
                                                                  

Інформація Регіонального відділення  Фонду державного майна України  по Полтавській 

та Сумській областях про проведення в електронній торговій системі ProZorro.Продажі 

аукціонів з продажу об’єктів державної власності малої приватизації: 

 

1. Приватизація на Полтавщині: оголошено онлайн-аукціон з приватизації об’єкта 

малої приватизації окремого майна, загальною площею 166,7 м2 
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях оголошує про 

проведення онлайн-аукціону з приватизації об’єкта малої приватизації окремого майна - будівля 

колишньої лазні загальною площею 166,7 м2 в селі Вишневе, Лубенського району (стара назва – 

Оржицького району) Полтавської області. 

Зазначений актив розташований за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н. (стара 

назва – Оржицький р-н), с. Вишневе, вул. Тополева, 2а, балансоутримувач відсутній.  

Стартова ціна об’єкту приватизації– 105 700 грн. 

Онлайн-аукціон з умовами з продажу об’єкта відбудеться 22 грудня 2021 року о 13:54, 

прийом заявок для участі в аукціоні триватиме до 19:49, 21 грудня  2021 року. 

Детальна інформація про об’єкт: 

на сайті: https://privatization.gov.ua/product/budivlya-kolyshnoyi-lazni-zagalnoyu-ploshheyu-166-7-

kv-m/ 

Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро.Продажі майданчиків. Детальна інформація про електронні майданчики: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

  

2. Приватизація на Полтавщині: оголошено онлайн-аукціон з приватизації об’єкта  

малої приватизації окремого майна, загальною площею 398,7 м2 
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях оголошує про 

проведення онлайн-аукціону з приватизації об’єкта малої приватизації окремого майна - будівля 

колишнього клубу загальною площею 398,7 м2 в селі Тимки, Лубенського району (стара назва – 

Оржицького району) Полтавської області. 

Зазначений актив розташований за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н. (стара 

назва – Оржицький р-н), с. Тимки, вул. Центральна, 1, балансоутримувач відсутній.  

Стартова ціна об’єкту приватизації– 382 680 грн. 

Онлайн-аукціон з умовами з продажу об’єкта відбудеться 24 грудня 2021 року о 13:24, 

прийом заявок для участі в аукціоні триватиме до 19:44, 23 грудня  2021 року. 

Детальна інформація про об’єкт: 

на сайті: https://privatization.gov.ua/product/budivlya-kolyshnogo-klubu-zagalnoyu-ploshheyu-398-7-

kv-m/ 

Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро.Продажі майданчиків. Детальна інформація про електронні майданчики: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2  

 

3. Приватизація на Полтавщині: оголошено онлайн-аукціон з приватизації об’єкта  

малої приватизації окремого майна, загальною площею 404,9 м2 
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях оголошує про 

проведення онлайн-аукціону з приватизації об’єкта малої приватизації окремого майна - будівля 

колишнього клубу загальною площею 404,9 м2 в селі Хоружівка, Лубенського району (стара 

назва – Оржицького району) Полтавської області. 

Зазначений актив розташований за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н. (стара 

назва – Оржицький р-н), с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17, балансоутримувач відсутній.  

Стартова ціна об’єкту приватизації– 388 631 грн. 

Онлайн-аукціон з умовами з продажу об’єкта відбудеться 24 грудня 2021 року о 12:45, 

прийом заявок для участі в аукціоні триватиме до 20:30, 23 грудня  2021 року. 

Детальна інформація про об’єкт: 

на сайті: https://privatization.gov.ua/product/budivlya-kolyshnogo-klubu-zagalnoyu-ploshheyu-404-9-

kv-m/ 
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Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро.Продажі майданчиків. Детальна інформація про електронні майданчики: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

  

4. Приватизація на Полтавщині: оголошено онлайн-аукціон з приватизації об’єкта  

малої приватизації окремого майна, загальною площею 318 м2 
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях оголошує про 

проведення онлайн-аукціону з приватизації об’єкта малої приватизації окремого майна - будівля 

колишнього клубу загальною площею 318 м2 в селі Іванівка, Лубенського району (стара назва – 

Оржицького району) Полтавської області. 

Зазначений актив розташований за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н. (стара 

назва – Оржицький р-н), с. Іванівка, вул. Центральна, 6, балансоутримувач відсутній.  

Стартова ціна об’єкту приватизації– 170 800 грн. 

Онлайн-аукціон з умовами з продажу об’єкта відбудеться 22 грудня 2021 року о 15:51, 

прийом заявок для участі в аукціоні триватиме до 20:24, 21 грудня  2021 року. 

Детальна інформація про об’єкт: 

на сайті: https://privatization.gov.ua/product/budivlya-kolyshnogo-klubu-zagalnoyu-ploshheyu-318-0-

kv-m/ 

Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро.Продажі майданчиків. Детальна інформація про електронні майданчики: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 

 

5. Приватизація на Полтавщині: оголошено онлайн-аукціон з приватизації будівлі  

колишнього клубу загальною площею 199,2 м2.  

Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях оголошує про 

проведення онлайн-аукціону з приватизації будівлі колишнього клубу загальною площею  

199,2 м2  в с. Степове, Кременчуцького р-ну (стара назва – Глобинського р-ну), Полтавської 

області. 

Зазначений актив розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н (стара 

назва – Глобинський р-н), с. Степове, вул. Шкільна (Леніна), 3, та знаходиться на балансі 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія 

«Полтавазернопродукт» (код ЄДРПОУ 31059651). 

Стартова ціна об’єкту приватизації – 107 000 грн. 

Онлайн-аукціон з умовами з продажу об’єкта відбудеться 23 грудня 2021 року о 13:33, 

прийом заявок для участі в аукціоні триватиме до 19:37, 22 грудня  2021 року. 

Детальна інформація про об’єкт: 

на сайті: https://privatization.gov.ua/product/budivlya-kolyshnogo-klubu-zagalnoyu-ploshheyu-199-2-

kv-m/ 

Для участі в аукціоні необхідно зареєструватись на будь-якому із підключених до 

системи  Прозорро.Продажі майданчиків.Детальна інформація про електронні майданчики: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 
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