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Приміщення суду

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. 

Об’єкт можна використати для відкриття кафе чи 

їдальні і бізнес буде прибутковим.

24.10.2022 1 572 302,67 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3xtcNBH


Нежиле приміщення

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.

24.10.2022 25 578,62 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3ylLhqe


Нежитлова будівля

Полтавська область, Миргородський
район, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6

Актив побудований у 1915 році. Інженерні комунікації 
відсутні. Земельна ділянка площею 0,1556 га належить на 

праві постійного користування Головному Управлінню 
Пенсійного Фонду України в Полтавській області. Цільове 
призначення – для будівництва та обслуговування будівель 

органів державної влади та місцевого самоврядування.

Поруч знаходяться об’єкти цивільної інфраструктури –
ринок, АЗК, автостанція, пошта та податкова інспекція. 

Район розташування інвентарного об’єкта є 
густонаселеним, тож потік відвідувачів чи потенційних 

клієнтів буде зростати постійно

24.10.2022 5 116,45 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3BoRIcG


Частина адміністративної 
будівлі

Полтавська область, Полтавський 
район, 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.

25.10.2022 271 900 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3RZjwv0


Громадський будинок з 
допоміжними будівлями

Полтавська область, Кременчуцький район,  

смт Козельщина, вул. Остроградського, 40А.

Громадський будинок з допоміжними будівлями та 

спорудами у складі знаходиться в центральній 

частині смт: будівля основного корпусу з 

добудовою, загальною площею 177,7 м²; гараж на 

2 авто - 52,1 м²; господарчий сарай на 5 відділень -

62,0 м²; гараж на 4 авто - 93,5 м²; вбиральня,  

ворота, колодязь. Будівля побудована в 1970 році, 

інженерні комунікації наявні. Земельна ділянка 

розміром 2324 м² комунальної форми власності.

25.10.2022 9 801,42 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3SaRbSm


Будівля колишнього клубу

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. 

26.10.2022 107 000 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3HoZMMl


Будівля колишнього клубу

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.

26.10.2022 240 653 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3RNBbpz


Будівля колишнього дитячого 
садка

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 АЗК. 

26.10.2022 165 900 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3xtJnmY


Будівля колишньої лазні 

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.

27.10.2022 105 700 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3v8qiGG


Нежитлове приміщення 
(пошта)

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.

27.10.2022 6 262,09 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3SaKzUk


Будинок оператора ГРС

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

Об’єкт незавершеного будівництва – будинок 
оператора ГРС, сарай та вбиральня, 

загальною площею 153,2 м², являє собою 
окремо розташовані дві громадські будівлі та 

вбиральню.

Інженерне обладнання, внутрішнє та 
зовнішнє оздоблення – відсутнє.

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

перебуває.

27.10.2022 11 239, 92 грн

Посилання на об'єкт

https://bit.ly/3emFzNW


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!


