
Львівська область, Буський район,  
м. Красне, вул. Залізнична, 18 

Окреме майно - колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01). 
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство 
"Красненський комбінат хлібопродуктів" ( код  за ЄДРПОУ 
00952060), адреса: Львівська область, Буський район,      
м. Красне, вул. Залізнична, 18, тел.(063) 858-58-66. 
Відомості про об'єкт : колісний транспортний засіб 
спеціального призначення АЦ-30, 1984 року випуску, 
номерний знак 37-90 ЛВЄ, без реєстрації в Єдиному 
державному реєстрі  МВС, технічний стан аварійний, не 
робочий, не комплектний, зберігається під відкритим небом 
на закритій території підприємства  ПрАТ "Красненський 
комбінат хлібопродуктів". Технічний паспорт ВП №071022 
старого взірця. Автомобіль  не експлуатується з 1990 р., 
останній техогляд був проведений  у 2001 році. По факту є 
сукупність складових частин автомобіля, які можуть бути 
придатні  до використання: 
 кабіна ( технічний стан: корозія металу, дах з вм’ятиною. 

електрообладнання, фари, прилади, скло, обшивка салону 
– відсутні); 

 цистерна для води об'ємом 1,6 куб. м з частинами 
облицювання кузова (технічний стан: корозія, вм’ятини, 
пошкодження затворів зливів); 

 шини 4 шт. з дисками (технічний стан: протектор 
зношений, диски з корозією); 

 решта складових непридатні для подальшого використання 
у вигляді металобрухту загальною вагою до 1 т. 

Відсутні: 
 двигун внутрішнього згорання з навісним обладнанням; 
 коробка перемикання передач; 
 передні і задні ступиці коліс; 
 передній і задній мости; 
 насосне обладнання, автоматика забору води та 

пожежогасіння; 
 електрообладнання повністю; 
 система рульового керування. 
Решта систем та агрегатів перебувають в неробочому стані, 
комплектація кабіни відсутня повністю, шибки на вікнах 
відсутні, кузовні деталі пошкоджені з масовими деформаціями 
та корозією, двигун відсутній, насосна система розморожена з 
масовими тріщинами робочих складових ( в неробочому стані), 
цистерна - порушена цілісність, суцільна корозія. 
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https://bit.ly/3wjk3wC 

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 протягом 30 календарних днів з моменту 
переходу права власності на об'єкт приватизації 
зобов'язаний компенсувати витрати, понесені 
Регіональним відділенням Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській  
областях  на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки 
об’єкта приватизації, в сумі 1499,00 гривень (одна тисяча 
чотириста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок), без 
ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні з 8-00 до 17-00; 
 у п’ятницю  з 8-00 до 15-45 
за місцем його розташування за адресою:   
Львівська область, Буський район, м. Красне,                       
вул. Залізнична, 18. 
 

Контактна особа на об'єкті (від балансоутримувача):  
 Стадник Віктор Теодозійович;  
 тел. (063) 858-58-66. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях; 

 адреса: 79007, м. Львів, вул. Коперніка, 4. 
 
Контактна особа організатора аукціону:  
 Дідик Оксана Степанівна;  
 телефони для довідок: (032) 261-62-14,                                

(032) 255-38-55. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

