
Херсонська обл., м. Нова Каховка, 
вул. Паризької Комуни, 17 

Автомобіль ГАЗ – 5301 № 91-03 ХОС. 
 

Місцезнаходження: Херсонська обл., м. Нова Каховка,  
вул. Паризької Комуни, 17. 
 

Балансоутримувач: відсутній. ВАТ «АТП – 16561» 
(балансоутримувач), код ЄДРПОУ 3119196, ліквідований. Дата 
запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи 
08.12.2006. 
Згідно з Відомостями з Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності щодо державного майна, забезпечення функцій 
управління здійснює за територіальною ознакою Регіональне 
відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. 
 

Інформація про об’єкт: окреме майно – «Автомобіль ГАЗ – 
5301 № 91-03 ХОС» – колісний транспортний засіб, тип – 
вантажний автомобіль, марка – ГАЗ, модель – 5301, 
вантажопідйомність 4,0 т, державний реєстраційний номер 91-
03 ХОС. Номер шасі згідно з технічним паспортом 0661478, 
номер двигуна згідно з технічним паспортом  0050097. 
Інвентарний номер 338. Технічний паспорт ВП № 185424 від 
07.04.1982, колір – сірий. Одометр, двигун, навісне 
обладнання – відсутні. Кабіна – розукомплектована, 
додаткове обладнання – відсутнє, рік випуску – 1982, строк 
експлуатації – більш 39 років. 
 

Інформація про технічний стан об'єкта: транспортний засіб не 
на ходу, не експлуатується, зберігається на відкритій території, 
розукомплектований. Відсутні: електротехнічне обладнання, 
карбюратор, розподілювач, реле електросистем, 
електросистема з її обладнанням, засоби освітлення, АКБ та 
генератор, датчики та вимірювальні пристрої, радіатор, панель 
приборів, рульова колонка та ін. Деталі ходової частини шасі та 
кабіна вражені корозією. Шини: має місце крихкість матеріалу, 
його тріщини, руйнування. 
 

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

Функціональне використання: не використовується. 

03.06.2021  

Автомобіль ГАЗ – 5301  
№ 91-03 ХОС 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/2SWRmaw 

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 протягом 30 календарних днів з 
дня укладання договору купівлі – продажу об’єкта 
приватизації компенсувати витрати, понесені 
Регіональним відділенням Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. 
Севастополі, на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, в сумі 2 750, 00 грн.  
(дві тисячі сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок) без ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні за місцем 
його розташування: Херсонська обл., м. Нова Каховка, 
вул. Паризької Комуни, 17 за попереднім узгодженням з 
контактною особою від Регіонального відділення Фонду 
державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі 
 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду 
державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Белінська Олена Анатоліївна;  
 тел.: (0552) 22-44-44;  
 e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі;  

 м. Херсон, просп. Ушакова, 47, поверх 2, 73000;  
 телефон для довідок: (0552) 22-44-44;  
 e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
 

Час роботи служби з організації аукціону:  
 понеділок – четвер з 08:00 до 17:00;  
 п’ятниця з 08:00 до 15:45;  
 веб-сайт: www.spfu.gov.ua. 
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