
м. Суми,                                                    
просп.. Шевченка Тараса, 18/1 

Легковий автомобіль марки Mercedes-Benz  E320. 
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, просп.. Шевченка Тараса, 
18/1. 
Балансоутримувач: Господарський суд Сумської області (код за 
ЄДРПОУ: 03500016), адреса: м. Суми,  
просп. Шевченка Тараса, буд. 18/1, 40011, тел. (0542) 77-52-84, 
Е-mail: inbox@su.arbitr.gov.ua. 
Інформація про об’єкт: легковий автомобіль марки Mercedes-
Benz  E320; державний реєстраційний номер ВМ0200АК, 
функціональне використання: 6000.5 - автомобільний 
транспортний засіб; підстава виникнення права власності: 
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,ВМС053917 
від 23.10.2008, видане Сумським відділом РЕР УДАІ УМВС 
України в Сумській області; форма власності та власник: 
державна, Державна судова адміністрація України (код 
ЄДРПОУ: 26255795); номер шасі (кузова, рами) 
Y6D211652A008971, WDB2110651A008971, тип КТЗ – легковий 
седан - В, 2002 року випуску, чорного кольору, об’єм двигуна 
– 3199 куб. см.; вид палива – бензин; потужність двигуна - 170 
кВт/к.с; повна маса – 2170 кг;  
Пробіг:  
 за даними спідометра – 477938 км;  
 за даними обліку – 477938 км.  
Інформація про стан об'єкта: Кузов має наступні 
пошкодження: сліди корозії дах; капот; передній та задній 
бампери, передні і задні ліві та праві двері; потертості та сколи 
лобового скла. Відсік двигуна – помітні незначні сліди оливи на 
сальникових з'єднаннях, двигуні та картері; підвищена 
детонація двигуна внаслідок тривалої експлуатації; наявні 
сліди корозії хомутів патрубків. Салон: кондиціонер не працює; 
по периметру дверей протерлись ущільнювачі; сидіння мають 
значні потертості покриття; водійське сидіння. Шасі: в 
автомобілі не працює пневмопідвіска; глушник має сліди 
корозії; значні люфти керма; зчеплення здійснюються з 
ривком. Електрообладнання: в неналежному стані; потребує 
заміни акумуляторної батареї. З вересня 2020 року припинена 
експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу. 
Зберігання автомобіля здійснювалось в гаражному 
приміщенні.  
 

Об'єкт малої приватизації в оренді не перебуває. 

25.06.2021  

Легковий автомобіль 
марки Mercedes-Benz 
E320 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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https://bit.ly/3xJMV2a 

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: 

- без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
у робочі дні з 8-00 до 14-00 за місцем зберігання об’єкта: 
м. Суми, просп.. Шевченка Тараса, буд. 18/1. 
 
Відповідальна особа:  
 в.о. керівника Апарату Господарського суду Сумської 

області – Лебедь Олександр Володимирович;  
 тел. (0542) 25-31-52; моб. (050) 23-12-533. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях;  
 адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23;  
 адреса  веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/.  
 

Контактна особа організатора аукціону:  
заступник начальника Управління-начальник відділу 
приватизації та управління корпоративними правами 
держави Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Сумській області Білоброва Наталія 
Михайлівна. 
 

Телефони для довідок у м. Суми: (0542) 36-11-32.  
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