
79034, м. Львів, вул. Угорська, 22 

Автоцистерна (пожежний автомобіль) АЦ-30 (ГАЗ 53-12, 
реєстр.номер 64-21 ЛВЛ). 
 

Місцезнаходження об’єкта: 79034, м. Львів,  
вул. Угорська,22. 
 

Балансоутримувач (зберігач): Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Львівське хлібоприймальне 
підприємство" (код за ЄДРПОУ 37206153),                                
адреса: м. Львів, вул. Угорська,22, тел.(032) 270-23-52, 
270-83-11. 
 

Опис: об'єкт приватизації - колісний транспортний засіб 
спеціального призначення АЦ-30:  
 ГАЗ 53-12;  
 реєстраційний номер 64-21 ЛВЛ;  
 рік випуску 1983; 
 номер шасі: 0997807;  
 номер двигуна: 52720;  
 робочий об'єм двигуна: 4254 см куб.  
 з 2002 року не експлуатується, перебуває у 

незадовільному стані та для подальшої експлуатації 
потребує проведення капітального ремонту.  

Функціональне використання: 5000.5 - автомобільні 
транспортні засоби. 
Підстава виникнення права власності: Техпаспорт серія 
ВС №519207 від 04.07.1986р. 
Форма власності: державна.  
 

Зберігається під відкритим небом на закритій території 
Товариства з обмеженою відповідальністю  "Львівське 
хлібоприймальне підприємство".  
 

В оренді не перебуває. 

25.01.2022  

Автоцистерна (пожежний 
автомобіль) АЦ-30 (ГАЗ 53-12, 
реєстр. номер 64-21 ЛВЛ) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3qPbaMd 

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 Львівській, Закарпатській та Волинській  
областях  на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, в сумі 1 895,00 (одна тисяча 
вісімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок) гривень, 
без урахування 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:  
м. Львів, вул. Угорська, 22. 
 

Контактна особа на об'єкті:  
 Стаднічук Валерій, інженер ТОВ "Львівське 

хлібоприймальне підприємство”;  
 тел. 0501832565. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях;  

 адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4; 
 адреса веб - сайту - http://www.spfu.gov.ua.  
 

Контактна особа:  
 Дідик Оксана Степанівна; 
 телефони для довідок: (032) 261-62-14;  
 адреса ел.пошти: oksana.didyk@spfu.gov.ua. 
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