
м. Івано-Франківськ,                           
вул. Грушевського, 21 

Автомобіль марки ГАЗ 31105 «Волга», рік випуску 2004. 
 

Місцезнаходження об’єкта: м. Івано-Франківськ,                 
вул. Грушевського, 21. 
 

Балансоутримувач: господарський підрозділ управління 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації з 
питань ресурсного забезпечення, код за ЄДРПОУ 
334277126, адреса: м. Івано-Франківськ,                                 
вул. Грушевського, 21, тел. (0342) 55-24-22. 
 

Інформація про об’єкт: автомобіль марки ГАЗ 31105 
«Волга», рік випуску 2004, реєстраційний номер 69632 ІВ, 
номер кузова Y7С31105040014790, VIN-код 
31105040024676, колір чорний, об’єм двигуна 2285 куб. 
cм., повна маса 1940 кг, вид палива – газ/бензин, пробіг 
за даними спідометра 332389 км. Експлуатація 
автомобіля як службового транспортного засобу 
закінчилася у 2021 році, зберігання автомобіля 
здійснювалося в гаражному приміщенні за адресою:          
м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31.  
 

Інформація про стан об'єкта: внаслідок тривалої 
експлуатації автомобіль потребує поточного ремонту та 
технічного обслуговування: корозія колісних арок, 
потертості бамперів, тріщини і потертості вітрового скла. 
Двигун робочий, замінено головку блоку циліндрів у 
2018 році. У салоні пошкоджено підлокітник та тканини 
на спинках сидіння. Потрібна заміна передніх фар. 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо 
об’єкта: договори оренди відсутні. 
 

25.05.2021  

Автомобіль ГАЗ 31105 
«Волга», 2004 рік випуску 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3umL7dc 

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: 

- покупець зобов'язаний компенсувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 400 
гривень без ПДВ протягом 30-ти днів з дня 
укладення договору купівлі-продажу. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
у робочі дні з 8-00 до 15-45 за місцем зберігання 
об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 
31. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях;  
 адреса: м. Івано - Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
ІІІ поверх;  
 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua; 
 тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67. 
Час роботи служби з організації аукціону: робочі дні 
з 8.00 до 17.00 (в п'ятницю та передсвяткові дні            
з 8.00 до 15.45). 
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта:  
 Клеймьонова Ірина Василівна;  
 тел.(0342) 55-31-39;  
 адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 
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