
Полтавська обл.,  

м. Глобине,  

вул. Виноградна, 13 

Адміністративна будівля загальною площею 571,8 кв. м. 
збудована в 1973 у році. Об’єкт являє собою 
двоповерхову окремо розташовану нежитлову будівлю з 
підвалом. Під’їзд до будівлі здійснюється по 
асфальтованій дорозі, по вул. Виноградна. Місце 
розташування характеризується розміщенням в межах 
центральної частини м. Глобине. Окрім частини 
приміщення 1-го поверху, що займає банківське 
відділення, адміністративна будівля ніяким чином не 
експлуатується.   

Елементи будівлі: 

Двоповерхова будівля, цегляна, фундамент – бетонні 
блоки, покрівля – азбест,  перекриття – з/бетонні плити, 
стіни – цегляні, перегородки – цегляні, підлога – 
лінолеум, мозаїчна, бетонна, керамічна плитка, 
внутрішнє опорядження – штукатурка, пофарбування, 
шпалери, побілка, керамічна плитка.  Опалення – 
індивідуальний газовий котел, водопровід та каналізація 
наявні, електропостачання, телефонізація та 
газопостачання є в наявності.  

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): 

На даний час об’єкт приватизації частково перебуває в 
оренді відповідно до 1 договору оренди.  
Орендар - АТ «Креді агріколь банк».  
Термін дії договору оренди - до 10.02.2022. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1824 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

571,8 кв. м. 

04.02.2021  

Адміністративна 
будівля, загальною 
площею 571,8 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Адреса 
розташування 

Загальна 
площа 
(м кв.) 

Реєстрацій 
ний 

номер 
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власності 

та власник 
Адміністратив

на будівля,  

загальною 

площею 571,8 

кв. м. 

Полтавська 

обл., 

м. Глобине, 

вул. 

Виноградна, 

13 

571,8 613359

853206 

державна, 

Державна 

служба 

статистики 

України, 

код 

ЄДРПОУ: 

37507880 



https://bit.ly/3jdF9Yk 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація 
про об'єкт: Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації 

- компенсувати органу приватизації витрати на оплату 
послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення 
оцінки об’єкта приватизації в розмірі 3770,00 (три 
тисячі сімсот сімдесят) гривень 00 копійок у місячний 
термін з дати укладення договору купівлі-продажу на 
рахунок органу приватизації. 

Площа 
земельної 

ділянки 
(кв.м.) 

Кадастр
овий 

номер 

Цільове 
призначення 

Форма власності, 
підстава на право 

користування 
земельною ділянкою 

1824 5320610

100:50:0

05:1060 

для будівництва 

та 

обслуговування  

будівель органів 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування 

державна власність, 

Державний акт на 

право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

від 07.04.2010      

ЯЯ 227449 

Відомості про земельну ділянку: 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні: з 8-00 до 17-00 
за місцем його розташування:       
Полтавська обл., м.  Глобине, вул. Виноградна, 13. 

Контактна особа: Плохотнюк Ольга Станіславівна, 
телефон (0532) 50-07-56,       
адреса електронної пошти: polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

