
Івано-Франківська обл.,                      
м. Галич, пл. Волі, 1  

Автомобіль DAEWOO NUBIRA, легковий,  
рік випуску 1998. 
Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська обл.,                      
м. Галич, пл. Волі, 1. 
Балансоутримувач: Галицька районна державна 
адміністрація (код за ЄДРПОУ 23806119),  
адреса: Івано-Франківська обл.,  м. Галич, пл. Волі, 1, 
тел.(03431) 2-12-43.  
Інформація про об’єкт: автомобіль, марка і модель - 
DAEWOO NUBIRA, тип – загальний легковий, рік випуску - 
1998, реєстраційний номер 555-20 ІВ, номер шасі (кузова, 
рами) KLJF356EWK167391, об’єм двигуна  - 1598 куб.см, 
колір - червоний, вид палива - бензин.  
Функціональне використання: 6000.5 - автомобільні 
транспортні засоби (Класифікатор державного майна). 
Підстава виникнення права власності: Свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу  ІВС  № 144041,  
видано  МРЕВ УДАІ УМВС м. Калуш. 
Форма власності та власник: Державна. Галицька 
районна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ  
23806119).  
Функціональне використання автомобіля - службовий. 
Автомобіль не експлуатується з 2010 року, зберігається в 
гаражному приміщенні.  
Інформація про стан об'єкта: автотранспортний засіб 
знаходиться у незадовільному технічному стані. У 2008 
році автомобіль використовувався під час ліквідації 
наслідків стихійного лиха (повені). Окремі вузли та 
механізми потребують ремонту (двигун, зчеплення, 
коробка передач, карданний вал, рульове управління, 
передні гальма, системи живлення, електрообладнання, 
передні двері, амортизатори передні і задні, щиток 
приладів). Обшивка салону, крісла передні і задні 
потребують заміни. Кузов, двері передні, крила передні, 
задні, капот, кришка багажника пошкоджені корозією. 
Автомобіль потребує пофарбування. 
Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває.  

25.10.2021  

Автомобіль DAEWOO 
NUBIRA, легковий,  
рік випуску 1998 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3igQx7r 

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 моменту переходу права власності на об’єкт 
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 2400,00 
грн, без урахування ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
у робочі дні з 8-00 до 15-45 за місцем розташування 
об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Галич, пл. Волі, 1. 
 

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. 
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