
Тернопільська обл., Тернопіль, 
вул. Над Ставом, 10

Найменування об’єкта приватизації: автомобіль ГАЗ -
31029 (ВО7415АМ), 1994 рік випуску.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374), 
адреса: 46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Над 
Ставом, 10; тел. (0352) 52-50-31, 
e-mail: gus@te.ukrstat.gov.ua. 
Відомості про об’єкт (рухоме майно) , розташований за 
адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Над 
Ставом, 10:

Опис: об'єкт приватизації – автомобіль ГАЗ -31029 
(ВО7415АМ), 1994 рік випуску: 
 тип – легковий седан-В;
 рік випуску – 1994;
 марка – ГАЗ;
 модель – 31029;
 реєстраційний номер - ВО7415АМ;
 номер шасі (кузова, рами) XTH310290R0220039;
 колір – білий; 
 вид палива – бензин або газ; 
 об'єм двигуна – 2445 куб.см.
Автомобіль введений в експлуатацію у 2008 році, 
перебуває в неробочому стані, потребує ремонту, 
знаходиться в гаражі за адресою: Тернопільська обл., 
м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 32.

Станом на 01.03.2023 року по автомобілю ГАЗ-31029 
(ВО7415АМ), 1994 рік випуску в оренді не перебуває.
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Автомобіль ГАЗ-31029 
(ВО7415АМ), 1994 рік
випуску

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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https://bit.ly/3JqA3qx

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.

Огляд об'єкта приватизації: 
у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 
32. 

Відповідальна особа:
 від балансоутримувача: начальник відділу 

господарського забезпечення управління фінансово-
господарського забезпечення Головного управління 
статистики в Тернопільській області – Вець Василь 
Миронович, тел. 097 235 39 22;

 від організатора аукціону: заступник начальника 
Регіонального відділення – начальник Управління 
забезпечення реалізації повноважень у 
Тернопільській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях - Белошицький Руслан Анатолійович, 
тел. (0352) 52-73-77, e-mail: ternopil@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях; 

 адреса: 76019, м. Івано - Франківськ, 
вул. Василіянок, 48; 

 адреса веб-сайта: 
www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil.html. 

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних); у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
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