
код (КОДУ) назва
код 

ЄДРПОУ
назва юридична адреса

контактний 

телефон

назва нерухомого 

майна

місцезнаходження 

(обл., р-н, населений 

пунт, вулиця, номер 

будівлі)

пропозиції 

щодо 

використання 

(можливі 

шляхи 

використання)

характеристика (будівля, споруда, 

частина приміщень (фойє, хол 

тощо), розташованих у будівлі; 

технічні характеристики)

площа, кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5325400000

Частина 

адміністративного 

приміщення (на 1-у 

поверсі)

обл. Полтавська, 

смт. Чутове,                         

вул. Полтавський 

шлях, 135/1 

Державна 

установа

Стан будівлі - добрий, цегляні 

стіни, покрівля - шиферна, підлога - 

дерев'яна, опалення - місцеве 

водяне, наявні енергозберігаючі 

вікна. Для потенційного орендаря  

відсутній окремий санвузол, 

відсутній окремий вхід.

40

2 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5324800000

Частина 

адміністративного 

приміщення (каб. на   

2-у поверсі)

обл. Полтавська,            

м. Хорол,                       

вул. Кременчуцька, 

44

Державна 

установа

Стан будівлі - задовільний, цегляні 

стіни, покрівля - рулонна по 

перекриттю, підлога - бетонна, 

поверх лінолеум, опалення - власна 

котельня, наявні енергозберігаючі 

вікна. Для потенційного орендаря 

відсутній окремий санвузол, 

відсутній окремий вхід. 

154,4

3 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5323400000

Частина 

адміністративного 

приміщення                         

(4 кабінети на 1-у 

поверсі)

обл. Полтавська,            

смт. Нові Санжари,                       

вул. Центральна, 56

Державна 

установа

Стан будівлі - добрий, цегляні 

стіни, покрівля - андулін, підлога - 

дерев'яна, опалення - власна 

котельня, наявні енергозберігаючі 

вікна. Для потенційного орендаря 

наявний окремий санвузол та 

окремий вхід. 

174,9

4 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5321800000

Частина 

адміністративного 

приміщення (поверх - 

напівпідвал)

обл. Полтавська,            

м. Кобеляки,                       

вул. Касьяна, 2

Державна 

установа

Стан будівлі - задовільний, цегляні 

стіни, опалення - власна котельня. 

Для потенційного орендаря 

відсутній окремий санвузол та 

окремий вхід. 

120

5 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5323200000

Частина 

адміністративного 

приміщення (3-й 

поверх 12 каб., 4-й 

поверх 12 каб.)

обл. Полтавська,     

м. Миргород,        

вул. Кашинського, 

26а

Державна 

установа

Стан будівлі - задовільний, цегляні 

стіни, опалення - , наявні 

енергозберігаючі вікна. Для 

потенційного орендаря наявний 

окремий санвузол, наявний 

окремий вхід. 

628

Перелік об’єктів нерухомого майна, яке обліковується на балансі територіальних органів ДПС, тимчасово не використовується за 

призначенням та може розглядатися як потенційний об’єкт оренди, станом на 01.07.2021 

Інформація щодо потенційного об'єкта оренди

№ 

з/п

Орган управління Балансоутримувач

Код класифікатора 

об'єкта 

адміністративно-

територіального 

устрою України 

(КОАТУУ)



6 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5324000000

Частина 

адміністративного 

приміщення (актовий 

зал)

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 

155 

Державна 

установа

Стан будівлі - потребує 

капітального ремонту, цегляні - 

стіни, покрівля - рулонна по 

перекриттю, підлога -  лінолеум, 

опалення - власна котельня.  Для 

потенційного орендаря - відсутній 

окремий санвузол, відсутній 

окремий вхід. 

344

7 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5321600000

Частина 

адміністративного 

приміщення                           

(2 кабінети)

обл. Полтавська,            

м. Карлівка,                  

вул. Полтавський 

шлях, 97                            

Державна 

установа

Стан будівлі - задовільний, цегляні  

стіни, покрівля - металочерепиця, 

підлога - плитка, лінолеум,           

опалення - власна котельня. Для 

потенційного орендаря відсутній 

окремий санвузол та окремий вхід. 

33,3

8 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5322800000

Частина 

адміністративного 

приміщення                       

(4-й поверх - 13 каб.,    

5-й поверх - 14 каб.)                          

обл. Полтавська,           

м. Лубни,                       

вул. Ярослава 

Мудрого, 21

Державна 

установа

Стан будівлі - задовільний, цегляні, 

панельні - стіни, покрівля - метал, 

підлога - плитка, лінолеум, 

опалення - централізоване. Для 

потенційного орендаря відсутній 

окремий вхід, наявний окремий 

санвузол. 

480,8

9 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5320800000

Частина 

адміністративного 

приміщення (2-й 

поверх 2 каб. і 3-й 

поверх )

обл. Полтавська,              

м. Гребінка,                      

вул. Євгена 

Гребінки, 11

Державна 

установа

Стан будівлі - задовільний, цегляні  

стіни, підлога - лінолеум, опалення - 

централізоване. Для потенційного 

орендаря відсутній окремий 

окремий вхід, наявний окремий 

санвузол. 

87,3

10 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5321000000

Частина 

адміністративного 

приміщення                             

(7 каб. на 2 поверсі)

обл. Полтавська,            

смт. Диканька,                       

вул. Пушкіна, 11а

Державна 

установа

Стан будівлі - задовільний, цегляні 

стіни, покрівля - рулонна по 

перекриттю, підлога - бетонна, 

опалення - власна котельня. Для 

потенційного орендаря наявний 

окремий санвузол, відсутній 

окремий вхід. 

81

11 17284

Державна 

податкова 

служба 

України

44057192

Головне 

управління ДПС у 

Полтавській 

області

36014,                               

м. Полтава,                  

вул. Європейська, 4

(0532) 634040 5320200000

Частина 

адміністративного 

приміщення                             

обл. Полтавська, 

смт. Велика Багачка, 

вул. Каштанова, 3

Державна 

установа

Стан будівлі - задовільний, цегляні 

стіни, покрівля - рулонна по 

перекриттю, підлога - бетонна, 

опалення - централізоване. 

120

Назарій Гладков 053(2) 634040               


