10.02.2022

Нежитлові будівлі у складі:
будівля службового
приміщення, А, загальною
площею 265,3 кв. м; гаражі Б,
б, б1, б2, б3, загальною
площею 160,9 кв. м;
вбиральня, В; огорожа № 1
Вид майна: окреме майно
Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, м. Глобине,
вул. Центральна (Леніна), 275

Загальні характеристики
Нежитлові будівлі у складі: будівля службового приміщення, А,
загальною площею 265,3 кв. м; гаражі Б, б, б1, б2, б3, загальною
площею 160,9 кв. м; вбиральня, В; огорожа № 1.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Глобинському районі Полтавської області (код за ЄДРПОУ
37835651), адреса: м. Глобине, вул. Центральна (Леніна), 212,
телефон: (05365) 24132.
Опис об’єкта: до складу об’єкта приватизації входять: будівля
службового приміщення, А, загальною площею 265,3 кв. м; гаражі Б, б,
б1, б2, б3, загальною площею 160,9 кв. м; вбиральня, В; огорожа № 1.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою:
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Глобине, вул. Центральна
(вул. Леніна)*, 275:

426,2 кв. м.

Реєстраційний
номер

Підстава виникнення права
власності
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права
власності від 28.03.2017
№83623852, номер запису про
право власності 17115997,
дата державної реєстрації
24.10.2016.
Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно, серія та
номер: ЯЯЯ №071306, видане
20.12.2004, видавник:
Глобинська міська рада
Полтавської області

Форма
власності
та власник
Державна,
власник:
Державна
казначейська
служба
України
(код за
ЄДРПОУ
37567646)

Функціональне використання: 1220.1 - Будівлі органів державного та
місцевого управління; 1242.1 – Гаражі наземні;
1274.6 – Господарські будівлі; 2421.1 - Огородження.
Відомості про земельну ділянку за адресою: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, м. Глобине, вул. Центральна (Леніна)*, 275:
Назва

Площа
земельної
ділянки
(м. кв.)
1999

Кадастровий
номер

5320610100:50:005:0350

Загальна площа будівель та споруд:

Земельна ділянка

0,1999 га

Нежитлові
будівлі у
складі: будівля службового приміщення, А, загальною площею
265,3 кв. м;
гаражі Б, б, б1,
б2, б3, загальною площею 160,9 кв.
м; вбиральня,
В;огорожа№1

Загальна
площа
426,2
кв.м.

1066761553206

Назва

Загальна площа земельних ділянок:

Цільове
призначення
земельної
ділянки
Для
будівництва
та
обслуговування інших
будівель
громадської
забудови

Форма власності, підстава на право
користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження
Державна власність, Державний акт
на право постійного користування
від 06.11.2012 серія ЯЯ №229488,
правокористувач: Управління
державної казначейської служби
України у Глобинському районі
Полтавської області (код за ЄДРПОУ
37835651),
відомості про державну реєстрацію
обтяжень відсутні

*перейменовано згідно рішення першої сесії Глобинської міської ради
від 20 листопада 2015 року.

Перелік майна, яке передане в оренду:
Орендар

Назва
об’єкта
оренди

Головне управління
Пенсійного
фонду
України в
Полтавській
області
Управління
виконавчої
дирекції
Фонду соціального
страхування
у
Полтавській
області

Частина
нежитлового
приміщення
гаражу
Нежитлове
приміщення

Орендо- Цільове призна- Реквізи-ти договору Орендна
вана
оренди та термін плата за 1
чення оренди
площа,
кв. м за
його дії
місяць
кв.м
без ПДВ
(грн)
51,5
Розміщення
Договір № 781/060,01
архіву
н від 19.12.2006 (зі
змінами від
08.06.2021), термін
дії до 05.06.2026
33,7

Розміщення
робочого
органу
виконавчої
дирекції
Фонду
соціального
страхування
України

Договір № 52/04-н
від 12.07.2004 (зі
змінами від
15.01.2021), термін
дії до 12.12.2025

27,97

Договори оренди зберігають свою чинність для нового власника
приватизованого майна згідно частиною четвертою статті 18 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Умови приватизації:
- без умов.
Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8-00 до 17-00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
м. Глобине, вул. Центральна (Леніна), 275.
Контактна особа на об’єкті:
 начальник Управління державної казначейської служби України
у Глобинському районі Полтавської області – Мигович Олена
Олександрівна;
 телефон: (050)7479246;
 адреса електронної пошти: office.globn@pl.treasury.gov.ua.
Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях;
 адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23;
 веб-сайт – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html;
 час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00
до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Контактна особа організатора аукціону:
 Зьомбра Наталія Миколаївна;
 телефон для довідок (0532) 50-06-12;
 електронна адреса: nataliia.zombra@spfu.gov.ua.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Детальна інформація
про об'єкт:

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

https://bit.ly/3sGjxc8

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.

