
Вибракувані автотранспортні засоби у складі:  
 автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску 1986);  
 автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску 1987);  
 автомобіль КАМАЗ-5410 (рік випуску 1990);  
 причіп ГКБ-8350 (рік випуску 1989);  
 причіп ГКБ-8350 (рік випуску 1989);  
 напівпричіп ОДАЗ (рік випуску 1989). 
 

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,  
вул. Будьонного, 4а. 
 

Балансоутримувач (зберігач): ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР»  
(код за ЄДРПОУ 30431632), адреса: 49064, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. К.Гордієнка, 2, 
телефон: (0562) 338784. 
 

Опис об’єкта: вибракувані автотранспортні засоби у 
складі: автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску 1986), 
автомобіль КАМАЗ-5320 (рік випуску 1987), автомобіль 
КАМАЗ-5410 (рік випуску 1990), причіп ГКБ-8350 (рік 
випуску 1989), причіп ГКБ-8350 (рік випуску 1989), 
напівпричіп ОДАЗ (рік випуску 1989). 
 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації 
або його частини: відсутні. 

23.11.2021  

Вибракувані 
автотранспортні засоби 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Дніпропетровська обл.,                                 
м. Дніпро, вул. Будьонного, 4а 



https://bit.ly/3yfpa3n 

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. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою 
домовленістю з організатором аукціону за місцем 
розташування об’єкта: Дніпропетровська обл.,  
м. Дніпро, вул. Будьонного, 4а. 
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є  
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Конопля Людмила Григоріівна; 
 тел. (056) 744-11-41;  
 адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях;  

 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36;  
 час роботи: з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 

16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45;  
 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua;  
 тел. (056) 744-11-41. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
mailto:dkp_12@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/

