
Мала приватизація

Інформаційний бюлетень

Більше аукціонів на privatization.gov.ua

22.11.2021 – 10.12.2021 

Полтавська область





Єдиний майновий комплекс

Полтавська область, м. Лубни, 
просп. Володимирський, 76

Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства "Лубенське агроторгове 
підприємство", (код ЄДРПОУ 39802083). 
Основний вид діяльності підприємства: 
надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого 
майна. Загальна площа: 7703 м²

26.11.2021 ₴ 5 365 666 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-lubenske-agrotorgove-pidpryyemstvo/


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

03.12.2021 ₴ 271 900 грн

Інформація про 
об’єкт

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


Будівля колишнього будинку 
ветеранів

Полтавська область, Хорольський р-н, 
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»

03.12.2021 ₴ 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/


Об’єкт незавершеного 
будівництва

Полтавська область, 
Пирятинський р-н, 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

03.12.2021 ₴ 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/


Громадський будинок

Полтавська область, м. Лубни, 
вул. Шевченка, 8

Громадський будинок з 
господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами загальною 
площею 384,4 м². Двоповерхова 
будівля 1959 року побудови, стіни 
цегляні, покрівля з шиферу, підлога 
дошки, плитка, лінолеум. Наявні 
комунікації: електрика, водопровід, 
каналізація газопровід. Загальний 
технічний стан задовільний, 
потребує капітального ремонту

09.12.2021 ₴ 1 894 708 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/gromadskyj-budynok-z-gospodarskymy-dopomizhnymy-budivlyamy-ta-sporudamy-zagalnoyu-ploshheyu-384-4-kv-m/


Гараж

Полтавська область,                      
смт. Шишаки, вул. Партизанська, 6/1

Гараж, загальною площею 27,3 м², 
збудовано у 1976 році, знаходиться 
на території гаражного кооперативу 
смт Шишаки. Висота гаража 2,4 м. 
Збудовано з цегли, фундамент 
бетонний, покрівля 
азбестоцементний лист, перекриття 
дерев’яне, підлога цементна. 
Електропроводка відсутня.

10.12.2021 ₴ 19 200 грн

Інформація про 
об’єкт

https://privatization.gov.ua/product/garazh-liter-a-1-zagalnoyu-ploshheyu-27-3-kv-m/

