admin-budivli-ekspl-dilnytsi-z-remmaisterneiu-ploshcheiu-265-9-kv-m/


Мала приватизація

Інформаційний бюлетень

Більше аукціонів на privatization.gov.ua

Грудень 2022 

Полтавська область





Мета приватизації

Перезапуск 

та подальший розвиток  виробництв

Кожна залучена інвестиція — це боєприпаси для 

ЗСУ

Створення дієвих передумов відбудови і 

економічного відновлення держави

Створення нових

робочих місць





Приміщення суду

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, Кременчуцький район, 

м. Кременчук, пров. Тополевий,3

Актив знаходиться на першому поверсі 

триповерхового багатоквартирного цегляного 

будинку, побудованого в 1957 році. Перевагою 

також є наявність інженерних комунікацій –

електропостачання, водопровід та каналізація і 

централізоване опалення. 

Приміщення суду площею 305 м² 

розташоване в густонаселеному районі міста, 

поруч знаходяться Нова пошта, кав’ярня, 

Кременчуцька гімназія №9, магазини, офіси, 

бібліотека та коледж. 

01.12.2022 786 151,34 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3xtcNBH


Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кременчуцька міжрайонна 

коконосушарка «Міжрайшовк»

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій)

Полтавська область, Кременчуцький район, 

м. Кременчук, вул. Київська, 71

Загальна площа активу – 469,9 м²

1. Будівля коконосушарки - 382,7 м².

2. Частина складського приміщення – 24,8 м².

3. Два гаража по 20,5 м².

4. Погріб – ємкість для води – 21,4 м².

5. Навіс, вимощення та огорожі.

05.12.2022 1 464 222,28 грн

Посилання на об'єкт

https://cutt.ly/0NTM6wV


Будівля колишнього дитячого садка

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій)

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

Актив загальною площею 258,8 м² 
побудований з цегли,  фундамент – бетон, 

покрівля – азбестоцементні листи, перекриття 
– дощате, підлога – бетон, сходи – бетон. До 

складу також входять 2 сараї та погріб.

Місце розташування об’єкта – центральна 
частина села, поруч знаходиться лікарня, 

житлові приватні будинки, магазин та АЗС. 

05.12.2022 82 950 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3xtJnmY


Будівля колишнього клубу

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, Кременчуцький район,  

с. Степове, вул. Шкільна, 3

Одноповерхова будівля колишнього клубу 
загальною площею 199,2 м². Елементи 

будівлі: фундамент – бетон, стіни – цегла, 
покрівля – азбестоцементні листи, 

перекриття – дощате, підлога – бетон, висота 
2,91 м. Інженерне обладнання відсутнє. 
Фактичний стан об’єкта – задовільний.

Актив знаходиться в середній зоні села 
Степове, поруч є об’єкти цивільної 

інфраструктури та житлові будинки. 

05.12.2022 53 500 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3HoZMMl


Будівля колишнього клубу

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій)

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

Одноповерхова будівля колишнього клубу, 
загальною площею 361 м².

Побудований актив з цегли, фундамент –
бетон, покрівля – азбестоцементні листи, 

перекриття – дощате, підлога – бетон, висота 
4 м. Є також підсобне приміщення площею 

40,9 м². Інженерне обладнання відсутнє. 
Фактичний стан об’єкта – задовільний.

05.12.2022 120 326,50 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3RNBbpz


Будівля колишньої лазні

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, Лубенський район,

с. Вишневе, вул. Тополева, 2а

Окремо розташована будівля загальною 
площею 166,7 м², знаходиться в 

серединній частині села Вишневе. 
Елементи будівлі: стіни – цегла, 

покрівля – азбестоцементні листи, 
перекриття – залізобетонні плити, 

підлога – бетонна, керамічна плитка, 
фундамент – стрічковий бетонний. 
Інженерні комунікації – відсутні.

05.12.2022 52 850 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3v8qiGG


ЄМК ДП «Жовтневий спиртовий завод»

Полтавська область, Полтавський район, 

м. Карлівка, вул. Полтавська, 3

❑ будівлі та споруди 93 одиниці, загальною 
площею 13 502,7 м²;

❑ транспортні засоби – 23 одиниці;

❑ обладнання, устаткування, інвентар та інше 
рухоме майно – 506 одиниць. 

Підприємство має 7 земельних ділянок, 
загальною площею 90,1994 га, які належать на 

праві постійного користування ДП.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не
підлягають приватизації, а саме: захисна споруда цивільного
захисту (ПРУ) № 61650 та захисна споруда цивільного захисту
(ПРУ) № 61652, малосімейний гуртожиток.

07.12.2022

Посилання на об'єкт

31 238 703,32 грн

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-zhovtnevyj-spyrtovyj-zavod-3/


Будівля колишнього клубу

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, Лубенський район,

с. Іванівка, вул. Центральна, 6

Будівля колишнього клубу площею 318 м². 
Окремо розташована одноповерхова будівля 
знаходиться в середній частині села Іванівка. 
Елементи будівлі: стіни – цегла, покрівля –
азбестоцементна, перекриття – дерев’яне, 
підлога – дощата, фундамент – стрічкові 

бетонні. Інженерне обладнання – відсутнє. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації 
окремо не виділена. 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

12.12.2022 85 400 грн

Посилання на об'єкт 

https://bit.ly/3LXegWn


Будівля колишнього клубу

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, Лубенський район,  с. 

Тимки, вул. Центральна, 1.

Будівля колишнього клубу площею 398,7 м². 
Окрема одноповерхова будівля 

розташовується в центральній частині села 
Тимки. Інженерне обладнання відсутнє. 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації 
окремо не виділена. Об’єкт приватизації в 

оренді не перебуває.

12.12.2022 191 340 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3BEbXCN


Будівля колишнього клубу

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, Лубенський район,

с. Хоружівка вул. Шкільна, 17

Будівля колишнього клубу площею 404,9 

м². Одноповерхова окрема будівля клубу 

розташовується в центральній частині 

села. Інженерне обладнання відсутнє. 

Земельна ділянка під активом окремо не 

виділена. 

12.12.2022 194 315,50 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3By40iM


Нежиле приміщення

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, Полтавський район,

с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 8 
(приміщення 128)

Нежиле приміщення побудоване з цегли та має наявні 
інженерні комунікації – електропостачання, 
водопостачання, каналізацію, газопровід та 

централізоване опалення. Земельна ділянка під 
об’єктом розміром 7200 м² на праві постійного 

користування

Актив, загальною площею 258,2 м²  знаходиться на 
першому поверсі п’ятиповерхового житлового 

будинку поруч з новим мікрорайоном «Садовий», 
поруч є пошта, школа, магазини, спорткомплекс та 

Сервісний центр МВС. Великою перевагою 
розміщення приміщення є і те, що дістатися до нього 

можна з будь-якої точки міста Полтави, транспорт 
курсує постійно та без затримок.

14.12.2022 12 789,31 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3ylLhqe


Гараж площею 27, 3 м²

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, 

Миргородський район, смт Шишаки 

вул. Партизанська, гараж 6/1

Висота приміщення 2,4 метри, фундамент 

бетонний. Стан задовільний, інженерні 

комунікації відсутні. 

Використовувати об’єкт можна для 

власних цілей, як склад для обладнання 

або інструментів, або ж для власного авто.

15.12.2022 9 600 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3JfAmBg


Нежитлове приміщення (пошта) 

(онлайн –аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій)

Полтавська область, Полтавський район, 

с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 8 
(приміщення 129)

Приміщення пошти, площею 78,7 м².

Актив знаходиться на 1 поверсі житлового 5-
ти поверхового будинку. До складу входять 2 

кімнати, тамбур, кабінет та складське 
приміщення. Технічний стан – задовільний, 

інженерні конструкції наявні. 

Приміщення розташовується в 
густонаселеному районі з розвиненою 

інфраструктурою. Можна використати для 
відкриття будь-якого бізнесу.

19.12.2022 3 131,05 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3SaKzUk


Підписуйтеся на нас та дізнавайтеся про нові онлайн-
аукціони першими!

Інвестиційне 

меню 2022
privatization.gov.ua

orenda.gov.ua

facebook.com/

poltava.spfu

Наш телеграм-

канал

Дякую за увагу!


