
Сумська область,                                  
м. Суми,                                                    
вул. С. Бандери, 43 

Автомобіль DAEWOO Leganza, рік випуску 1998, 10060 CВ. 
 

Місцезнаходження: Сумська область, м. Суми, вул. С. Бандери, 
43.   
 

Балансоутримувач: Сумська районна державна адміністрація 
(код за ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми,  
вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 663-555, факс (0542) 663-555,  
Е-mail: sumy@sm.gov.ua. 
 

Інформація про об’єкт: автомобіль DAEWOO Leganza, рік 
випуску 1998, 10060 CВ: 
 державний реєстраційний номер 100-60 СВ;  
 номер шасі (кузова, рами) KLAVF69ZEWB132745; 
 тип КТЗ – легковий, 1998 року випуску, чорного кольору;  
 об’єм двигуна – 1998 куб. см.;  
 вид палива – бензин;  
 потужність двигуна – 126 л.с.;  
 повна маса – 1830 кг;  
 пробіг за даними спідометра – 305316 км; пробіг за 

даними обліку – 305316 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 - придатний для подальшого 
використання, потребує капітального ремонту, заміни 
бензонасосу; шасі придатне для подальшої експлуатації, 
потребує профілактичних заходів; електрообладнання - 
потребує заміни акумуляторної батареї; кермова рейка – 
потребує  капітального ремонту або заміни.  
З квітня 2014 року автомобіль перебуває в експлуатації як 
службовий транспорт. Зберігання автомобіля здійснюється в 
гаражному приміщенні. 
 

Судові рішення щодо даного об'єкта відсутні.  
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо 
об’єкта:об'єкт приватизації в оренді не перебуває. 

30.07.2021  

Автомобіль DAEWOO 
Leganza, рік випуску 1998, 
10060 СВ 

Загальні характеристики 

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

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 
України по Полтавській та Сумській областях на оплату 
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був 
залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, в 
сумі 1525,00 грн., без ПДВ.  
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8-00 до 14-00 
за місцезнаходженням об'єкта:  
 
Сумська область, м. Суми, вул. С. Бандери, 43. 
 
Відповідальна особа:  
 радник голови Сумської районної державної 

адміністрації Горіченко Олександр Олексійович;  
 тел. 095-66-41-099. 
 

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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