23.07.2021

Автомобіль ГАЗ 31029,
легковий седан-В,
рік випуску 1994

Вид майна: окреме майно

м. Івано-Франківськ,
вул. Сагайдачного, 42 А

Загальні характеристики
Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ
31029, легковий седан-В, рік випуску 1994.
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ,
вул. Сагайдачного, 42 А.
Балансоутримувач: Державний архів Івано-Франківської
області (код за ЄДРПОУ 03494623), адреса: м. ІваноФранківськ, вул. Сагайдачного, 42 А, (0342) 563403.
Інформація про об’єкт: автомобіль, тип - легковий седанВ, рік випуску 1994, марка ГАЗ, модель 31029,
реєстраційний номер АТ5270ВА, номер шасі (кузова,
рами) ХТН310290К0160167, колір сірий, вид палива бензин, двигун № ХТН310290Я0160167, об’єм двигуна 2445 куб. см.
Функціональне використання: 6000.5 Автомобільні
транспортні засоби (Класифікатор державного майна).
Підстава виникнення права власності: свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу САА №790155 від
21.07.2010.
Форма власності та власник: Державна. ІваноФранківська обласна державна адміністрація (код за
ЄДРПОУ 20567921).

Інформація про стан об'єкта: автомобіль не
використовується в господарській діяльності; знаходиться
в задовільному технічному стані. В автомобілі присутні
всі вузли та деталі. Наявні значні корозійні пошкодження
та деформації рами і кузова. Частково зношені та
потребують ремонту запчастини КТЗ, а саме: двигун,
коробка передач, задній міст і карданний вал, передній
міст і рульове управління, радіатор, крила і підніжки,
капот, головний гальмовий циліндр; акумулятор фізично
зношений (непридатний), автошини - пошкоджені
(непридатні).
Станом на 01.06.2021 об’єкт в оренді не перебуває.

Умови приватизації:
- покупець зобов’язаний протягом 30 календарних
днів з дня укладання договору купівлі - продажу
об’єкта малої приватизації компенсувати витрати,
понесені Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях на оплату
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що
був залучений для проведення оцінки об’єкта
приватизації, в сумі 2500,00 грн., без ПДВ.
Огляд об'єкта приватизації:
у робочі дні з 8-00 до 15-45 за місцем розташування
об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного,
42А.
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.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46
Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/3zrhpqn

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.

