
Волинська обл.,  м. Луцьк,                             
вул. Карбишева, 3. 

29.12.2021  

Автомобіль ЗИЛ-431412, 
реєстраційний номер 
АС9046АР 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Автомобіль ЗИЛ-431412 реєстраційний номер АС9046АР. 
 

Місцезнаходження: Волинська обл.,  м. Луцьк,  
вул. Карбишева, 3. 
 

Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Луцька картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 
38272943); адреса: Волинська обл.,  м. Луцьк,   
вул. Карбишева, 3, тел.(0332)787031. 
 

Відомості про Об’єкт приватизації:  
 автомобіль марки – ЗИЛ;  
 модель – 431412;  
 тип - спеціальний вантажний пожежний-С;  
 номер шасі (кузова, рами) –3086223;  
 повна маса – 9600;  
 маса без навантаження – 7000;  
 категорія – С;  
 об’єм двигуна – 6000 см. куб;  
 тип пального – В;  
 колір -  червоний;  
 кількість сидячих місць з місцем водія – 3 (три);  
 реєстраційний номер - АС9046АР;  
 дата першої реєстрації – 12.06.1998 року;  
 дата реєстрації – 15.07.2015 року;  
 рік випуску – 1991;  
 інвентарний №004214; 
 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХТ 

224898. 
 

Об'єкт приватизації в оренді не перебуває. 
 



https://bit.ly/3An9vik 

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 відшкодувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях витрати, понесені 
на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки 
Об’єкта приватизації, у сумі 1 544,49 гривні (одна тисяча 
п’ятсот сорок чотири гривні 49 копійок) без ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні з 8.00 до 17.00;  
 в п’ятницю – з 8.00 до 16.00  
за місцем його розташування за адресою:   
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3.   
 
Відповідальна особа зберігача: 
 Сапіжук Наталія Євгенівна;  
 тел. (098) 258-18-44. 
 
Організатор аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень         

у Волинській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях;  

 адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський 
майдан, 9,  

 адреса веб-сайту:  http://www.spfu.gov.ua. 
 
Відповідальна особа організатора аукціону:  
 Кизицька Наталія Володимирівна; 
 телефон:  (0332) 24-00-57; 
 адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.  
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