
м. Київ,                                                           
вул. Московська, 8, корп. 30. 

Окреме майно – легковий автомобіль марки Daewoo, 
модель Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний 
номер АА4981НР. 
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Московська, 8, 
корп. 30. 
Балансоутримувач: Шостий апеляційний  
адміністративний суд (код за ЄДРПОУ 42250890), м. Київ, 
вул. Московська, 8, корп. 30. 
Орган управління: Державна судова адміністрація 
України. 
 Відомості про об’єкт: легковий автомобіль марки 
Daewoo, модель Leganza, 1998 року випуску, 
реєстраційний номер АА4981НР. 
Тип колісного транспортного засобу – загальний легковий 
– загальний седан – В, номер шасі (кузова, рами) – 
KLAVF69WEWB130079, колір – зелений, повна маса – 
1 800 кг. 
З початку експлуатації пробіг складає – 33 505 км. 
Опис пошкоджень: бампер передній - злущення фарби, 
подряпини, зломи пластику; фари головного світла - 
втрата прозорості зовнішнього пластикового елементу; 
капот - пошкодження лакофарбового покриття, 
подряпини, вм'ятини, наскрізна корозія; лобове скло - 
тріщини, скол; передні крила (ліве/праве) - подряпини, 
наскрізна корозія; передні ліві/праві двері - вм'ятини, 
подряпини, наскрізна корозія; задні ліві/праві двері - 
вм'ятини, подряпини, наскрізна корозія; кришка 
багажника - подряпини, злущення фарби, наскрізна 
корозія; дах автомобіля - подряпини; салон автомобіля - 
пошкодження зовнішньої оббивки водія, салон потребує 
хімічного чищення; колісні диски - пошкодження 
лакофарбового покриття, порушення геометрії, відсутні 
ковпачки на ступицях; автошини - мають 
мікротріщини,потертості, пошкодження внутрішніх бортів; 
не працює звуковий сигнал; не працюють лампи 
освітлення; вийшла з ладу акумуляторна батарея; 
колодки та диски гальмівної системи мають значний знос. 
В оренді не перебуває. Арешти чи податкова застава на 
об’єкт відсутні. 
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Легковий автомобіль 
марки Daewoo, модель 
Leganza, 1998 року 
випуску, реєстраційний 
номер АА4981НР 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/2QgTRUi 

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: 

-аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем його 
розташування за адресою: 
 
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп.30. 
 
Телефон: (067)  232-40-81   
 
Відповідальна особа: Левіщенко Олександр 
Вікторович (представник баласноутримувача – 
Шостого апеляційного адміністративного суду). 
  
Організатор аукціону: 
•Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву; 
•адреса: м. Київ, бульвар Тараса  Шевченка 50-Г;  
веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html 
•телефони для довідок: (044) 281-00-35.  
 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

