
Сумська область,                                
смт Недригайлів,                                   
вул. Сумська, 1 

Транспортний засіб ИЖ 27179, (ВМ5320ВС). 
 

Місцезнаходження: Сумська область, смт Недригайлів,  
вул. Сумська, 1.   
 

Балансоутримувач:  Головне управління Пенсійного фонду 
України в Сумській області (код за ЄДРПОУ: 21108013).  
 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (0542) 679-261, факс (0542) 
679-899, Е-mail: info@sm.pfu.gov.ua. 
 

Інформація про об’єкт: транспортний засіб ИЖ 27179, 
(ВМ5320ВС) (легковий автомобіль); державний реєстраційний 
номер ВМ5320ВС; номер шасі (кузова, рами) 
Y6L2717904L001393; ХTК27170040052003; тип колісного 
транспортного засобу – загальний легковий – загальний 
вантажопасажирський-В, 2003 року випуску; білого кольору; 
об’єм двигуна – 1569 куб.см.; вид палива – бензин; потужність 
двигуна – 54,4/74 кВт/к.с; повна маса – 1750 кг.  
Пробіг за даними спідометра – 130757 км; пробіг за даними 
обліку – 130757 км. 
 

Інформація про технічний стан об'єкта: кузов придатний для 
подальшого використання, але потребує зварювальних, 
рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких 
кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. 
Відсік двигуна - лакофарбове покриття у задовільному стані. 
Салон у задовільному стані; двигун та шасі - придатні для 
подальшого використання – потребують профілактичних 
заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні 
шини задніх та передніх коліс мають мікротріщини. 
Електрообладнання потребує заміни акумуляторної батареї. В 
червні 2018 році закінчилася експлуатація автомобіля, як 
службового транспортного засобу. Зберігання автомобіля 
здійснювалось у  гаражі. 
 
Судові рішення щодо даного об'єкта відсутні.  
 
Інформація про договори оренди, укладені щодо 
об’єкта:об'єкт приватизації в оренді не перебуває. 

03.06.2021  

Транспортний засіб  
ИЖ 27179 (ВМ5320ВС) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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https://bit.ly/3uL9lhD 

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 місцезнаходженням об'єкта:  
 
Сумська область, смт Недригайлів, вул. Сумська, 1. 
 
Відповідальна особа:  
 начальник відділу обслуговування громадян №8 

Головного управління Пенсійного фонду України в 
Сумській області – Марєєва Алла Василівна;  

 тел. (066) 590-78-47. 
 
Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

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