ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ
Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 06.01.2021 № 5
«Про затвердження переліків об`єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2021 році»

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про
приватизацію державного і комунального майна»
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до додатка 1 «Перелік державних пакетів акцій (часток)
господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств,
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності», затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5, таку зміну:
1) доповнити такою позицією:

01242372

ПАТ
«Будкомплект»

Луганська

м. Сєвєродонецьк,
вул. Механізаторів, 1

20780,69

100

Регіональне
відділення
Фонду по
Харківській,
Донецькій та
Луганській
областях

2. Внести до додатка 2 «Перелік єдиних майнових комплексів державних
підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду»,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5, такі
зміни:
1) позиції:
01125637

00375148

05516406

05785017

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Чорноморсько-Азовське
виробничо-експлуатаційне
управління морських шляхів»
Цілісний майновий комплекс
державного підприємства
«Бучацький мальтозний
завод»
Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Львівський науководослідний і проектний
інститут
«ЛьвівбудмНДІпроект»
Єдиний майновий комплекс
державного підприємства

Одеська

м. Іллічівськ,
смт Олександрівка,
вул. Судноремонтна, 35

Апарат Фонду

Тернопільська

м. Бучач,
вул. Степана Бандери,
2

Апарат Фонду

Львівська

м. Львів,
вул. Тернопільська,
10

Апарат Фонду

Львівська

м. Львів,
вул. Академіка

Регіональне
відділення Фонду

2
«Львівський державний
ювелірний завод»

Підстригача, 2

по Львівській,
Закарпатській та
Волинській
областях

викласти в новій редакції:
01125637

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Чорноморсько-Азовське
виробничо-експлуатаційне
управління морських шляхів»

Одеська

м. Іллічівськ,
смт Олександрівка,
вул. Судноремонтна, 35

00375148

Цілісний майновий комплекс
державного підприємства
«Бучацький мальтозний
завод»

Тернопільська

м. Бучач,
вул. Степана Бандери,
2

Львівська

м. Львів,
вул. Тернопільська,
10

Львівська

м. Львів,
вул. Академіка
Підстригача, 2

Апарат Фонду

Вінницька

Чечельницький р-н,
смт Чечельник,
вул. Паркова, 17

Апарат Фонду

Кіровоградська

Маловисківський р-н,
м. Мала Виска,
вул. Промислова, 1

Апарат Фонду

Чернігівська

м. Чернігів,
пр-т. Миру, 20

Апарат Фонду

Сумська

Сумський р-н,
с. Стецьківка,
вул. Заводська, 1

Апарат Фонду

Житомирська

м. Коростишів,
вул. Гвардійська, 46

Апарат Фонду

Київська

Фастівський р-н,
с. Триліси

Апарат Фонду

05516406

05785017

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Львівський науководослідний і проектний
інститут
«ЛьвівбудмНДІпроект»
Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Львівський державний
ювелірний завод»

Регіональне
відділення Фонду
по Одеській та
Миколаївській
областях
Регіональне
відділення Фонду
по ІваноФранківській,
Чернівецькій та
Тернопільській
областях
Регіональне
відділення Фонду
по Львівській,
Закарпатській та
Волинській
областях

2) доповнити такими позиціями:
05459176

00374982

21391080

00375237

00374634

32728213

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Чечельницький спиртовий
завод»
Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Маловисківський спиртовий
завод»
Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Торговий дім «Сіверщина»
Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Сумиспирт»
Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Коростишівський спиртовий
комбінат»
Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Триліський спиртовий завод»

42113663

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Славутський комбінат
«Будфарфор»

Хмельницька

м. Славута,
вул. Козацька,122

00373735

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Закупнянський кар’єр»

Хмельницька

Чемеровецький р-н,
смт. Закупне,
вул. Кар’єрна, 1

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій та
Хмельницькій
областях
Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій та
Хмельницькій
областях
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00383596

00415468

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Генічеський солезавод»

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Виробничий південний
біотехнологічний центр»

Херсонська

Херсонська

Генічеський р-н,
м. Генічеськ,
сщ. Приозерне

Регіональне
відділення Фонду
по Херсонській
області,
Автономній
Республіці Крим
та м. Севастополі

м. Херсон,
пр. Янтарний, 1

Регіональне
відділення Фонду
по Херсонській
області,
Автономній
Республіці Крим
та м. Севастополі

3. Внести до додатка 3 «Перелік окремого майна», затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5, такі зміни:
1) позиції:
Окреме майно, що не
увійшло до статутного
капіталу ПАТ
«МОТОР СІЧ» у
кількості п’ятнадцять
тисяч шістсот
сімдесят чотири
одиниці, а саме:
Будівлі, споруди, передавальні
мережі у кількості 39 одиниць:
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №2 інв.№К001006,
загальна площа 5293 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №2 інв.№К001047,
загальна площа 3314,9 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №6 інв.№К002002,
загальна площа 2967,2 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №15 інв.№К004001Д,
загальна площа 3802,7 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №15 інв.№К004021Д,
загальна площа 2896,6 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №29 інв.№К009015,
загальна площа 105,8 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №29 інв.№К009039Д,
загальна площа 3414,4 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №29 інв.№К009065,
загальна площа 92,1 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №29 інв.№К009158,
загальна площа 166 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №77 інв.№К011000Д,
загальна площа 3468,5 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №15 інв.№К014001,
загальна площа 563,2 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №15 інв.№К014021,
загальна площа 1225,3 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №15 інв.№К014065,
загальна площа 172,3 кв. м;
нежитлові приміщення
інв.№К592011 в будівлі корпусу
№4, загальна площа 5417,6 кв. м;
нежитлові приміщення в будівлі
корпусу №4 інв.№К592037,
загальна площа 4460,8 кв. м;
Контейнер-вагончик
(пересувний), інв.№328157;
Каналізація телефонної мережі
колодязі стаціонарні,
інв.№П365012; Каналізація

Запорізька

м. Запоріжжя,
проспект
Моторобудівників,
15

ПАТ «МОТОР СІЧ»,
код за ЄДРПОУ
14307794

Регіональне відділення
Фонду по
Дніпропетровський,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
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телефонної мережі колодязі
великого типу, інв.№П366012;
Каналізація телефонної мережі
колодязі малого типу,
інв.№П367012; Установка для
випробувань виробів з наддувом,
інв.№326271; Установка для
випробувань виробів з наддувом,
інв.№326272; Кабельна лінія від
К6 до К18, інв.№П265015;
Кабельна лінія від К2 до К2,
інв.№П269015; Повітряпровід
від К18 до К76, інв.№П310014;
Охороні заходи, інв.№К929076;
Трубопровід в прохідний канал
від теплової камери 2КЛ до
корпусу 59, інв.№П186014;
Прохідний канал від точки Б до
колодця 2КЛ, інв.№П188014;
Прохідний канал від точки Д до
точки Р, інв.№П190014;
Кабельна лінія від ЦРП Ц25,
інв.№П233015; Кабельна лінія
від К16 до К43, інв.№П247015;
Повітряпровід від К12 на Ц2528, інв.№П286014;
Повітряпровід від колектора
компресорної до корпусу 2,103,
інв.№П296014; Повітряпровід
К84 Ц14, інв.№П306014; Лінія
зв‘язку від ШР413 до К9Б,
інв.№П443012; Лінія зв‘язку від
К8 до К42, інв.№П475012;
Зовнішній госппротипожежний
водопровід К4, інв.№П527014;
Зовнішні мережі
електропостачання К4,
інв.№П534015; Трубопроводи в
прохідному каналі К52,
інв.№П577014; Зовнішні мережі
електропостачання К103,
інв.№П643015
Транспортні засоби та запасні
частини до них у кількості 221
одиниця: інв.№9079183;
інв.№321416; інв.№321417;
інв.№321595; інв.№321596;
інв.№329074; інв.№339999;
інв.№340000; інв.№340217;
інв.№341015; інв.№9090001;
інв.№9090018; інв.№9090020;
інв.№9090071; інв.№9090098;
інв.№9092002; інв.№9092003;
інв.№9092031; інв.№9092041;
інв.№9092048; інв.№9092140;
інв.№9092177; інв.№9093876;
інв.№9095210; інв.№9099877;
інв.№9070011; інв.№325881;
інв.№333154; інв.№333155;
інв.№333156; інв.№333157;
інв.№333158; інв.№333192;
інв.№333950; інв.№9080007;
інв.№9080008; інв.№9080089;
інв.№9080170; інв.№9080174;
інв.№9080690; інв.№9080727;
інв.№9081092; інв.№9081670;
інв.№9082290; інв.№9082761;
інв.№9082814; інв.№9084074;
інв.№9084718; інв.№9085740;
інв.№9086535; інв.№9087670;
інв.№9088259; інв.№9089206;
інв.№9089873; реєстраційний
номер АР1704АА, інв.№306426;
реєстраційний №1305ЯХ,
інв.№9005605; державний
номерний знак Т 4680 ЗС,
інв.№306344; державний
номерний знак Т 0340 ЗС,
інв.№306355; державний
номерний знак
Т 0240 ЗС, інв.№306359;
державний номерний знак Т
4681 ЗС, інв.№314279;
державний номерний знак Т
0485 ЗС, інв.№317803;
державний номерний знак Т
0566 ЗС, інв.№318966;
державний номерний знак Т
4691 ЗС, інв.№320179;
державний номерний знак Т
0334 ЗС, інв.№322204;
державний номерний знак Т

5
1007 ЗС, інв.№322205;
державний номерний знак Т
0468 ЗС, інв.№322285;
державний номерний знак Т
4678 ЗС,
інв.№322332; державний
номерний знак Т 0484 ЗС,
інв.№323110; державний
номерний знак Т 2043 ЗС,
інв.№323112; державний
номерний знак Т 0649 ЗС,
інв.№323115; державний
номерний знак Т 1010 ЗС,
інв.№323117; державний
номерний знак Т 0543 ЗС,
інв.№323118; державний
номерний знак Т 2045 ЗС,
інв.№323120; державний
номерний знак Т 0540 ЗС,
інв.№323126; державний
номерний знак Т 0562 ЗС,
інв.№323129; державний
номерний знак Т 4676 ЗС,
інв.№324433; державний
номерний знак Т 0339 ЗС,
інв.№324434; державний
номерний знак Т 4675 ЗС,
інв.№324435; державний
номерний знак Т 4674 ЗС,
інв.№325369; державний
номерний знак Т 0492 ЗС,
інв.№326447; державний
номерний знак Т 4672 ЗС,
інв.№326629; державний
номерний знак Т 1041 ЗС,
інв.№328960; державний
номерний знак Т 0348 ЗС,
інв.№336727; державний
номерний знак Т 0473 ЗС,
інв.№336728; державний
номерний знак Т 0474 ЗС,
інв.№336730; державний
номерний знак Т 0475 ЗС,
інв.№336731; державний
номерний знак Т 0456 ЗС,
інв.№336732; державний
номерний знак Т 0345 ЗС,
інв.№336733; державний
номерний знак Т 0347 ЗС,
інв.№336734; державний
номерний знак Т 0568 ЗС,
інв.№336735; державний
номерний знак Т 0568 ЗС,
інв.№336737; реєстраційний
№2261ЗР, інв.№9002261;
реєстраційний номер Т 1233 ЗС,
інв.№329531; номерний знак
73-21 ЗП, інв.№9007321;
реєстраційний номер 0048 ВТ,
інв.№9004958; реєстраційний
номер АР1705АА, інв.№333217;
реєстраційний №0378ЗП,
інв.№9000378; реєстраційний
номер АР6328ХТ,
інв.№9000782; реєстраційний
номер АР5843ХТ,
інв.№9003706; реєстраційний
№АР5726ХТ, інв.№9003708;
реєстраційний №02807НР,
інв.№9004141; реєстраційний
№АР3092ХХ, інв.№9004142;
реєстраційний номер 7701 ЗЕ,
інв.№9004953; реєстраційний
номер АР5844ХТ,
інв.№9004984; реєстраційний
номер АР5048ХТ,
інв.№9005607; реєстраційний
номер АР8254ХТ,
інв.№9005812; реєстраційний
№02810НР,
інв.№9006871; реєстраційний
номер 00058 ВТ, інв.№9007562;
реєстраційний номер
АР5381ХТ, інв.№9007889;
номерний знак 79-74 ЗП,
інв.№9007974; реєстраційний
номер АР7967ХТ,
інв.№9007975; реєстраційний
номер АР3450ХХ,
інв.№9008854; номерний знак
0113-ЗПН,
інв.№9020113; реєстраційний
номер АР6412АІ,
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інв.№9025823; реєстраційний
номер АР1458ВТ,
інв.№9029603; реєстраційний
номер АР9771ВМ,
інв.№9030044; реєстраційний
номер АР5179ВМ,
інв.№9030045; реєстраційний
№0691ЗПБ, інв.№9030691;
реєстраційний №0298ЗНР,
інв.№9032106; реєстраційний
№02987НР, інв.№9032137;
номерний знак 4347 ЗПП,
інв.№9034347; реєстраційний
№4411ЗПП, інв.№9034411;
реєстраційний номер
АР1459ВТ, інв.№9038177;
реєстраційний №06013ПЕ,
інв.№903УКР1; реєстраційний
номер АР7056ВК,
інв.№9040030; реєстраційний
№0166 ЗПМ, інв.№9040166;
реєстраційний №03748HP,
інв.№9042036; реєстраційний
номер АР2481СЕ,
інв.№9046779; реєстраційний
номер АР5342СЕ,
інв.№9046782; реєстраційний
№6881ЗПП, інв.№9046881;
реєстраційний номер
АР7575ВМ, інв.№9050001;
реєстраційний номер
АР7828ВМ, інв.№9050032;
реєстраційний номер
АР6361АО, інв.№9050063;
реєстраційний номер
АР7870ВО,
інв.№9050065; реєстраційний
номер АР9378ВМ,
інв.№9050413; реєстраційний
№0595ЗНР, інв.№9050980;
реєстраційний номер
АР9015ВЕ,
інв.№9051093; реєстраційний
номер АР9053ВМ,
інв.№9051196; реєстраційний
номер АР5277ВО,
інв.№9051375; реєстраційний
номер АР4828ВК,
інв.№9052068; реєстраційний
номер АР9306ВМ,
інв.№9052320; реєстраційний
№АР5213ВО, інв.№9052440;
реєстраційний номер
АР7827ВМ, нв.№9052784;
реєстраційний номер
АР1413АР, інв.№9052787;
реєстраційний №3036ЗПС,
інв.№9053036; реєстраційний
номер АР5208ВО,
інв.№9053155; реєстраційний
номер АР5206ВО,
інв.№9053161; реєстраційний
номер АР4776АН,
інв.№9053292; реєстраційний
номер АР8001ВО,
інв.№9053354; реєстраційний
номер АР9324ВО,
інв.№9053517; реєстраційний
номер АР9054ВМ,
інв.№9053521; реєстраційний
номер АР3747ВО,
інв.№9053733; реєстраційний
номер АР0266ВО ,
інв.№9053791; реєстраційний
номер АР6088ВХ,
інв.№9053838; реєстраційний
№02989НР, інв.№9054057;
реєстраційний номер
АР7873ВО, інв.№9054232;
реєстраційний номер
АР1203ВЕ, інв.№9054829;
реєстраційний №02984 НР,
інв.№9054834; реєстраційний
номер АР9304ВМ,
інв.№9054842; реєстраційний
номер АР9309ВМ,
інв.№9055385; реєстраційний
номер АР9424ВТ,
інв.№9056669; реєстраційний
номер АР6890АН,
інв.№9056807; реєстраційний
номер АР1749АА,
інв.№9057007; реєстраційний
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номер АР6378ВІ,
інв.№9057544; реєстраційний
номер АР9537ВО,
інв.№9057664; реєстраційний
номер АР2076СА,
інв.№9058443; реєстраційний
номер АР5785ВТ,
інв.№9058876; реєстраційний
номер АР6273ВМ,
інв.№9059937; реєстраційний
номер АР7860ВО,
інв.№9059949; реєстраційний
№00047ВТ, інв.№9002533;
реєстраційний №00045 ВТ,
інв.№9002800; реєстраційний
№0434ЗПН, інв.№9060434;
реєстраційний №АР5600АІ,
інв.№9060706; реєстраційний
номер АР1656ВК,
інв.№9060793; реєстраційний
номер АР0215ВО,
інв.№9061465; реєстраційний
№00112НР, інв.№9061724;
реєстраційний номер
АР8221АН, інв.№9061855;
реєстраційний №1540ЗПЖ,
інв.№9061947; реєстраційний
номер АР8218АН,
інв.№9062143; реєстраційний
№2247ЗПН, інв.№9062247;
реєстраційний номер АР4128АІ,
інв.№9062497; реєстраційний
№2679 ЗПЛ, інв.№9062679;
реєстраційний №03657НР,
інв.№9062909; реєстраційний
номер АР4150АІ,
інв.№9063031; номерний знак
00110НР, інв.№9063616;
реєстраційний номер АР4148АІ,
інв.№9063617; реєстраційний
№4718ЗПТ , інв.№9063796;
реєстраційний №3951ЗПР,
інв.№9063951; номерний знак
3975ЗПН, інв.№9063975;
реєстраційний номер АР4149АІ,
інв.№9064063; реєстраційний
номер АР7826ВМ,
інв.№9064293; реєстраційний
№11264НР, інв.№9064514;
реєстраційний номер
АР1422АР, інв.№9064621;
реєстраційний номер
АР8220АН, інв.№9064638;
реєстраційний №4729ЗПН,
інв.№9064729; реєстраційний
номер АР5214ВО,
інв.№9064735; номерний знак
00111НР, інв.№9064842;
реєстраційний номер
АР4072ВТ, інв.№9065084;
номерний знак 52 11 ЗПО,
інв.№9065211; реєстраційний
№5597ЗПМ, інв.№9065597;
реєстраційний номер
АР4071ВТ, інв.№9066422;
реєстраційний номер
АР5152ВМ, інв.№9066427;
реєстраційний номер
АР7869ВО, інв.№9066570;
реєстраційний №8373ЯТА,
інв.№9066638; реєстраційний
№02805НР, інв.№9067381;
реєстраційний №4717ЗПТ,
інв.№9067869; реєстраційний
номер АР4132АІ,
інв.№9068682; номерний знак
93 83 ЗПО, інв.№9069383;
реєстраційний номер
АР9310ВМ, інв.№9069602;
реєстраційний номер
АР7857ВО, інв.№9069943;
реєстраційний №06282НР,
інв.№9070167; реєстраційний
№10246НР, інв.№9074349;
реєстраційний №07920НР,
інв.№9074679; реєстраційний
номер АР7834ВМ,
інв.№9075074; реєстраційний
№АР8223АН, інв.№9075624;
реєстраційний номер
АР1464ВТ, інв.№9075625;
реєстраційний номер
АР7084СК, інв.№9079303;
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реєстраційний номер
АР9307ВМ, інв.№9079304;
реєстраційний №00043 ВТ,
інв.№9005000; реєстраційний
№00044ВТ, інв.№9002534;
державний номерний знак Т
0554 ЗС, інв.№326325
Силові машини у кількості 305
одиниць: інв.№302995;
інв.№303287; інв.№303469;
інв.№303847; інв.№303866;
інв.№303869; інв.№304043;
інв.№304044; інв.№304131;
інв.№304140; інв.№304171;
інв.№304204; інв.№304338;
інв.№304365; інв.№304393;
інв.№304394; інв.№304823;
інв.№304824; інв.№304864;
інв.№305443; інв.№305509;
інв.№305698; інв.№305848;
інв.№306138; інв.№306515;
інв.№307391; інв.№308190;
інв.№308527; інв.№308748;
інв.№309600; інв.№309601;
інв.№309602; інв.№309603;
інв.№309673; інв.№309674;
інв.№309821; інв.№309921;
інв.№309922; інв.№310363;
інв.№310571; інв.№310572;
інв.№310573; інв.№310574;
інв.№310924; інв.№310925;
інв.№310944; інв.№310984;
інв.№312437; інв.№312495;
інв.№312819; інв.№313374;
інв.№313659; інв.№313876;
інв.№313979; інв.№314000;
інв.№314001; інв.№314002;
інв.№314367; інв.№314368;
інв.№314369; інв.№314370;
інв.№314371; інв.№314372;
інв.№314426; інв.№314427;
інв.№314430; інв.№314431;
інв.№314432; інв.№316167;
інв.№316168; інв.№316286;
інв.№316721; інв.№316722;
інв.№317113; інв.№317114;
інв.№317401; інв.№317404;
інв.№317496; інв.№317542;
інв.№317544; інв.№317875;
інв.№317876; інв.№317877;
інв.№317939; інв.№317940;
інв.№318018; інв.№318019;
інв.№318046; інв.№318123;
інв.№318367; інв.№318419;
інв.№318447; інв.№318448;
інв.№318531; інв.№318610;
інв.№318611; інв.№318613;
інв.№318848; інв.№318857;
інв.№319001; інв.№319147;
інв.№319304; інв.№319457;
інв.№319458; інв.№319500;
інв.№319839; інв.№319840;
інв.№319841; інв.№320104;
інв.№320122; інв.№320183;
інв.№320260; інв.№320843;
інв.№320901; інв.№321023;
інв.№321024; інв.№321354;
інв.№321567; інв.№321568;
інв.№321569; інв.№321570;
інв.№321571; інв.№321572;
інв.№321574; інв.№321576;
інв.№321577; інв.№321579;
інв.№321582; інв.№321635;
інв.№321636; інв.№321637;
інв.№321638; інв.№321967;
інв.№322060; інв.№322175;
інв.№322188; інв.№322362;
інв.№322363; інв.№322364;
інв.№322746; інв.№322937;
інв.№323187; інв.№324446;
інв.№325555; інв.№325565;
інв.№325590; інв.№325591;
інв.№325725; інв.№325726;
інв.№325727; інв.№325728;
інв.№325790; інв.№325798;
інв.№325799; інв.№325800;
інв.№325882; інв.№326191;
інв.№326192; інв.№326195;
інв.№326196; інв.№326339;
інв.№326340; інв.№326598;
інв.№326599; інв.№326655;
інв.№326664; інв.№326725;
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інв.№326726; інв.№326837;
інв.№326838; інв.№326839;
інв.№326850; інв.№326851;
інв.№326852; інв.№327762;
інв.№327763; інв.№328403;
інв.№328424; інв.№328425;
інв.№329223; інв.№329224;
інв.№329648; інв.№330202;
інв.№331276; інв.№331277;
інв.№331609; інв.№331614;
інв.№331615; інв.№331665;
інв.№331666; інв.№331948;
інв.№332051; інв.№332275;
інв.№332289; інв.№332307;
інв.№332308; інв.№332309;
інв.№332680; інв.№333114;
інв.№333115; інв.№333126;
інв.№333186; інв.№333187;
інв.№333305; інв.№333356;
інв.№333357; інв.№333358;
інв.№334265; інв.№334306;
інв.№335665; інв.№335666;
інв.№335667; інв.№335668;
інв.№335847; інв.№335848;
інв.№335849; інв.№335850;
інв.№335987; інв.№336101;
інв.№336102; інв.№336103;
інв.№336907; інв.№337586;
інв.№306797; інв.№310421;
інв.№307111; інв.№306585;
інв.№303369; інв.№И15507;
інв.№И16200 інв.№И18452;
інв.№И2620; інв.№И8060;
інв.№И9047; інв.№ОИ558;
інв.№С2734; інв.№С5302;
інв.№С5303; інв.№С8013;
інв.№С8014; інв.№Т1206;
інв.№Т1239; інв.№Т1258;
інв.№Т1278; інв.№Т1302;
інв.№Т1312; інв.№Т1320;
інв.№Т1323; інв.№Т1324;
інв.№Т1326; інв.№Т1327;
інв.№Т1328; інв.№Т1329;
інв.№Т1373; інв.№Т1374;
інв.№Т1401; інв.№Т1402;
інв.№Т1403; інв.№Т1404;
інв.№Т1405; інв.№Т1406;
інв.№Т1407; інв.№Т1412;
інв.№Т1442; інв.№Т1444;
інв.№Т1452; інв.№Т1469;
інв.№Т1470; інв.№Т1477;
інв.№Т1486; інв.№Т1518;
інв.№Т1554; інв.№Т1555;
інв.№Т1587; інв.№Т1588;
інв.№Т1589; інв.№Т1590;
інв.№Т1591; інв.№Т1593;
інв.№Т1594; інв.№Т1598;
інв.№Т1714; інв.№Т1715;
інв.№Т1716; інв.№Т1730;
інв.№Т1744; інв.№Т1757;
інв.№Т1758; інв.№Т1759;
інв.№Т1760; інв.№Т1778;
інв.№Т895; інв.№Т946;
реєстраційний №8023ЗП,
інв.№9012600; реєстраційний
№8027 ЗГ, інв.№9012832;
реєстраційний №04213 ВО,
інв.№9013002; реєстраційний
№04212 ВО, інв.№9013049;
реєстраційний №04214 ВО,
інв.№9013055; реєстраційний
№04207 ВО, інв.№9013093;
реєстраційний №6326 ВО,
інв.№9063030; реєстраційний
№04215 ВО, інв.№912600А;
реєстраційний №8029 ЗГ,
інв.№ОИ2807; реєстраційний
№8026 ЗГ,
інв.№ОИ2812; реєстраційний
№8025 ЗГ, інв.№ОИ455;
реєстраційний №8028 ЗГ,
інв.№ОИ458
Робочі машини у кількості 6751
одиниць: інв.№20103;
інв.№20200; інв.№20201;
інв.№20374; інв.№20376;
інв.№20383; інв.№20419;
інв.№20420; інв.№20442;
інв.№20443; інв.№20448;
інв.№20449; інв.№20450;
інв.№20451; інв.№20484;
інв.№21106; інв.№211087;
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інв.№211096; інв.№211145;
інв.№211150; інв.№211198;
інв.№211215; інв.№211220;
інв.№211244; інв.№211317;
інв.№211318; інв.№211321;
інв.№211330; інв.№211338;
інв.№211339; інв.№211340;
інв.№211345; інв.№211377;
інв.№211387; інв.№211389;
інв.№211391; інв.№211394;
інв.№211453; інв.№211455;
інв.№211466; інв.№211475;
інв.№211476; інв.№211477;
інв.№211479; інв.№211490;
інв.№211506; інв.№211507;
інв.№211508; інв.№211511;
інв.№211526; інв.№211532;
інв.№211540; інв.№211551;
інв.№211566; інв.№211567;
інв.№211569; інв.№211592;
інв.№211593; інв.№211604;
інв.№211617; інв.№211625;
інв.№211626; інв.№211630;
інв.№211637; інв.№211652;
інв.№211656; інв.№211666;
інв.№211669; інв.№211672;
інв.№211674; інв.№211675;
інв.№211676; інв.№211680;
інв.№211687; інв.№211691;
інв.№211692; інв.№211696;
інв.№211705; інв.№211707;
інв.№211717; інв.№211719;
інв.№211745; інв.№211747;
інв.№211748; інв.№211749;
інв.№211761; інв.№211776;
інв.№211778; інв.№211794;
інв.№211795; інв.№211801;
інв.№211807; інв.№211809;
інв.№211811; інв.№211813;
інв.№211814; інв.№211821;
інв.№211831; інв.№211841;
інв.№211845; інв.№211847;
інв.№211852; інв.№211853;
інв.№211869; інв.№211877;
інв.№211913; інв.№211932;
інв.№211933; інв.№211934;
інв.№211937; інв.№211942;
інв.№211945; інв.№211946;
інв.№211951; інв.№211952;
інв.№211955; інв.№211961;
інв.№211982; інв.№212003;
інв.№212020; інв.№212023;
інв.№212027; інв.№212028;
інв.№212030; інв.№212032;
інв.№212033; інв.№212035;
інв.№212040; інв.№212042;
інв.№212047; інв.№212053;
інв.№212054; інв.№212067;
інв.№212068; інв.№212069;
інв.№212070; інв.№212075;
інв.№212079; інв.№212083;
інв.№212086; інв.№212091;
інв.№212100; інв.№212106;
інв.№212118; інв.№212132;
інв.№212134; інв.№212135;
інв.№212137; інв.№212138;
інв.№212139; інв.№212140;
інв.№212141; інв.№212142;
інв.№212146; інв.№212148;
інв.№212149; інв.№212151;
інв.№212153; інв.№212154;
інв.№212168; інв.№212178;
інв.№212187; інв.№212197;
інв.№212202; інв.№212203;
інв.№212208; інв.№212215;
інв.№212224; інв.№212226;
інв.№212233; інв.№212237;
інв.№212242; інв.№212243;
інв.№212250; інв.№212251;
інв.№212254; інв.№212255;
інв.№212262; інв.№212263;
інв.№212271; інв.№212281;
інв.№212282; інв.№212283;
інв.№212293; інв.№212297;
інв.№212301; інв.№212305;
інв.№212312; інв.№212313;
інв.№212317; інв.№212320;
інв.№212321; інв.№212356;
інв.№212360; інв.№212375;
інв.№212376; інв.№212377;
інв.№212382; інв.№212388;
інв.№212395; інв.№212399;
інв.№212400; інв.№212406;
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інв.№212409; інв.№212426;
інв.№212446; інв.№212447;
інв.№212448; інв.№212449;
інв.№212461; інв.№212469;
інв.№212482; інв.№212483;
інв.№212486; інв.№212493;
інв.№212495; інв.№212502;
інв.№212503; інв.№212504;
інв.№212530; інв.№212531;
інв.№212542; інв.№212543;
інв.№212544; інв.№212565;
інв.№212570; інв.№212571;
інв.№212573; інв.№212589;
інв.№212590; інв.№212591;
інв.№212592; інв.№212593;
інв.№212595; інв.№212596;
інв.№212607; інв.№212619;
інв.№212632; інв.№212634;
інв.№212641; інв.№212642;
інв.№212643; інв.№212646;
інв.№212647; інв.№212649;
інв.№212655; інв.№212656;
інв.№212664; інв.№212672;
інв.№212677; інв.№212680;
інв.№21269; інв.№212694;
інв.№212699; інв.№21270;
інв.№212909; інв.№212922;
інв.№212930; інв.№212935;
інв.№212945; інв.№212948;
інв.№212949; інв.№212987;
інв.№213033; інв.№213037;
інв.№213041; інв.№213057;
інв.№213066; інв.№213075;
інв.№213089; інв.№213090;
інв.№213095; інв.№213102;
інв.№213109; інв.№213113;
інв.№213115; інв.№213135;
інв.№213140; інв.№213141;
інв.№213146; інв.№213166;
інв.№213189; інв.№213190;
інв.№213196; інв.№213206;
інв.№213223; інв.№213225;
інв.№213231; інв.№213238;
інв.№213239; інв.№213241;
інв.№213249; інв.№213260;
інв.№213261; інв.№213265;
інв.№213268; інв.№21328;
інв.№213285; інв.№213286;
інв.№213289; інв.№213298;
інв.№213313; інв.№213321;
інв.№213323; інв.№213332;
інв.№213348; інв.№213355;
інв.№213356; інв.№213357;
інв.№213358; інв.№213382;
інв.№213397; інв.№21340;
інв.№213430; інв.№213437;
інв.№213444; інв.№213445;
інв.№213477; інв.№213480;
інв.№213489; інв.№213497;
інв.№213499; інв.№213502;
інв.№213504; інв.№213507;
інв.№213521; інв.№213535;
інв.№213543; інв.№213552;
інв.№213553; інв.№213573;
інв.№213585; інв.№213604;
інв.№213605; інв.№213611;
інв.№213612; інв.№213614;
інв.№213615; інв.№213626;
інв.№213633; інв.№213637;
інв.№213643; інв.№213644;
інв.№213646; інв.№213649;
інв.№213651; інв.№213652;
інв.№213653; інв.№213655;
інв.№213664; інв.№213665;
інв.№213675; інв.№213687;
інв.№213700; інв.№213705;
інв.№213706; інв.№213722;
інв.№213723; інв.№213741;
інв.№213743; інв.№213754;
інв.№213756; інв.№213772;
інв.№213781; інв.№213804;
інв.№213809; інв.№213811;
інв.№213821; інв.№213830;
інв.№213831; інв.№213832;
інв.№213833; інв.№213843;
інв.№213844; інв.№213848;
інв.№213865; інв.№213889;
інв.№213891; інв.№213892;
інв.№213901; інв.№213910;
інв.№213915; інв.№213921;
інв.№213923; інв.№213924;
інв.№213925; інв.№213937;
інв.№213938; інв.№213949;
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інв.№213958; інв.№213962;
інв.№213971; інв.№213972;
інв.№213973; інв.№213974;
інв.№213980; інв.№213983;
інв.№213985; інв.№213986;
інв.№213992; інв.№213999;
інв.№214005; інв.№214008;
інв.№214009; інв.№214011;
інв.№214012; інв.№214019;
інв.№214025; інв.№214028;
інв.№214031; інв.№214041;
інв.№214042; інв.№214062;
інв.№214068; інв.№214070;
інв.№214072; інв.№214074;
інв.№214075; інв.№214087;
інв.№214089; інв.№214092;
інв.№214093; інв.№214094;
інв.№214112; інв.№214113;
інв.№214114; інв.№214118;
інв.№214121; інв.№214122;
інв.№214123; інв.№214124;
інв.№214126; інв.№214127;
інв.№214128; інв.№21413;
інв.№214148; інв.№214158;
інв.№214161; інв.№214181;
інв.№214182; інв.№214183;
інв.№214193; інв.№214199;
інв.№214202; інв.№214203;
інв.№214218; інв.№214219;
інв.№214221; інв.№214236;
інв.№214243; інв.№214271;
інв.№214274; інв.№214275;
інв.№214276; інв.№214279;
інв.№214289; інв.№214290;
інв.№214291; інв.№214292;
інв.№214293; інв.№214299;
інв.№214301; інв.№214312;
інв.№214314; інв.№214315;
інв.№214316; інв.№214317;
інв.№214318; інв.№214323;
інв.№214329; інв.№214344;
інв.№214345; інв.№214346;
інв.№214347; інв.№214348;
інв.№214351; інв.№214352;
інв.№214358; інв.№214360;
інв.№214361; інв.№214363;
інв.№214364; інв.№214365;
інв.№214366; інв.№214368;
інв.№214384; інв.№214385;
інв.№214389; інв.№214390;
інв.№21548; інв.№21549;
інв.№21959; інв.№21961;
інв.№21976; інв.№23031;
інв.№231001; інв.№231002;
інв.№231009; інв.№231011;
інв.№231026; інв.№231032;
інв.№231044; інв.№231046;
інв.№231061; інв.№231072;
інв.№231074; інв.№231082;
інв.№231087; інв.№231088;
інв.№231089; інв.№231092;
інв.№231093; інв.№231117;
інв.№231119; інв.№231127;
інв.№231143; інв.№231145;
інв.№231149; інв.№231155;
інв.№231157; інв.№231171;
інв.№231179; інв.№231181;
інв.№231182; інв.№231209;
інв.№23121; інв.№231213;
інв.№231224; інв.№231234;
інв.№231236; інв.№231239;
інв.№231249; інв.№231250;
інв.№231251; інв.№231252;
інв.№231255; інв.№231259;
інв.№231277; інв.№231279;
інв.№231298; інв.№231299;
інв.№231308; інв.№231310;
інв.№231324; інв.№231333;
інв.№231334; інв.№231335;
інв.№231336; інв.№231345;
інв.№231349; інв.№231351;
інв.№23136; інв.№231364;
інв.№231365; інв.№231370;
інв.№231371; інв.№231384;
інв.№231394; інв.№231397;
інв.№231410; інв.№231416;
інв.№231417; інв.№231439;
інв.№231454; інв.№231461;
інв.№231468; інв.№231476;
інв.№231477; інв.№231485;
інв.№231494; інв.№231495;
інв.№23154; інв.№23159;
інв.№231705; інв.№231706;
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інв.№231716; інв.№231725;
інв.№231732; інв.№231737;
інв.№231748; інв.№231755;
інв.№231756; інв.№231765;
інв.№231768; інв.№231775;
інв.№23178; інв.№231787;
інв.№231793; інв.№231796;
інв.№231815; інв.№231832;
інв.№231833; інв.№231834;
інв.№231840; інв.№231864;
інв.№231865; інв.№231875;
інв.№231876; інв.№231877;
інв.№231880; інв.№231883;
інв.№231884; інв.№231894;
інв.№231900; інв.№231903;
інв.№231904; інв.№231905;
інв.№231909; інв.№231911;
інв.№231914; інв.№231922;
інв.№231923; інв.№231926;
інв.№231927; інв.№231940;
інв.№231943; інв.№231950;
інв.№231965; інв.№23197;
інв.№231973; інв.№231974;
інв.№231977; інв.№231981;
інв.№231983; інв.№231987;
інв.№231988; інв.№231991;
інв.№231993; інв.№231995;
інв.№231997; інв.№231998;
інв.№232013; інв.№232014;
інв.№232016; інв.№232017;
інв.№232021; інв.№232024;
інв.№232027; інв.№232031;
інв.№232032; інв.№232033;
інв.№232034; інв.№232037;
інв.№232049; інв.№232050;
інв.№232051; інв.№232052;
інв.№232054; інв.№23206;
інв.№232074; інв.№232076;
інв.№232079; інв.№232080;
інв.№232082; інв.№232083;
інв.№232084; інв.№232088;
інв.№232094; інв.№232097;
інв.№232102; інв.№232105;
інв.№232106; інв.№232107;
інв.№232109; інв.№232110;
інв.№232131; інв.№232136;
інв.№232137; інв.№232138;
інв.№232146; інв.№232147;
інв.№232149; інв.№232150;
інв.№232151; інв.№232160;
інв.№232163; інв.№232164;
інв.№232165; інв.№232169;
інв.№232181; інв.№232186;
інв.№232192; інв.№232193;
інв.№232194; інв.№232196;
інв.№232197; інв.№232198;
інв.№232201; інв.№232205;
інв.№232209; інв.№232210;
інв.№232212; інв.№232214;
інв.№232220; інв.№232224;
інв.№232227; інв.№232228;
інв.№232230; інв.№232235;
інв.№232237; інв.№232238;
інв.№232242; інв.№232243;
інв.№232246; інв.№232248;
інв.№232250; інв.№232255;
інв.№232261; інв.№232265;
інв.№232266; інв.№232269;
інв.№232270; інв.№232271;
інв.№232273; інв.№232275;
інв.№232277; інв.№232283;
інв.№232291; інв.№232301;
інв.№232302; інв.№232307;
інв.№232308; інв.№232309;
інв.№232310; інв.№232317;
інв.№232318; інв.№232319;
інв.№232322; інв.№23241;
інв.№23246; інв.№23284;
інв.№23321; інв.№23364;
інв.№23394; інв.№23436;
інв.№23448; інв.№23459;
інв.№23476; інв.№23482;
інв.№23485; інв.№23495;
інв.№23502; інв.№23509;
інв.№23510; інв.№23535;
інв.№23562; інв.№23565;
інв.№23670; інв.№23676;
інв.№23677; інв.№23681;
інв.№23702; інв.№23714;
інв.№23728; інв.№23732;
інв.№23734; інв.№23735;
інв.№23753; інв.№23764;
інв.№23765; інв.№23784;
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інв.№23804; інв.№23810;
інв.№23815; інв.№23816;
інв.№23828; інв.№23829;
інв.№23832; інв.№23834;
інв.№23836; інв.№23860;
інв.№23866; інв.№23877;
інв.№23886; інв.№23894;
інв.№23898; інв.№23911;
інв.№23912; інв.№23918;
інв.№23922; інв.№23927;
інв.№23929; інв.№23940;
інв.№23944; інв.№23948;
інв.№23955; інв.№23959;
інв.№23969; інв.№23983;
інв.№24011; інв.№24050;
інв.№24078; інв.№24087;
інв.№241000; інв.№24112;
інв.№24119; інв.№24120;
інв.№241201; інв.№241210;
інв.№241211; інв.№24122;
інв.№241221; інв.№241226;
інв.№241229; інв.№241236;
інв.№241240; інв.№241241;
інв.№241243; інв.№24125;
інв.№241250; інв.№241251;
інв.№241252; інв.№24126;
інв.№241261; інв.№241262;
інв.№241263; інв.№241264;
інв.№241280; інв.№241283;
інв.№241287; інв.№241293;
інв.№241296; інв.№241300;
інв.№241306; інв.№241311;
інв.№241312; інв.№24132;
інв.№241320; інв.№241321;
інв.№241328; інв.№241334;
інв.№241336; інв.№241337;
інв.№241340; інв.№241343;
інв.№241346; інв.№241352;
інв.№241353; інв.№241354;
інв.№241357; інв.№241358;
інв.№241361; інв.№241364;
інв.№241367; інв.№241371;
інв.№241372; інв.№241374;
інв.№241385; інв.№241389;
інв.№241390; інв.№241391;
інв.№241392; інв.№241397;
інв.№241401; інв.№241403;
інв.№241404; інв.№241405;
інв.№241406; інв.№241407;
інв.№241408; інв.№241409;
інв.№24141; інв.№241412;
інв.№241413; інв.№241415;
інв.№241423; інв.№241424;
інв.№241425; інв.№241426;
інв.№241427; інв.№241428;
інв.№241431; інв.№241437;
інв.№241441; інв.№241443;
інв.№241452; інв.№241453;
інв.№24146; інв.№241471;
інв.№241474; інв.№241476;
інв.№241480; інв.№241481;
інв.№241482; інв.№241488;
інв.№241493; інв.№241494;
інв.№241495; інв.№241496;
інв.№241497; інв.№241503;
інв.№241505; інв.№24150;
інв.№241510; інв.№241511;
інв.№241516; інв.№241524;
інв.№241526; інв.№241528;
інв.№241530; інв.№241532;
інв.№241535; інв.№24154;
інв.№241545; інв.№241553;
інв.№241555; інв.№241558;
інв.№241560; інв.№241563;
інв.№24157; інв.№241571;
інв.№241572; інв.№241584;
інв.№241587; інв.№241588;
інв.№241589; інв.№241592;
інв.№241593; інв.№241594;
інв.№241595; інв.№241598;
інв.№241601; інв.№241607;
інв.№241624; інв.№24168;
інв.№24176; інв.№24177;
інв.№24181; інв.№24193;
інв.№24197; інв.№24201;
інв.№24205; інв.№24209;
інв.№24240; інв.№24245;
інв.№24275; інв.№24278;
інв.№24299; інв.№24307;
інв.№24328; інв.№24343;
інв.№24354; інв.№24355;
інв.№24369; інв.№24372;
інв.№24407; інв.№24427;
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інв.№24448; інв.№24450;
інв.№24452; інв.№24453;
інв.№24470; інв.№24493;
інв.№24494; інв.№24495;
інв.№24497; інв.№24498;
інв.№24503; інв.№24504;
інв.№24506; інв.№24508;
інв.№24512; інв.№24513;
інв.№24528; інв.№24531;
інв.№24532; інв.№24533;
інв.№24534; інв.№24540;
інв.№24541; інв.№24542;
інв.№24545; інв.№24548;
інв.№24550; інв.№24561;
інв.№24573; інв.№24579;
інв.№24582; інв.№24584;
інв.№24590; інв.№24596;
інв.№24599; інв.№24607;
інв.№24610; інв.№24613;
інв.№24614; інв.№24619;
інв.№24623; інв.№24624;
інв.№24625; інв.№24629;
інв.№24632; інв.№24636;
інв.№24641; інв.№24655;
інв.№24657; інв.№24662;
інв.№24675; інв.№24677;
інв.№24683; інв.№24689;
інв.№24699; інв.№24700;
інв.№24701; інв.№24705;
інв.№24707; інв.№24708;
інв.№24711; інв.№24712;
інв.№24716; інв.№24724;
інв.№24730; інв.№24740;
інв.№24741; інв.№24744;
інв.№24747; інв.№24748;
інв.№24752; інв.№24754;
інв.№24760; інв.№24764;
інв.№24770; інв.№24771;
інв.№24772; інв.№24773;
інв.№24775; інв.№24783;
інв.№24784; інв.№24785;
інв.№24796; інв.№24802;
інв.№24807; інв.№24808;
інв.№24809; інв.№24812;
інв.№24824; інв.№24825;
інв.№24827; інв.№24828;
інв.№24830; інв.№24831;
інв.№24833; інв.№24837;
інв.№24839; інв.№24844;
інв.№24847; інв.№24850;
інв.№24852; інв.№24855;
інв.№24856; інв.№24857;
інв.№24866; інв.№24868;
інв.№24872; інв.№24875;
інв.№24880; інв.№24881;
інв.№24882; інв.№24888;
інв.№24891; інв.№24894;
інв.№24900; інв.№24903;
інв.№24904; інв.№24908;
інв.№24913; інв.№24916;
інв.№24917; інв.№24919;
інв.№24920; інв.№24924;
інв.№24926; інв.№24932;
інв.№24933; інв.№24935;
інв.№24937; інв.№24938;
інв.№24948; інв.№24949;
інв.№24950; інв.№24952;
інв.№24953; інв.№24954;
інв.№24956; інв.№24957;
інв.№24961; інв.№24963;
інв.№24969; інв.№24979;
інв.№24980; інв.№24983;
інв.№24985; інв.№24988;
інв.№24992; інв.№24995;
інв.№24996; інв.№24998;
інв.№25021; інв.№25068;
інв.№25078; інв.№25089;
інв.№25095; інв.№25097;
інв.№25098; інв.№25100;
інв.№25101; інв.№25102;
інв.№251034; інв.№25104;
інв.№251040; інв.№25106;
інв.№25107; інв.№251081;
інв.№251091; інв.№25110;
інв.№251100; інв.№251103;
інв.№251109; інв.№25111;
інв.№251137; інв.№25114;
інв.№251178; інв.№251211;
інв.№25124; інв.№251247;
інв.№251248; інв.№25125;
інв.№251264; інв.№251299;
інв.№251300; інв.№251304;
інв.№251317; інв.№25132;
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інв.№251325; інв.№251326;
інв.№251338; інв.№25134;
інв.№25135; інв.№251353;
інв.№251354; інв.№251357;
інв.№251361; інв.№251364;
інв.№25137; інв.№251371;
інв.№251374; інв.№251382;
інв.№251394; інв.№251398;
інв.№251400; інв.№251401;
інв.№251407; інв.№251409;
інв.№251413; інв.№251414;
інв.№251420; інв.№251421;
інв.№251452; інв.№251458;
інв.№251461; інв.№251462;
інв.№251464; інв.№251470;
інв.№251478; інв.№251487;
інв.№251497; інв.№251499;
інв.№251524; інв.№25154;
інв.№251562; інв.№251574;
інв.№251580; інв.№251581;
інв.№251583; інв.№251602;
інв.№251609; інв.№251610;
інв.№251630; інв.№251635;
інв.№251642; інв.№251643;
інв.№251678; інв.№251705;
інв.№251706; інв.№251714;
інв.№251719; інв.№251734;
інв.№251735; інв.№251738;
інв.№251745; інв.№251747;
інв.№251750; інв.№251763;
інв.№251774; інв.№251783;
інв.№251787; інв.№251812;
інв.№251818; інв.№251828;
інв.№251831; інв.№251834;
інв.№251837; інв.№251840;
інв.№251861; інв.№251866;
інв.№251872; інв.№251876;
інв.№251877; інв.№251881;
інв.№251887; інв.№251888;
інв.№251890; інв.№251893;
інв.№251894; інв.№251899;
інв.№251901; інв.№251906;
інв.№251925; інв.№251926;
інв.№251929; інв.№251938;
інв.№251939; інв.№251955;
інв.№251959; інв.№251962;
інв.№251970; інв.№251972;
інв.№251978; інв.№251979;
інв.№251981; інв.№251995;
інв.№252003; інв.№252006;
інв.№252010; інв.№252015;
інв.№252016; інв.№252017;
інв.№252020; інв.№252024;
інв.№252029; інв.№252030;
інв.№252039; інв.№252045;
інв.№252046; інв.№252058;
інв.№252060; інв.№252064;
інв.№252068; інв.№252071;
інв.№252073; інв.№252074;
інв.№252078; інв.№252090;
інв.№252091; інв.№252093;
інв.№252106; інв.№252115;
інв.№252117; інв.№252119;
інв.№252126; інв.№252140;
інв.№252142; інв.№252145;
інв.№252146; інв.№252152;
інв.№252161; інв.№252163;
інв.№252166; інв.№252167;
інв.№252174; інв.№252175;
інв.№252178; інв.№252190;
інв.№252232; інв.№252239;
інв.№252242; інв.№252247;
інв.№252250; інв.№252254;
інв.№252255; інв.№252261;
інв.№252263; інв.№252271;
інв.№252272; інв.№252273;
інв.№252278; інв.№252297;
інв.№252299; інв.№252316;
інв.№252327; інв.№252328;
інв.№252342; інв.№252344;
інв.№252353; інв.№252363;
інв.№252387; інв.№252391;
інв.№252392; інв.№252396;
інв.№252398; інв.№252602;
інв.№252603; інв.№252604;
інв.№252616; інв.№252618;
інв.№252620; інв.№252622;
інв.№252630; інв.№252631;
інв.№252641; інв.№252644;
інв.№252661; інв.№252662;
інв.№252663; інв.№252666;
інв.№252673; інв.№252674;
інв.№252676; інв.№252678;
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інв.№252680; інв.№252691;
інв.№252693; інв.№252694;
інв.№252700; інв.№252703;
інв.№252712; інв.№252713;
інв.№252719; інв.№252724;
інв.№252729; інв.№252738;
інв.№252741; інв.№252742;
інв.№252743; інв.№252746;
інв.№252748; інв.№252749;
інв.№252751; інв.№252753;
інв.№252754; інв.№25275;
інв.№252759; інв.№252761;
інв.№252762; інв.№252763;
інв.№25277; інв.№252780;
інв.№252782; інв.№252785;
інв.№252788; інв.№252789;
інв.№252790; інв.№252791;
інв.№252797; інв.№252800;
інв.№252801; інв.№252802;
інв.№252803; інв.№252804;
інв.№252808; інв.№252813;
інв.№252816; інв.№252818;
інв.№252829; інв.№252833;
інв.№252834; інв.№252836;
інв.№252838; інв.№252840;
інв.№252841; інв.№252842;
інв.№252845; інв.№252847;
інв.№252848; інв.№252851;
інв.№252856; інв.№252857;
інв.№252858; інв.№252861;
інв.№252862; інв.№252873;
інв.№252876; інв.№252891;
інв.№252892; інв.№252902;
інв.№252904; інв.№252906;
інв.№252908; інв.№252910;
інв.№252911; інв.№252915;
інв.№252916; інв.№252920;
інв.№252922; інв.№252925;
інв.№252927; інв.№252928;
інв.№252929; інв.№252940;
інв.№252941; інв.№252943;
інв.№252944; інв.№252946;
інв.№252956; інв.№252957;
інв.№252963; інв.№252964;
інв.№252966; інв.№252968;
інв.№252970; інв.№252973;
інв.№252977; інв.№252978;
інв.№25501; інв.№25520;
інв.№25545; інв.№25591;
інв.№25603; інв.№25608;
інв.№25617; інв.№25625;
інв.№25643; інв.№25644;
інв.№25645; інв.№25646;
інв.№25647; інв.№25650;
інв.№25651; інв.№25652;
інв.№25655; інв.№25657;
інв.№25663; інв.№25669;
інв.№25672; інв.№25673;
інв.№25675; інв.№25677;
інв.№25679; інв.№25680;
інв.№25681; інв.№25682;
інв.№25685; інв.№25691;
інв.№25704; інв.№25721;
інв.№25723; інв.№25727;
інв.№25729; інв.№25735;
інв.№25737; інв.№25740;
інв.№25752; інв.№25773;
інв.№25794; інв.№25802;
інв.№25826; інв.№25831;
інв.№25862; інв.№25866;
інв.№25868; інв.№25887;
інв.№25901; інв.№25911;
інв.№25937; інв.№25970;
інв.№25988; інв.№261000;
інв.№261007; інв.№261013;
інв.№261017; інв.№261018;
інв.№261026; інв.№261028;
інв.№261029; інв.№261036;
інв.№261038; інв.№261039;
інв.№261046; інв.№261047;
інв.№261048; інв.№261055;
інв.№261058; інв.№261059;
інв.№261061; інв.№261064;
інв.№261067; інв.№261069;
інв.№261074; інв.№261079;
інв.№261080; інв.№261083;
інв.№261090; інв.№261093;
інв.№261095; інв.№261100;
інв.№261106; інв.№261119;
інв.№261121; інв.№261123;
інв.№261127; інв.№261129;
інв.№261136; інв.№261137;
інв.№261139; інв.№261141;
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інв.№261143; інв.№261144;
інв.№261145; інв.№261149;
інв.№261153; інв.№261156;
інв.№261159; інв.№261160;
інв.№261161; інв.№261162;
інв.№261174; інв.№261176;
інв.№261177; інв.№261178;
інв.№261179; інв.№261196;
інв.№261199; інв.№261215;
інв.№261216; інв.№261217;
інв.№261218; інв.№261219;
інв.№261220; інв.№261224;
інв.№261225; інв.№261227;
інв.№261230; інв.№261246;
інв.№261247; інв.№261251;
інв.№261252; інв.№261256;
інв.№26509; інв.№26510;
інв.№26522; інв.№26523;
інв.№26529; інв.№26530;
інв.№26542; інв.№26543;
інв.№26571; інв.№26602;
інв.№26603; інв.№26644;
інв.№26652; інв.№26666;
інв.№26702; інв.№26703;
інв.№26717; інв.№26762;
інв.№26769; інв.№26770;
інв.№26779; інв.№26788;
інв.№26789; інв.№26790;
інв.№26802; інв.№26810;
інв.№26812; інв.№26822;
інв.№26826; інв.№26834;
інв.№26844; інв.№26849;
інв.№26852; інв.№26857;
інв.№26867; інв.№26869;
інв.№26878; інв.№26879;
інв.№26880; інв.№26883;
інв.№26885; інв.№26888;
інв.№26892; інв.№26899;
інв.№26901; інв.№26902;
інв.№26914; інв.№26919;
інв.№26920; інв.№26921;
інв.№26922; інв.№26924;
інв.№26927; інв.№26928;
інв.№26929; інв.№26930;
інв.№26931; інв.№26935;
інв.№26936; інв.№26944;
інв.№26945; інв.№26962;
інв.№26963; інв.№26973;
інв.№26974; інв.№26975;
інв.№26976; інв.№26978;
інв.№26979; інв.№26981;
інв.№26984; інв.№26988;
інв.№26993; інв.№26996;
інв.№26997; інв.№27001;
інв.№27007; інв.№27083;
інв.№27084; інв.№271017;
інв.№271033; інв.№271060;
інв.№27108; інв.№271086;
інв.№271129; інв.№271133;
інв.№271149; інв.№271153;
інв.№271170; інв.№271179;
інв.№271189; інв.№271195;
інв.№271203; інв.№271207;
інв.№271211; інв.№271220;
інв.№271260; інв.№271263;
інв.№271266; інв.№271307;
інв.№271326; інв.№271348;
інв.№271359; інв.№27136;
інв.№271361; інв.№271364;
інв.№271369; інв.№271372;
інв.№271388; інв.№271392;
інв.№271395; інв.№271396;
інв.№271397; інв.№271406;
інв.№271413; інв.№271426;
інв.№271449; інв.№271481;
інв.№271489; інв.№271490;
інв.№271491; інв.№271499;
інв.№271503; інв.№271504;
інв.№271520; інв.№271523;
інв.№271532; інв.№271536;
інв.№271540; інв.№271541;
інв.№271547; інв.№271553;
інв.№271557; інв.№271558;
інв.№271560; інв.№271561;
інв.№271570; інв.№271574;
інв.№271577; інв.№271578;
інв.№271581; інв.№271582;
інв.№271588; інв.№271589;
інв.№271591; інв.№27160;
інв.№271609; інв.№271619;
інв.№271624; інв.№271625;
інв.№271630; інв.№271638;
інв.№271641; інв.№271642;
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інв.№271648; інв.№271656;
інв.№27166; інв.№271660;
інв.№271666; інв.№271680;
інв.№271705; інв.№271706;
інв.№271712; інв.№271719;
інв.№271720; інв.№271722;
інв.№271729; інв.№271753;
інв.№271785; інв.№271825;
інв.№271837; інв.№271840;
інв.№271848; інв.№271858;
інв.№271862; інв.№271864;
інв.№271869; інв.№271876;
інв.№27188; інв.№271881;
інв.№271894; інв.№271895;
інв.№271896; інв.№271899;
інв.№27190; інв.№271906;
інв.№271907; інв.№271914;
інв.№271917; інв.№271920;
інв.№271922; інв.№271923;
інв.№271927; інв.№271929;
інв.№271932; інв.№271945;
інв.№271950; інв.№271956;
інв.№271969; інв.№271973;
інв.№271980; інв.№271984;
інв.№271989; інв.№271990;
інв.№271996; інв.№271998;
інв.№272011; інв.№272012;
інв.№272013; інв.№272015;
інв.№272025; інв.№272026;
інв.№272031; інв.№272041;
інв.№272043; інв.№272044;
інв.№272049; інв.№272052;
інв.№272056; інв.№272067;
інв.№272069; інв.№272073;
інв.№272087; інв.№272103;
інв.№272124; інв.№272184;
інв.№272208; інв.№272211;
інв.№272212; інв.№272221;
інв.№272224; інв.№272240;
інв.№272241; інв.№272252;
інв.№272256; інв.№272260;
інв.№272264; інв.№272272;
інв.№272274; інв.№272275;
інв.№272276; інв.№272284;
інв.№272291; інв.№272293;
інв.№272294; інв.№272297;
інв.№272298; інв.№272303;
інв.№272304; інв.№272314;
інв.№272315; інв.№272317;
інв.№272323; інв.№272324;
інв.№272325; інв.№272330;
інв.№272332; інв.№272334;
інв.№272338; інв.№272339;
інв.№272344; інв.№272345;
інв.№272346; інв.№272349;
інв.№272350; інв.№272351;
інв.№272354; інв.№272356;
інв.№272359; інв.№272360;
інв.№272361; інв.№272364;
інв.№272366; інв.№272367;
інв.№272369; інв.№272373;
інв.№272377; інв.№272378;
інв.№272380; інв.№272381;
інв.№272382; інв.№272388;
інв.№272391; інв.№272392;
інв.№272405; інв.№272407;
інв.№272409; інв.№272410;
інв.№272411; інв.№272416;
інв.№272417; інв.№272419;
інв.№272420; інв.№272428;
інв.№272437; інв.№272439;
інв.№27244; інв.№272442;
інв.№272446; інв.№27245;
інв.№272450; інв.№272453;
інв.№272454; інв.№272463;
інв.№272471; інв.№272473;
інв.№272904; інв.№272905;
інв.№272916; інв.№272923;
інв.№272927; інв.№272928;
інв.№272930; інв.№272931;
інв.№272936; інв.№272940;
інв.№272955; інв.№272956;
інв.№272957; інв.№27297;
інв.№272971; інв.№272975;
інв.№272977; інв.№272978;
інв.№272980; інв.№272987;
інв.№273020; інв.№273031;
інв.№273034; інв.№273047;
інв.№273048; інв.№273066;
інв.№273071; інв.№273080;
інв.№273087; інв.№273090;
інв.№273102; інв.№273113;
інв.№273122; інв.№273123;
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інв.№273124; інв.№273126;
інв.№273127; інв.№273132;
інв.№273135; інв.№273136;
інв.№273146; інв.№273164;
інв.№273165; інв.№273167;
інв.№273172; інв.№273173;
інв.№273174; інв.№273176;
інв.№273179; інв.№273187;
інв.№273188; інв.№273189;
інв.№273191; інв.№273204;
інв.№273216; інв.№273219;
інв.№273221; інв.№273224;
інв.№273232; інв.№273233;
інв.№273234; інв.№273254;
інв.№273255; інв.№273256;
інв.№273262; інв.№273263;
інв.№273265; інв.№273269;
інв.№273272; інв.№273277;
інв.№273288; інв.№273291;
інв.№273294; інв.№273310;
інв.№273311; інв.№273324;
інв.№273333; інв.№273344;
інв.№273348; інв.№273352;
інв.№273354; інв.№273357;
інв.№273358; інв.№273365;
інв.№273367; інв.№273369;
інв.№273371; інв.№273372;
інв.№273373; інв.№27339;
інв.№27380; інв.№27385;
інв.№27387; інв.№27394;
інв.№27405; інв.№27478;
інв.№27479; інв.№27509;
інв.№27517; інв.№27528;
інв.№27535; інв.№27597;
інв.№27638; інв.№27651;
інв.№27669; інв.№27754;
інв.№27786; інв.№27815;
інв.№27844; інв.№27852;
інв.№27859; інв.№27904;
інв.№27913; інв.№28504;
інв.№28515; інв.№28528;
інв.№28538; інв.№28539;
інв.№28584; інв.№28600;
інв.№28614; інв.№28622;
інв.№28635; інв.№28638;
інв.№28639; інв.№28640;
інв.№28650; інв.№28727;
інв.№28731; інв.№28757;
інв.№28786; інв.№28790;
інв.№28791; інв.№28818;
інв.№28821; інв.№28841;
інв.№28842; інв.№30065;
інв.№301309; інв.№301364;
інв.№301528; інв.№301668;
інв.№301740; інв.№301760;
інв.№301797; інв.№301927;
інв.№301928; інв.№302159;
інв.№302160; інв.№302162;
інв.№302322; інв.№302329;
інв.№302340; інв.№302400;
інв.№30244; інв.№302451;
інв.№302715; інв.№302899;
інв.№302987; інв.№302991;
інв.№303082; інв.№303124;
інв.№303139; інв.№303157;
інв.№303339; інв.№303401;
інв.№303522; інв.№303624;
інв.№303852; інв.№303854;
інв.№303950; інв.№303960;
інв.№30398; інв.№304087;
інв.№304106; інв.№304121;
інв.№304126; інв.№304142;
інв.№304146; інв.№304149;
інв.№304192; інв.№304193;
інв.№304195; інв.№304267;
інв.№304287; інв.№304315;
інв.№304316; інв.№304320;
інв.№304364; інв.№304405;
інв.№304518; інв.№304543;
інв.№304619; інв.№304620;
інв.№304638; інв.№304639;
інв.№304682; інв.№304683;
інв.№304748; інв.№304749;
інв.№304750; інв.№304772;
інв.№304802; інв.№304848;
інв.№304865; інв.№304879;
інв.№304900; інв.№304902;
інв.№304903; інв.№304904;
інв.№304911; інв.№304970;
інв.№305068; інв.№305131;
інв.№305139; інв.№305143;
інв.№305206; інв.№30535;
інв.№305485; інв.№305498;
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інв.№305556; інв.№305570;
інв.№305694; інв.№305699;
інв.№305700; інв.№305701;
інв.№305702; інв.№305714;
інв.№305715; інв.№305804;
інв.№305807; інв.№305820;
інв.№305821; інв.№305849;
інв.№305862; інв.№305863;
інв.№305866; інв.№305969;
інв.№306028; інв.№306129;
інв.№306130; інв.№306137;
інв.№306270; інв.№306280;
інв.№306391; інв.№306397;
інв.№306398; інв.№306430;
інв.№306431; інв.№30645;
інв.№306660; інв.№306716;
інв.№306739; інв.№306747;
інв.№306748; інв.№306769;
інв.№306855; інв.№307070;
інв.№307071; інв.№307114;
інв.№307118; інв.№307267;
інв.№307423; інв.№307459;
інв.№307474; інв.№307481;
інв.№307482; інв.№307566;
інв.№307585; інв.№307682;
інв.№307688; інв.№307708;
інв.№307756; інв.№307761;
інв.№307762; інв.№307763;
інв.№307787; інв.№307817;
інв.№307882; інв.№307883;
інв.№307884; інв.№308129;
інв.№308154; інв.№308193;
інв.№308197; інв.№308361;
інв.№308399; інв.№308495;
інв.№308496; інв.№308497;
інв.№308498; інв.№308499;
інв.№308503; інв.№308546;
інв.№308548; інв.№308549;
інв.№308550; інв.№308578;
інв.№308581; інв.№308583;
інв.№308590; інв.№308591;
інв.№308599; інв.№308621;
інв.№308631; інв.№308662;
інв.№308701; інв.№308750;
інв.№308751; інв.№308784;
інв.№308845; інв.№308848;
інв.№308976; інв.№309024;
інв.№309025; інв.№309633;
інв.№309682; інв.№309769;
інв.№309770; інв.№309860;
інв.№30989; інв.№309900;
інв.№310049; інв.№310073;
інв.№310074; інв.№310098;
інв.№310099; інв.№310100;
інв.№310101; інв.№310102;
інв.№310103; інв.№310231;
інв.№310238; інв.№310247;
інв.№310304; інв.№310352;
інв.№310362; інв.№310363А;
інв.№310410; інв.№310458;
інв.№310465; інв.№310494;
інв.№310537; інв.№310659;
інв.№310661; інв.№310662;
інв.№310698; інв.№310721;
інв.№310760; інв.№310927;
інв.№310983; інв.№310987;
інв.№311123; інв.№311124;
інв.№311126; інв.№311129;
інв.№311195; інв.№311196;
інв.№311265; інв.№311266;
інв.№311362; інв.№311422;
інв.№311446; інв.№311473;
інв.№311543; інв.№311604;
інв.№311611; інв.№311623;
інв.№311664; інв.№311678;
інв.№312265; інв.№312266;
інв.№312268; інв.№312271;
інв.№312299; інв.№312346;
інв.№312425; інв.№312507;
інв.№312508; інв.№312510;
інв.№312545; інв.№312547;
інв.№312563; інв.№312581;
інв.№312587; інв.№312588;
інв.№312605; інв.№312609;
інв.№312651; інв.№312824;
інв.№312831; інв.№313371;
інв.№313375; інв.№313403;
інв.№313404; інв.№313443;
інв.№313449; інв.№313450;
інв.№313593; інв.№313596;
інв.№313626; інв.№313627;
інв.№313628; інв.№313630;
інв.№313665; інв.№313692;
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інв.№313693; інв.№313700;
інв.№313756; інв.№313763;
інв.№313791; інв.№313823;
інв.№313832; інв.№313833;
інв.№313834; інв.№313835;
інв.№313852; інв.№313865;
інв.№313866; інв.№313870;
інв.№313871; інв.№313872;
інв.№313873; інв.№313875;
інв.№313877; інв.№313878;
інв.№313896; інв.№313897;
інв.№313898; інв.№313900;
інв.№313909; інв.№313949;
інв.№313950; інв.№313955;
інв.№314004; інв.№314009;
інв.№314048; інв.№314099;
інв.№314101; інв.№314190;
інв.№314217; інв.№314218;
інв.№314247; інв.№314256;
інв.№314257; інв.№314260;
інв.№314266; інв.№314267;
інв.№314270; інв.№314280;
інв.№314288; інв.№314290;
інв.№314295; інв.№314296;
інв.№314299; інв.№314300;
інв.№314301; інв.№314308;
інв.№314325; інв.№314326;
інв.№314338; інв.№314339;
інв.№314404; інв.№314410;
інв.№314487; інв.№314687;
інв.№314916; інв.№315020;
інв.№315021; інв.№315036;
інв.№315045; інв.№315076;
інв.№315077; інв.№315088;
інв.№315105; інв.№315151;
інв.№316190; інв.№316211;
інв.№316221; інв.№316222;
інв.№316259; інв.№316264;
інв.№316265; інв.№316268;
інв.№316271; інв.№316274;
інв.№316279; інв.№316303;
інв.№316305; інв.№316345;
інв.№316489; інв.№316496;
інв.№316511; інв.№316514;
інв.№316519; інв.№316521;
інв.№316522; інв.№316523;
інв.№316604; інв.№316605;
інв.№316610; інв.№316703;
інв.№316705; інв.№316706;
інв.№316707; інв.№316708;
інв.№316709; інв.№316732;
інв.№316742; інв.№316744;
інв.№316763; інв.№316791;
інв.№316793; інв.№316817;
інв.№316827; інв.№316828;
інв.№316848; інв.№316849;
інв.№316851; інв.№316879;
інв.№316890; інв.№316898;
інв.№316904; інв.№316910;
інв.№316913; інв.№316929;
інв.№316931; інв.№317048;
інв.№317058; інв.№317059;
інв.№317063; інв.№317080;
інв.№317086; інв.№317087;
інв.№317089; інв.№317090;
інв.№317091; інв.№317092;
інв.№317094; інв.№317095;
інв.№317096; інв.№317097;
інв.№317098; інв.№317099;
інв.№317100; інв.№317101;
інв.№317102; інв.№317103;
інв.№317115; інв.№317117;
інв.№317139; інв.№317146;
інв.№317147; інв.№317148;
інв.№317149; інв.№317152;
інв.№317153; інв.№317154;
інв.№317155; інв.№317159;
інв.№317160; інв.№317171;
інв.№317172; інв.№317173;
інв.№317176; інв.№317177;
інв.№317185; інв.№317186;
інв.№317187; інв.№317197;
інв.№317204; інв.№317205;
інв.№317211; інв.№317212;
інв.№317219; інв.№317228;
інв.№317233; інв.№317236;
інв.№317237; інв.№317239;
інв.№317240; інв.№317241;
інв.№317248; інв.№317249;
інв.№317252; інв.№317256;
інв.№317257; інв.№317258;
інв.№317259; інв.№317261;
інв.№317262; інв.№317271;
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інв.№317272; інв.№317282;
інв.№317284; інв.№317285;
інв.№317286; інв.№317288;
інв.№317289; інв.№317290;
інв.№317292; інв.№317294;
інв.№317299; інв.№317301;
інв.№317302; інв.№317314;
інв.№317318; інв.№317321;
інв.№317327; інв.№317328;
інв.№317337; інв.№317339;
інв.№317340; інв.№317370;
інв.№317386; інв.№317387;
інв.№317393; інв.№317486;
інв.№317497; інв.№317539;
інв.№317551; інв.№317554;
інв.№317569; інв.№317585;
інв.№317589; інв.№317598;
інв.№317612; інв.№317661;
інв.№317688; інв.№317762;
інв.№317769; інв.№317790;
інв.№317791; інв.№317817;
інв.№317839; інв.№317840;
інв.№317916; інв.№317935;
інв.№317936; інв.№317967;
інв.№317999; інв.№318001;
інв.№318027; інв.№318113;
інв.№318126; інв.№318131;
інв.№318132; інв.№318176;
інв.№318177; інв.№318181;
інв.№318189; інв.№318192;
інв.№318195; інв.№318198;
інв.№318201; інв.№318203;
інв.№318212; інв.№318218;
інв.№318223; інв.№318225;
інв.№318232; інв.№318237;
інв.№318266; інв.№318272;
інв.№318276; інв.№318404;
інв.№318463; інв.№318475;
інв.№318476; інв.№318477;
інв.№318495; інв.№322762;
інв.№318523; інв.№318524;
інв.№318851; інв.№318853;
інв.№318910; інв.№318911;
інв.№318912; інв.№318925;
інв.№318951; інв.№318952;
інв.№319036; інв.№319045;
інв.№319046; інв.№319047;
інв.№319049; інв.№319082;
інв.№319086; інв.№319087;
інв.№319096; інв.№319098;
інв.№319101; інв.№319104;
інв.№319105; інв.№319111;
інв.№319113; інв.№319115;
інв.№319117; інв.№319119;
інв.№319131; інв.№319132;
інв.№319133; інв.№319134;
інв.№319144; інв.№319148;
інв.№319159; інв.№319160;
інв.№319161; інв.№319172;
інв.№319182; інв.№319295;
інв.№319296; інв.№319297;
інв.№319298; інв.№319299;
інв.№319316; інв.№319337;
інв.№319343; інв.№319346;
інв.№319357; інв.№319358;
інв.№319364; інв.№319373;
інв.№319374; інв.№319384;
інв.№319391; інв.№319392;
інв.№319413; інв.№319414;
інв.№319431; інв.№319456;
інв.№319472; інв.№319473;
інв.№319474; інв.№319488;
інв.№319489; інв.№319496;
інв.№319497; інв.№319498;
інв.№319509; інв.№319779;
інв.№319854; інв.№319917;
інв.№319954; інв.№319956;
інв.№319960; інв.№319965;
інв.№319970; інв.№319977;
інв.№319979; інв.№319980;
інв.№319982; інв.№319984;
інв.№320213; інв.№320279;
інв.№320290; інв.№320300;
інв.№320302; інв.№320310;
інв.№320312; інв.№320313;
інв.№320320; інв.№320445;
інв.№320450; інв.№320456;
інв.№320457; інв.№320490;
інв.№320491; інв.№320496;
інв.№320500; інв.№320509;
інв.№320531; інв.№320839;
інв.№320988; інв.№320991;
інв.№321006; інв.№321037;
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інв.№321041; інв.№321046;
інв.№321058; інв.№321067;
інв.№321087; інв.№321114;
інв.№321115; інв.№321119;
інв.№321134; інв.№321137;
інв.№321138; інв.№321139;
інв.№321140; інв.№321141;
інв.№321142; інв.№321143;
інв.№321144; інв.№321145;
інв.№321146; інв.№321147;
інв.№321153; інв.№321154;
інв.№321157; інв.№321158;
інв.№321160; інв.№321161;
інв.№321162; інв.№321163;
інв.№321166; інв.№321167;
інв.№321175; інв.№321176;
інв.№321183; інв.№321184;
інв.№321185; інв.№321186;
інв.№321187; інв.№321192;
інв.№321193; інв.№321207;
інв.№321208; інв.№321216;
інв.№321218; інв.№321220;
інв.№321226; інв.№321227;
інв.№321228; інв.№321229;
інв.№321235; інв.№321236;
інв.№321242; інв.№321271;
інв.№321305; інв.№321336;
інв.№321338; інв.№321356;
інв.№321380; інв.№321385;
інв.№321386; інв.№321387;
інв.№321388; інв.№321389;
інв.№321390; інв.№321391;
інв.№321392; інв.№321393;
інв.№321421; інв.№321429;
інв.№321430; інв.№321432;
інв.№321438; інв.№321466;
інв.№321478; інв.№321484;
інв.№321507; інв.№321508;
інв.№321512; інв.№321547;
інв.№321606; інв.№321607;
інв.№321608; інв.№321609;
інв.№321651; інв.№321655;
інв.№321666; інв.№321679;
інв.№321709; інв.№321715;
інв.№321717; інв.№321722;
інв.№321723; інв.№321725;
інв.№321726; інв.№321729;
інв.№321730; інв.№321735;
інв.№321736; інв.№321737;
інв.№321781; інв.№321805;
інв.№321853; інв.№321862;
інв.№321865; інв.№321899;
інв.№321900; інв.№321925;
інв.№321937; інв.№321938;
інв.№321947; інв.№321953;
інв.№321954; інв.№321964;
інв.№321991; інв.№322030;
інв.№322043; інв.№322062;
інв.№322110; інв.№322180;
інв.№322197; інв.№322213;
інв.№322220; інв.№322221;
інв.№322283; інв.№322315;
інв.№322333; інв.№322338;
інв.№322339; інв.№322346;
інв.№322352; інв.№322366;
інв.№322385; інв.№322392;
інв.№322394; інв.№322401;
інв.№322435; інв.№322496;
інв.№322503; інв.№322516;
інв.№322537; інв.№322571;
інв.№322603; інв.№322653;
інв.№322717; інв.№322756;
інв.№322973; інв.№323019;
інв.№323030; інв.№323031;
інв.№323057; інв.№323059;
інв.№323103; інв.№323104;
інв.№323161; інв.№323164;
інв.№323170; інв.№323179;
інв.№323180; інв.№323184;
інв.№323247; інв.№323248;
інв.№323269; інв.№323356;
інв.№323365; інв.№323390;
інв.№323878; інв.№324106;
інв.№324395; інв.№324396;
інв.№324431; інв.№324480;
інв.№324483; інв.№324484;
інв.№324892; інв.№325473;
інв.№324930; інв.№324958;
інв.№324959; інв.№324970;
інв.№325004; інв.№325016;
інв.№325017; інв.№325029;
інв.№325030; інв.№325031;
інв.№325032; інв.№325150;
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інв.№325152; інв.№325158;
інв.№325159; інв.№325160;
інв.№325513; інв.№325514;
інв.№325515; інв.№325516;
інв.№325518; інв.№325519;
інв.№325520; інв.№325521;
інв.№325522; інв.№325523;
інв.№325524; інв.№325544;
інв.№325566; інв.№325636;
інв.№325661; інв.№325680;
інв.№325700; інв.№325720;
інв.№325777; інв.№325795;
інв.№325815; інв.№325818;
інв.№325827; інв.№325828;
інв.№325850; інв.№325903;
інв.№325910; інв.№325947;
інв.№325948; інв.№325950;
інв.№325952; інв.№325953;
інв.№325957; інв.№325967;
інв.№325994; інв.№326006;
інв.№326014; інв.№326019;
інв.№326022; інв.№326043;
інв.№326055; інв.№326056;
інв.№326059; інв.№326075;
інв.№326078; інв.№326081;
інв.№326086; інв.№326130;
інв.№326131; інв.№326135;
інв.№326147; інв.№326159;
інв.№326160; інв.№326164;
інв.№326205; інв.№326215;
інв.№326216; інв.№326276;
інв.№326277; інв.№326278;
інв.№326279; інв.№326370;
інв.№326403; інв.№326416;
інв.№326417; інв.№326418;
інв.№326419; інв.№326433;
інв.№326434; інв.№326575;
інв.№326592; інв.№326593;
інв.№326594; інв.№326602;
інв.№326604; інв.№326605;
інв.№326606; інв.№326607;
інв.№326608; інв.№326609;
інв.№326613; інв.№326657;
інв.№326681; інв.№326688;
інв.№326689; інв.№326710;
інв.№326714; інв.№326717;
інв.№326720; інв.№326722;
інв.№326863; інв.№326864;
інв.№326867; інв.№326875;
інв.№326876; інв.№326877;
інв.№326878; інв.№326879;
інв.№326880; інв.№326890;
інв.№326891; інв.№326918;
інв.№326919; інв.№326932;
інв.№327160; інв.№327376;
інв.№327406; інв.№327409;
інв.№327467; інв.№327471;
інв.№327472; інв.№327473;
інв.№327474; інв.№327487;
інв.№327488; інв.№327489;
інв.№327490; інв.№327491;
інв.№327732; інв.№327745;
інв.№327756; інв.№327757;
інв.№327887; інв.№327888;
інв.№327898; інв.№327899;
інв.№327905; інв.№327908;
інв.№327911; інв.№327917;
інв.№327920; інв.№327921;
інв.№328008; інв.№328009;
інв.№328010; інв.№328011;
інв.№328033; інв.№328034;
інв.№328080; інв.№328095;
інв.№328158; інв.№328249;
інв.№328260; інв.№328313;
інв.№328526; інв.№328528;
інв.№328529; інв.№328555;
інв.№328578; інв.№328591;
інв.№328593; інв.№328600;
інв.№328602; інв.№328610;
інв.№328614; інв.№328615;
інв.№328633; інв.№328640;
інв.№328642; інв.№328643;
інв.№328653; інв.№328654;
інв.№328655; інв.№328656;
інв.№328657; інв.№328658;
інв.№328675; інв.№328682;
інв.№328683; інв.№328684;
інв.№328688; інв.№328689;
інв.№328690; інв.№328692;
інв.№328693; інв.№328703;
інв.№328704; інв.№328705;
інв.№328712; інв.№328713;
інв.№328715; інв.№328719;
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інв.№328732; інв.№328733;
інв.№328734; інв.№328744;
інв.№328747; інв.№328749;
інв.№328770; інв.№328771;
інв.№328772; інв.№328773;
інв.№328781; інв.№328824;
інв.№328861; інв.№328934;
інв.№328948; інв.№329051;
інв.№329130; інв.№329132;
інв.№329187; інв.№329226;
інв.№329344; інв.№329345;
інв.№329348; інв.№329349;
інв.№329350; інв.№329351;
інв.№329352; інв.№329353;
інв.№329354; інв.№329370;
інв.№329371; інв.№329372;
інв.№326429; інв.№329532;
інв.№329533; інв.№329589;
інв.№329625; інв.№329632;
інв.№329635; інв.№329636;
інв.№329637; інв.№329639;
інв.№329640; інв.№329641;
інв.№329642; інв.№329643;
інв.№329688; інв.№329736;
інв.№329751; інв.№329752;
інв.№329990; інв.№329993;
інв.№330156; інв.№330212;
інв.№330213; інв.№330248;
інв.№331271; інв.№331272;
інв.№331273; інв.№331308;
інв.№331429; інв.№331442;
інв.№331455; інв.№331456;
інв.№331457; інв.№331458;
інв.№331459; інв.№331460;
інв.№331492; інв.№331523;
інв.№331562; інв.№331573;
інв.№331576; інв.№331582;
інв.№331588; інв.№331589;
інв.№331616; інв.№331659;
інв.№331660; інв.№331686;
інв.№331688; інв.№331694;
інв.№331697; інв.№331909;
інв.№331910; інв.№331935;
інв.№331936; інв.№331950;
інв.№331951; інв.№331958;
інв.№331997; інв.№331999;
інв.№332002; інв.№332012;
інв.№332046; інв.№332284;
інв.№332285; інв.№332318;
інв.№332319; інв.№332325;
інв.№332326; інв.№332328;
інв.№332333; інв.№332400;
інв.№332454; інв.№332477;
інв.№332514; інв.№332515;
інв.№332516; інв.№332517;
інв.№332518; інв.№332519;
інв.№332520; інв.№332521;
інв.№332542; інв.№332545;
інв.№332587; інв.№332624;
інв.№332625; інв.№332626;
інв.№332627; інв.№332678;
інв.№332681; інв.№332688;
інв.№332710; інв.№332741;
інв.№332742; інв.№332743;
інв.№332744; інв.№332745;
інв.№332746; інв.№332777;
інв.№332780; інв.№332784;
інв.№332789; інв.№332808;
інв.№332809; інв.№332810;
інв.№332811; інв.№332812;
інв.№332813; інв.№332814;
інв.№332815; інв.№332816;
інв.№332817; інв.№332822;
інв.№332823; інв.№332858;
інв.№332859; інв.№332861;
інв.№332896; інв.№332981;
інв.№332982; інв.№333011;
інв.№333025; інв.№333106;
інв.№333124; інв.№333125;
інв.№333130; інв.№333166;
інв.№333168; інв.№333169;
інв.№333172; інв.№333173;
інв.№333175; інв.№333176;
інв.№333185; інв.№333211;
інв.№333212; інв.№333213;
інв.№333214; інв.№333220;
інв.№333223; інв.№333224;
інв.№333252; інв.№333277;
інв.№333278; інв.№333288;
інв.№333301; інв.№333302;
інв.№333320; інв.№333321;
інв.№333629; інв.№333630;
інв.№333677; інв.№333678;
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інв.№333679; інв.№333680;
інв.№333681; інв.№333682;
інв.№333683; інв.№333684;
інв.№333685; інв.№333686;
інв.№333687; інв.№333688;
інв.№333689; інв.№333690;
інв.№333691; інв.№333692;
інв.№333693; інв.№333694;
інв.№333695; інв.№333696;
інв.№333697; інв.№333698;
інв.№333699; інв.№333700;
інв.№333701; інв.№333702;
інв.№333703; інв.№333704;
інв.№333705; інв.№333706;
інв.№333707; інв.№333708;
інв.№333709; інв.№333710;
інв.№333711; інв.№333712;
інв.№333713; інв.№333714;
інв.№333715; інв.№333716;
інв.№333717; інв.№333718;
інв.№333719; інв.№333720;
інв.№333721; інв.№333722;
інв.№333723; інв.№333724;
інв.№333725; інв.№333726;
інв.№333727; інв.№333728;
інв.№333729; інв.№333730;
інв.№333731; інв.№333732;
інв.№333733; інв.№333734;
інв.№333735; інв.№333736;
інв.№333737; інв.№333738;
інв.№333739; інв.№333740;
інв.№333741; інв.№333742;
інв.№333743; інв.№333744;
інв.№333745; інв.№333746;
інв.№333747; інв.№333748;
інв.№333749; інв.№333750;
інв.№333751; інв.№333752;
інв.№333753; інв.№333754;
інв.№333755; інв.№333756;
інв.№333757; інв.№333758;
інв.№333759; інв.№333760;
інв.№333761; інв.№333762;
інв.№333763; інв.№333764;
інв.№333765; інв.№333766;
інв.№333767; інв.№333768;
інв.№333769; інв.№333770;
інв.№333771; інв.№333772;
інв.№333773; інв.№333774;
інв.№333775; інв.№333776;
інв.№333777; інв.№333778;
інв.№333779; інв.№333780;
інв.№333781; інв.№333782;
інв.№333783; інв.№333784;
інв.№333785; інв.№333786;
інв.№333787; інв.№333788;
інв.№333789; інв.№333790;
інв.№333791; інв.№333792;
інв.№333793; інв.№333794;
інв.№333795; інв.№333796;
інв.№333797; інв.№333798;
інв.№333799; інв.№333800;
інв.№333801; інв.№333802;
інв.№333803; інв.№333804;
інв.№333805; інв.№333806;
інв.№333807; інв.№333808;
інв.№333809; інв.№333810;
інв.№333811; інв.№333812;
інв.№333813; інв.№333814;
інв.№333815; інв.№333816;
інв.№333817; інв.№333818;
інв.№333819; інв.№333820;
інв.№333821; інв.№333822;
інв.№333823; інв.№333824;
інв.№333825; інв.№333826;
інв.№333830; інв.№333831;
інв.№333848; інв.№333850;
інв.№333859; інв.№333866;
інв.№333867; інв.№333868;
інв.№333869; інв.№333870;
інв.№333871; інв.№333872;
інв.№333934; інв.№334105;
інв.№334118; інв.№334120;
інв.№334149; інв.№334160;
інв.№334161; інв.№334162;
інв.№334167; інв.№334171;
інв.№334191; інв.№334193;
інв.№334194; інв.№334195;
інв.№334196; інв.№334197;
інв.№334198; інв.№334199;
інв.№334200; інв.№334201;
інв.№334202; інв.№334203;
інв.№334204; інв.№334210;
інв.№325474; інв.№334240;
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інв.№334267; інв.№334268;
інв.№334271; інв.№334274;
інв.№334325; інв.№334326;
інв.№334327; інв.№334334;
інв.№334355; інв.№334356;
інв.№334357; інв.№334358;
інв.№334359; інв.№334360;
інв.№334361; інв.№334362;
інв.№334363; інв.№334364;
інв.№334365; інв.№334366;
інв.№334367; інв.№334368;
інв.№334369; інв.№334370;
інв.№334371; інв.№334372;
інв.№334373; інв.№334374;
інв.№334375; інв.№334405;
інв.№334411; інв.№334412;
інв.№334419; інв.№334420;
інв.№334433; інв.№334434;
інв.№334435; інв.№334436;
інв.№334459; інв.№334460;
інв.№334461; інв.№334462;
інв.№334463; інв.№334467;
інв.№334468; інв.№334469;
інв.№334470; інв.№334471;
інв.№334472; інв.№334473;
інв.№334474; інв.№334475;
інв.№334476; інв.№334477;
інв.№334478; інв.№334479;
інв.№334480; інв.№334481;
інв.№334482; інв.№334483;
інв.№334484; інв.№334485;
інв.№334486; інв.№334487;
інв.№334488; інв.№334489;
інв.№334490; інв.№334491;
інв.№334492; інв.№334493;
інв.№334494; інв.№334495;
інв.№334496; інв.№334497;
інв.№334498; інв.№334499;
інв.№334500; інв.№334501;
інв.№334502; інв.№334503;
інв.№334504; інв.№334505;
інв.№334506; інв.№334507;
інв.№334508; інв.№334509;
інв.№334510; інв.№334511;
інв.№334512; інв.№334513;
інв.№334514; інв.№334515;
інв.№334516; інв.№334549;
інв.№334551; інв.№334552;
інв.№334580; інв.№317804;
інв.№334636; інв.№334637;
інв.№334638; інв.№334639;
інв.№334640; інв.№334641;
інв.№334642; інв.№334643;
інв.№334644; інв.№334645;
інв.№334646; інв.№334647;
інв.№334648; інв.№334649;
інв.№334650; інв.№334651;
інв.№334652; інв.№334653;
інв.№334654; інв.№334655;
інв.№334656; інв.№334657;
інв.№334658; інв.№334659;
інв.№334660; інв.№334661;
інв.№334662; інв.№334663;
інв.№334664; інв.№334665;
інв.№334666; інв.№334667;
інв.№334671; інв.№319848;
інв.№334696; інв.№334706;
інв.№334714; інв.№334716;
інв.№334717; інв.№334718;
інв.№334719; інв.№334721;
інв.№334724; інв.№334728;
інв.№334731; інв.№334734;
інв.№334735; інв.№334736;
інв.№334745; інв.№334746;
інв.№334748; інв.№334751;
інв.№334754; інв.№334755;
інв.№334761; інв.№334762;
інв.№334763; інв.№334765;
інв.№334766; інв.№334768;
інв.№334769; інв.№334771;
інв.№334772; інв.№334774;
інв.№334775; інв.№334777;
інв.№334778; інв.№334782;
інв.№334783; інв.№334784;
інв.№334785; інв.№334786;
інв.№335009; інв.№335027;
інв.№335056; інв.№335057;
інв.№335078; інв.№335079;
інв.№335080; інв.№335081;
інв.№335082; інв.№335083;
інв.№335084; інв.№335085;
інв.№335086; інв.№335087;
інв.№335088; інв.№335089;
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інв.№335090; інв.№335091;
інв.№335092; інв.№335093;
інв.№335094; інв.№335095;
інв.№335096; інв.№335097;
інв.№335098; інв.№335099;
інв.№335117; інв.№335118;
інв.№335120; інв.№335121;
інв.№335124; інв.№335125;
інв.№335129; інв.№335646;
інв.№335657; інв.№335661;
інв.№335745; інв.№335769;
інв.№335770; інв.№335771;
інв.№335851; інв.№335910;
інв.№335911; інв.№335941;
інв.№335957; інв.№335958;
інв.№335959; інв.№335960;
інв.№335961; інв.№335962;
інв.№335963; інв.№335964;
інв.№335965; інв.№335966;
інв.№335967; інв.№335968;
інв.№335969; інв.№335970;
інв.№335971; інв.№335972;
інв.№335973; інв.№335974;
інв.№335975; інв.№335976;
інв.№335977; інв.№335978;
інв.№335979; інв.№335980;
інв.№335981; інв.№335982;
інв.№335983; інв.№335984;
інв.№336035; інв.№336039;
інв.№336040; інв.№336041;
інв.№336095; інв.№336139;
інв.№336147; інв.№336340;
інв.№336341; інв.№336344;
інв.№336345; інв.№336346;
інв.№336363; інв.№336365;
інв.№336366; інв.№336367;
інв.№336369; інв.№336389;
інв.№336394; інв.№336395;
інв.№336396; інв.№336397;
інв.№336398; інв.№336399;
інв.№336415; інв.№336416;
інв.№336421; інв.№336422;
інв.№336424; інв.№336425;
інв.№336429; інв.№336430;
інв.№336434; інв.№336449;
інв.№336450; інв.№336603;
інв.№336604; інв.№336605;
інв.№336606; інв.№336607;
інв.№336668; інв.№336702;
інв.№336789; інв.№336790;
інв.№336791; інв.№336794;
інв.№336795; інв.№336796;
інв.№336797; інв.№336805;
інв.№336809; інв.№336810;
інв.№336812; інв.№337157;
інв.№337158; інв.№337301;
інв.№337303; інв.№337321;
інв.№337322; інв.№337340;
інв.№337845; інв.№337866;
інв.№337867; інв.№337868;
інв.№337869; інв.№337870;
інв.№337871; інв.№337872;
інв.№337873; інв.№337888;
інв.№337889; інв.№337895;
інв.№337896; інв.№337938;
інв.№338459; інв.№326881;
інв.№320941; інв.№Д005;
інв.№251920; інв.№303391;
інв.№Д0005; інв.№322444;
інв.№С8233; інв.№322455;
інв.№322445; інв.№322617;
інв.№С8234; інв.№Т1413;
інв.№322639; інв.№Т1762;
інв.№А047; інв.№А051;
інв.№А060; інв.№А071;
інв.№А101; інв.№А102;
інв.№А108; інв.№А111;
інв.№А118; інв.№А1206;
інв.№А1207; інв.№А1208;
інв.№А1213; інв.№А1214;
інв.№А1220; інв.№А1223;
інв.№А123; інв.№А1234;
інв.№А1238; інв.№А124;
інв.№А1246; інв.№А125;
інв.№А1251; інв.№А1259;
інв.№А1262; інв.№А1265;
інв.№А127; інв.№А1271;
інв.№А1272; інв.№А1275;
інв.№А1279; інв.№А1281;
інв.№А1290; інв.№А1293;
інв.№А1294; інв.№А1295;
інв.№А1296; інв.№А1302;
інв.№А1306; інв.№А1316;
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інв.№А1325; інв.№А1328;
інв.№А1330; інв.№А1331;
інв.№А1340; інв.№А1341;
інв.№А1347; інв.№А1348;
інв.№А1350; інв.№А1351;
інв.№А136; інв.№А1365;
інв.№А1366; інв.№А1367;
інв.№А1378; інв.№А1380;
інв.№А1382; інв.№А1385;
інв.№А1388; інв.№А1389;
інв.№А139; інв.№А1392;
інв.№А1393; інв.№А1399;
інв.№А1403; інв.№А1406;
інв.№А1407; інв.№А1412;
інв.№А1415; інв.№А1417;
інв.№А1418; інв.№А1421;
інв.№А1424; інв.№А1425;
інв.№А1428; інв.№А1429;
інв.№А143; інв.№А1430;
інв.№А1431; інв.№А1433;
інв.№А1435; інв.№А1436;
інв.№А144; інв.№А1440;
інв.№А1445; інв.№А1449;
інв.№А1464; інв.№А1465;
інв.№А1466; інв.№А1468;
інв.№А1469; інв.№А1474;
інв.№А1477; інв.№А1478;
інв.№А1480; інв.№А1481;
інв.№А1485; інв.№А149;
інв.№А1490; інв.№А1492;
інв.№А1495; інв.№А1501;
інв.№А1510; інв.№А1511;
інв.№А1512; інв.№А1516;
інв.№А1518; інв.№А1519;
інв.№А1522; інв.№А1524;
інв.№А1526; інв.№А1529;
інв.№А1530; інв.№А1533;
інв.№А1539; інв.№А1541;
інв.№А1542; інв.№А1543;
інв.№А1544; інв.№А1546;
інв.№А1558; інв.№А1559;
інв.№А156; інв.№А1561;
інв.№А1567; інв.№А1568;
інв.№А1593; інв.№А1596;
інв.№А1598; інв.№А1599;
інв.№А1600; інв.№А1603;
інв.№А1604; інв.№А1605;
інв.№А1606; інв.№А1617;
інв.№А162; інв.№А1620;
інв.№А1633; інв.№А1648;
інв.№А1649; інв.№А165;
інв.№А1651; інв.№А1653;
інв.№А1656; інв.№А1658;
інв.№А1659; інв.№А1660;
інв.№А1663; інв.№А1664;
інв.№А1666; інв.№А1670;
інв.№А1682; інв.№А169;
інв.№А1690; інв.№А1695;
інв.№А1696; інв.№А1697;
інв.№А1698; інв.№А1702;
інв.№А1703; інв.№А1708;
інв.№А1709; інв.№А173;
інв.№А1771; інв.№А1772;
інв.№А1773; інв.№А1774;
інв.№А1778; інв.№А1779;
інв.№А1785; інв.№А1786;
інв.№А1791; інв.№А1797;
інв.№А1798; інв.№А1813;
інв.№А1814; інв.№А1817;
інв.№А1819; інв.№А1847;
інв.№А1858; інв.№А1860;
інв.№А1862; інв.№А187;
інв.№А1872; інв.№А1875;
інв.№А1880; інв.№А1881;
інв.№А1883; інв.№А1888;
інв.№А1890; інв.№А1892;
інв.№А1901; інв.№А1902;
інв.№А1917; інв.№А1919;
інв.№А1920; інв.№А1922;
інв.№А1923; інв.№А1924;
інв.№А196; інв.№А197;
інв.№А198; інв.№А212;
інв.№А215; інв.№А216;
інв.№А217; інв.№А224;
інв.№А230; інв.№А236;
інв.№А238; інв.№А240;
інв.№А253; інв.№А258;
інв.№А259; інв.№А270;
інв.№А273; інв.№А281;
інв.№А313; інв.№А330;
інв.№А331; інв.№А354;
інв.№А367; інв.№А370;
інв.№А371; інв.№А374;
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інв.№А376; інв.№А381;
інв.№А382; інв.№А392;
інв.№А399; інв.№А400;
інв.№А403; інв.№А408;
інв.№А411; інв.№А413;
інв.№А417; інв.№А426;
інв.№А429; інв.№А433;
інв.№А434; інв.№А446;
інв.№А448; інв.№А449;
інв.№А550; інв.№А573;
інв.№А597; інв.№А598;
інв.№А602; інв.№А604;
інв.№А605; інв.№А606;
інв.№А618; інв.№А619;
інв.№А623; інв.№А637;
інв.№А638; інв.№А640;
інв.№А642; інв.№А643;
інв.№А684; інв.№А685;
інв.№А686; інв.№А687;
інв.№А691; інв.№А695;
інв.№А701; інв.№А702;
інв.№А703; інв.№А704;
інв.№А705; інв.№А706;
інв.№А709; інв.№А711;
інв.№А712; інв.№А713;
інв.№А732; інв.№А733;
інв.№А734; інв.№А737;
інв.№А738; інв.№А739;
інв.№А740; інв.№А741;
інв.№А743; інв.№А745;
інв.№А759; інв.№А763;
інв.№А786; інв.№А789;
інв.№А795; інв.№А801;
інв.№А814; інв.№А815;
інв.№А826; інв.№А827;
інв.№А830; інв.№А834;
інв.№А840; інв.№А842;
інв.№А849; інв.№А850;
інв.№А855; інв.№А856;
інв.№А858; інв.№А859;
інв.№А862; інв.№А864;
інв.№А867; інв.№А880;
інв.№А883; інв.№А888;
інв.№А891; інв.№А897;
інв.№А899; інв.№А912;
інв.№А915; інв.№А918;
інв.№А922; інв.№А923;
інв.№А924; інв.№А928;
інв.№А937; інв.№А938;
інв.№А941; інв.№А947;
інв.№А954; інв.№А956;
інв.№А958; інв.№А961;
інв.№А966; інв.№А969;
інв.№А972; інв.№А974;
інв.№А977; інв.№А978;
інв.№А982; інв.№А983;
інв.№А990; інв.№А994;
інв.№ВТ17484; інв.№ВТ17485;
інв.№ВТ17486; інв.№Т369;
інв.№328556; інв.№Т734;
інв.№322760; інв.№Д004;
інв.№Д008; інв.№Д023;
інв.№Д034; інв.№Д039;
інв.№Д074; інв.№Д1001;
інв.№Д1003; інв.№Д1006;
інв.№Д1013; інв.№Д1014;
інв.№Д1036; інв.№Д1039;
інв.№Д1047; інв.№Д1051;
інв.№Д1055; інв.№Д1063;
інв.№Д1068; інв.№Д1069;
інв.№Д1075; інв.№Д1084;
інв.№Д1089; інв.№Д1090;
інв.№Д1097; інв.№Д1101;
інв.№Д1103; інв.№Д1106;
інв.№Д1110; інв.№Д1114;
інв.№Д1117; інв.№Д1123;
інв.№Д1124; інв.№Д1125;
інв.№Д1128; інв.№Д1131;
інв.№Д1142; інв.№Д1144;
інв.№Д1145; інв.№Д1150;
інв.№Д1151; інв.№Д1152;
інв.№Д1154; інв.№Д1156;
інв.№Д1158; інв.№Д1159;
інв.№Д1164; інв.№Д1165;
інв.№Д1166; інв.№Д1168;
інв.№Д117; інв.№Д1173;
інв.№Д1175; інв.№Д1177;
інв.№Д1184; інв.№Д1186;
інв.№Д1189; інв.№Д1190;
інв.№Д1202; інв.№Д1203;
інв.№Д1204; інв.№Д1205;
інв.№Д1210; інв.№Д1211;
інв.№Д1216; інв.№Д1220;

32
інв.№Д1222; інв.№Д1223;
інв.№Д1225; інв.№Д1233;
інв.№Д1234; інв.№Д1236;
інв.№Д1237; інв.№Д1238;
інв.№Д1241; інв.№Д1243;
інв.№Д1248; інв.№Д1249;
інв.№Д1255; інв.№Д1258;
інв.№Д1263; інв.№Д1264;
інв.№Д1265; інв.№Д1276;
інв.№Д1280; інв.№Д1283;
інв.№Д1285; інв.№Д1288;
інв.№Д1289; інв.№Д1291;
інв.№Д1292; інв.№Д1297;
інв.№Д1299; інв.№Д1300;
інв.№Д1318; інв.№Д132;
інв.№Д1331; інв.№Д1335;
інв.№Д1339; інв.№Д1342;
інв.№Д1346; інв.№Д1347;
інв.№Д1352; інв.№Д1353;
інв.№Д1354; інв.№Д1355;
інв.№Д1359; інв.№Д136;
інв.№Д1361; інв.№Д1366;
інв.№Д1368; інв.№Д1371;
інв.№Д1374; інв.№Д1376;
інв.№Д1377; інв.№Д1379;
інв.№Д1380; інв.№Д1383;
інв.№Д1385; інв.№Д1386;
інв.№Д1387; інв.№Д1389;
інв.№Д1392; інв.№Д1393;
інв.№Д1396; інв.№Д1397;
інв.№Д1398; інв.№Д1400;
інв.№Д1402; інв.№Д1403;
інв.№Д1410; інв.№Д1413;
інв.№Д1415; інв.№Д1416;
інв.№Д1418; інв.№Д1419;
інв.№Д1422; інв.№Д1425;
інв.№Д1430; інв.№Д1445;
інв.№Д1446; інв.№Д1448;
інв.№Д1449; інв.№Д1452;
інв.№Д1454; інв.№Д1455;
інв.№Д1456; інв.№Д146;
інв.№Д1460; інв.№Д1461;
інв.№Д1473; інв.№Д1474;
інв.№Д1475; інв.№Д1476;
інв.№Д1483; інв.№Д1484;
інв.№Д1489; інв.№Д1494;
інв.№Д1503; інв.№Д1506;
інв.№Д1507; інв.№Д1514;
інв.№Д1515; інв.№Д1518;
інв.№Д1519; інв.№Д157;
інв.№Д172; інв.№Д194;
інв.№Д199; інв.№Д213;
інв.№Д216; інв.№Д227;
інв.№Д231; інв.№Д240;
інв.№Д246; інв.№Д250;
інв.№Д253; інв.№Д259;
інв.№Д271; інв.№Д275;
інв.№Д280; інв.№Д281;
інв.№Д284; інв.№Д288;
інв.№Д295; інв.№Д296;
інв.№Д297; інв.№Д298;
інв.№Д301; інв.№Д309;
інв.№Д336; інв.№Д338;
інв.№Д339; інв.№Д340;
інв.№Д341; інв.№Д343;
інв.№Д344; інв.№Д345;
інв.№Д348; інв.№Д349;
інв.№Д351; інв.№Д358;
інв.№Д365; інв.№Д367;
інв.№Д371; інв.№Д373;
інв.№Д379; інв.№Д381;
інв.№Д393; інв.№Д394;
інв.№Д395; інв.№Д399;
інв.№Д404; інв.№Д405;
інв.№Д406; інв.№Д407;
інв.№Д409; інв.№Д410;
інв.№Д411; інв.№Д412;
інв.№Д415; інв.№Д417;
інв.№Д419; інв.№Д421;
інв.№Д424; інв.№Д425;
інв.№Д426; інв.№Д428;
інв.№Д430; інв.№Д436;
інв.№Д444; інв.№Д448;
інв.№Д450; інв.№Д461;
інв.№Д465; інв.№Д466;
інв.№Д469; інв.№Д473;
інв.№Д475; інв.№Д477;
інв.№Д478; інв.№Д479;
інв.№Д480; інв.№Д481;
інв.№Д487; інв.№Д488;
інв.№Д489; інв.№Д492;
інв.№Д495; інв.№Д497;
інв.№Д500; інв.№Д506;
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інв.№Д511; інв.№Д513;
інв.№Д514; інв.№Д519;
інв.№Д523; інв.№Д524;
інв.№Д525; інв.№Д527;
інв.№Д534; інв.№Д537;
інв.№Д545; інв.№Д546;
інв.№Д556; інв.№Д560;
інв.№Д561; інв.№Д563;
інв.№Д571; інв.№Д574;
інв.№Д575; інв.№Д585;
інв.№Д587; інв.№Д588;
інв.№Д593; інв.№Д595;
інв.№Д597; інв.№Д602;
інв.№Д613; інв.№Д614;
інв.№Д618; інв.№Д627;
інв.№Д630; інв.№Д636;
інв.№Д639; інв.№Д640;
інв.№Д641; інв.№Д654;
інв.№Д655; інв.№Д656;
інв.№Д665; інв.№Д666;
інв.№Д669; інв.№Д670;
інв.№Д672; інв.№Д676;
інв.№Д679; інв.№Д687;
інв.№Д688; інв.№Д689;
інв.№Д694; інв.№Д698;
інв.№Д699; інв.№Д704;
інв.№Д705; інв.№Д706;
інв.№Д707; інв.№Д708;
інв.№Д709; інв.№Д710;
інв.№Д712; інв.№Д714;
інв.№Д717; інв.№Д720;
інв.№Д722; інв.№Д723;
інв.№Д726; інв.№Д729;
інв.№Д731; інв.№Д732;
інв.№Д737; інв.№Д738;
інв.№Д748; інв.№Д752;
інв.№Д759; інв.№Д761;
інв.№Д764; інв.№Д765;
інв.№Д769; інв.№Д775;
інв.№Д786; інв.№Д791;
інв.№Д796; інв.№Д797;
інв.№И10122; інв.№И10541;
інв.№И10574; інв.№И10603;
інв.№И10606; інв.№И10612;
інв.№И10702; інв.№И10703;
інв.№И10704; інв.№И10705;
інв.№И10706; інв.№И10738;
інв.№И10739; інв.№И10765;
інв.№И10768; інв.№И10781;
інв.№И10921; інв.№И10960;
інв.№И10985; інв.№И10998;
інв.№И11091; інв.№И11120;
інв.№И11185; інв.№И11188;
інв.№И11262; інв.№И11263;
інв.№И11292; інв.№И11323;
інв.№И11349; інв.№И11697;
інв.№И11706; інв.№И11843;
інв.№И11844; інв.№И11922;
інв.№И12253; інв.№И12432;
інв.№И12434; інв.№И12619;
інв.№И12620; інв.№И12803;
інв.№И12804; інв.№И12878;
інв.№И12951; інв.№И12963;
інв.№И13028; інв.№И13120;
інв.№И13200; інв.№И13202;
інв.№И13215; інв.№И13286;
інв.№И13287; інв.№И13388;
інв.№И13389; інв.№И13398;
інв.№И13573; інв.№И13574;
інв.№И13575; інв.№И13576;
інв.№И13577; інв.№И13579;
інв.№И13580; інв.№И13581;
інв.№И13582; інв.№И13655;
інв.№И13659; інв.№И13674;
інв.№И13740; інв.№И13825;
інв.№И13831; інв.№И13939;
інв.№И13941; інв.№И13961;
інв.№И14032; інв.№И14084;
інв.№И14088; інв.№И14089;
інв.№И14187; інв.№И14192;
інв.№И14205; інв.№И14405;
інв.№И14407; інв.№И14408;
інв.№И14412; інв.№И14424;
інв.№И14465; інв.№И14477;
інв.№И14666; інв.№И14685;
інв.№И14822; інв.№И14823;
інв.№И14824; інв.№И14825;
інв.№И14826; інв.№И14827;
інв.№И14828; інв.№И14829;
інв.№И14830; інв.№И14831;
інв.№И14832; інв.№И14833;
інв.№И14834; інв.№И14835;
інв.№И14836; інв.№И14837;
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інв.№И14840; інв.№И14920;
інв.№И15031; інв.№И15066;
інв.№И15071; інв.№И15086;
інв.№И15371; інв.№И15372;
інв.№И15474; інв.№И15491;
інв.№И15496; інв.№И15498;
інв.№И15500; інв.№И15501;
інв.№И15503; інв.№И15580;
інв.№И15584; інв.№И15585;
інв.№И15586; інв.№И15587;
інв.№И15700; інв.№И15702;
інв.№И15711; інв.№И15712;
інв.№И15715; інв.№И15910;
інв.№И16008; інв.№И16009;
інв.№И16010; інв.№И16027;
інв.№И16028; інв.№И16029;
інв.№И16039; інв.№И16040;
інв.№И16041; інв.№И16042;
інв.№И16052; інв.№И16053;
інв.№И16080; інв.№И16081;
інв.№И16082; інв.№И16083;
інв.№И16364; інв.№И16518;
інв.№И16521; інв.№И16522;
інв.№И16525; інв.№И16546;
інв.№И16566; інв.№И16570;
інв.№И16573; інв.№И16818;
інв.№И16822; інв.№И16823;
інв.№И16824; інв.№И16825;
інв.№И17175; інв.№И17177;
інв.№И17183; інв.№И17191;
інв.№И17260; інв.№И17390;
інв.№И17391; інв.№И17444;
інв.№И17446; інв.№И17447;
інв.№И17448; інв.№И17449;
інв.№И17450; інв.№И17556;
інв.№И17709; інв.№И17765;
інв.№И17767; інв.№И17800;
інв.№И17823; інв.№И17824;
інв.№И17826; інв.№И17827;
інв.№И17828; інв.№И18243;
інв.№И18258; інв.№И18388;
інв.№И18389; інв.№И18390;
інв.№И18391; інв.№И18396;
інв.№И18397; інв.№И18398;
інв.№И18628; інв.№И18671;
інв.№И18695; інв.№И18883;
інв.№И18886; інв.№И18887;
інв.№И18888; інв.№И19102;
інв.№И19103; інв.№И19107;
інв.№И19309; інв.№И19344;
інв.№И19345; інв.№И19346;
інв.№И19347; інв.№И19348;
інв.№И19349; інв.№И19350;
інв.№И19351; інв.№И19352;
інв.№И19353; інв.№И19371;
інв.№И19745; інв.№И19929;
інв.№И19942; інв.№И19951;
інв.№И19952; інв.№И19954;
інв.№И19955; інв.№И19956;
інв.№И19973; інв.№И19974;
інв.№И19979; інв.№И19984;
інв.№И19985; інв.№И19986;
інв.№И19987; інв.№И20162;
інв.№И20172; інв.№И20183;
інв.№И20184; інв.№И20185;
інв.№И20186; інв.№И20187;
інв.№И20188; інв.№И20189;
інв.№И20190; інв.№И20191;
інв.№И20192; інв.№И20193;
інв.№И20194; інв.№И20195;
інв.№И20196; інв.№И20197;
інв.№И20198; інв.№И20199;
інв.№И20200; інв.№И20201;
інв.№И20202; інв.№И20203;
інв.№И20204; інв.№И20225;
інв.№И20263; інв.№И20264;
інв.№И20265; інв.№И20267;
інв.№И20269; інв.№И20545;
інв.№И20546; інв.№И20547;
інв.№И20548; інв.№И20753;
інв.№И20754; інв.№И20755;
інв.№И20883; інв.№И20884;
інв.№И20885; інв.№И20886;
інв.№И20887; інв.№И20888;
інв.№И20889; інв.№И20890;
інв.№И20988; інв.№И21094;
інв.№И21095; інв.№И21096;
інв.№И21097; інв.№И21098;
інв.№И21099; інв.№И21100;
інв.№И21101; інв.№И21102;
інв.№И21103; інв.№И21104;
інв.№И21105; інв.№И21106;
інв.№И21107; інв.№И21108;
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інв.№И21109; інв.№И21110;
інв.№И21111; інв.№И21112;
інв.№И21113; інв.№И21114;
інв.№И21115; інв.№И21116;
інв.№И21117; інв.№И21118;
інв.№И21119; інв.№И21120;
інв.№И21121; інв.№И21122;
інв.№И21123; інв.№И21124;
інв.№И21125; інв.№И21126;
інв.№И21127; інв.№И21128;
інв.№И21129; інв.№И21130;
інв.№И21131; інв.№И21132;
інв.№И21133; інв.№И21134;
інв.№И21135; інв.№И21136;
інв.№И21137; інв.№И21138;
інв.№И21139; інв.№И21140;
інв.№И21141; інв.№И21142;
інв.№И21143; інв.№И21144;
інв.№И21145; інв.№И21146;
інв.№И21147; інв.№И21148;
інв.№И21149; інв.№И21150;
інв.№И21151; інв.№И21152;
інв.№И21153; інв.№И21154;
інв.№И21155; інв.№И21156;
інв.№И21157; інв.№И21158;
інв.№И21159; інв.№И21160;
інв.№И21161; інв.№И21162;
інв.№И21163; інв.№И21164;
інв.№И21165; інв.№И21166;
інв.№И21167; інв.№И21168;
інв.№И21169; інв.№И21191;
інв.№И21192; інв.№И21193;
інв.№И21194; інв.№И21195;
інв.№И21196; інв.№И21197;
інв.№И21198; інв.№И21199;
інв.№И21201; інв.№И21203;
інв.№И21204; інв.№И21205;
інв.№И21206; інв.№И21214;
інв.№И21270; інв.№И21271;
інв.№И21273; інв.№И21274;
інв.№И21281; інв.№И21294;
інв.№И21295; інв.№И21296;
інв.№И21297; інв.№И21298;
інв.№И21299; інв.№И21404;
інв.№И21405; інв.№И22111;
інв.№И22112; інв.№И22164;
інв.№И22219; інв.№И22243;
інв.№И22244; інв.№И22245;
інв.№И22249; інв.№И22250;
інв.№И22266; інв.№И22267;
інв.№И22268; інв.№И22269;
інв.№И22270; інв.№И22271;
інв.№И22277; інв.№И22278;
інв.№И22282; інв.№И22283;
інв.№И22291; інв.№И22296;
інв.№И22308; інв.№И22309;
інв.№И22310; інв.№И22311;
інв.№И22321; інв.№И22322;
інв.№И22323; інв.№И22324;
інв.№И22325; інв.№И22326;
інв.№И22327; інв.№И22328;
інв.№И22329; інв.№И22330;
інв.№И22331; інв.№И22332;
інв.№И22350; інв.№И22351;
інв.№И22352; інв.№И22368;
інв.№И22369; інв.№И22370;
інв.№И22371; інв.№И22380;
інв.№И22394; інв.№И22395;
інв.№И22396; інв.№И22397;
інв.№И22402; інв.№И22403;
інв.№И22404; інв.№И22421;
інв.№И22422; інв.№И22423;
інв.№И22424; інв.№И22428;
інв.№И22429; інв.№И22430;
інв.№И22434; інв.№И22435;
інв.№И22443; інв.№И22444;
інв.№И22445; інв.№И22446;
інв.№И22451; інв.№И22453;
інв.№И22456; інв.№И22457;
інв.№И22462; інв.№И22464;
інв.№И22465; інв.№И22466;
інв.№И22467; інв.№И22468;
інв.№И22472; інв.№И22582;
інв.№И22583; інв.№И22584;
інв.№И22587; інв.№И22597;
інв.№И22598; інв.№И22610;
інв.№И22611; інв.№И22612;
інв.№И22613; інв.№И22614;
інв.№И22615; інв.№И22616;
інв.№И22617; інв.№И22618;
інв.№И22619; інв.№И22620;
інв.№И22621; інв.№И22622;
інв.№И22623; інв.№И22624;
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інв.№И22632; інв.№И22638;
інв.№И22639; інв.№И22640;
інв.№И22641; інв.№И22646;
інв.№И22647; інв.№И22648;
інв.№И22649; інв.№И22650;
інв.№И22651; інв.№И22652;
інв.№И22653; інв.№И22654;
інв.№И22655; інв.№И22658;
інв.№И22659; інв.№И22660;
інв.№И22661; інв.№И22662;
інв.№И22664; інв.№И22667;
інв.№И22668; інв.№И22669;
інв.№И22670; інв.№И22671;
інв.№И22672; інв.№И22673;
інв.№И22674; інв.№И22675;
інв.№И22676; інв.№И22677;
інв.№И22678; інв.№И22679;
інв.№И22680; інв.№И22681;
інв.№И22695; інв.№И22696;
інв.№И22706; інв.№И22722;
інв.№И22723; інв.№И22731;
інв.№И22732; інв.№И22733;
інв.№И22734; інв.№И22756;
інв.№И22760; інв.№И22761;
інв.№И22762; інв.№И22781;
інв.№И22782; інв.№И22783;
інв.№И22791; інв.№И22792;
інв.№И22793; інв.№И22794;
інв.№И22798; інв.№И22799;
інв.№И22800; інв.№И22804;
інв.№И22805; інв.№И22806;
інв.№И22807; інв.№И22808;
інв.№И22809; інв.№И22810;
інв.№И22811; інв.№И22812;
інв.№И22813; інв.№И22814;
інв.№И22815; інв.№И22816;
інв.№И22818; інв.№И22819;
інв.№И22820; інв.№И22821;
інв.№И22822; інв.№И22828;
інв.№И22829; інв.№И22830;
інв.№И22831; інв.№И22832;
інв.№И22833; інв.№И22834;
інв.№И22835; інв.№И22839;
інв.№И22855; інв.№И22856;
інв.№И22869; інв.№И22870;
інв.№И22877; інв.№И22885;
інв.№И22886; інв.№И22887;
інв.№И22888; інв.№И22890;
інв.№И22892; інв.№И22893;
інв.№И22894; інв.№И22895;
інв.№И22896; інв.№И22916;
інв.№И22920; інв.№И22922;
інв.№И22923; інв.№И22924;
інв.№И22925; інв.№И22926;
інв.№И22927; інв.№И22929;
інв.№И22930; інв.№И22931;
інв.№И22932; інв.№И22933;
інв.№И22934; інв.№И22935;
інв.№И22936; інв.№И22937;
інв.№И22938; інв.№И22940;
інв.№И22941; інв.№И22942;
інв.№И22943; інв.№И22944;
інв.№И22945; інв.№И22946;
інв.№И22948; інв.№И22949;
інв.№И22951; інв.№И22952;
інв.№И22955; інв.№И22962;
інв.№И22963; інв.№И22964;
інв.№И22965; інв.№И22970;
інв.№И23013; інв.№И23014;
інв.№И23021; інв.№И23037;
інв.№И23062; інв.№И23063;
інв.№И23064; інв.№И23066;
інв.№И23098; інв.№И23099;
інв.№И23107; інв.№И23155;
інв.№И23157; інв.№И23162;
інв.№И23297; інв.№И23300;
інв.№И23328; інв.№И23333;
інв.№И23334; інв.№И23369;
інв.№И23370; інв.№И23371;
інв.№И23385; інв.№И23405;
інв.№И23408; інв.№И23417;
інв.№И23418; інв.№И23427;
інв.№И23429; інв.№И23430;
інв.№И23431; інв.№И23433;
інв.№И23434; інв.№И23438;
інв.№И23451; інв.№И23452;
інв.№И23453; інв.№И23454;
інв.№И23455; інв.№И23456;
інв.№И23503; інв.№И23541;
інв.№И23567; інв.№И23568;
інв.№И23570; інв.№И23571;
інв.№И23577; інв.№И23610;
інв.№И23629; інв.№И23630;
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інв.№И23631; інв.№И23632;
інв.№И23633; інв.№И23634;
інв.№И23635; інв.№И23636;
інв.№И23637; інв.№И23638;
інв.№И23668; інв.№И23669;
інв.№И23670; інв.№И23671;
інв.№И23672; інв.№И23687;
інв.№И23692; інв.№И23697;
інв.№И2654; інв.№И3007;
інв.№И3201; інв.№И3496;
інв.№И3553; інв.№И3905;
інв.№И3914; інв.№И4180;
інв.№И4251; інв.№И4495;
інв.№И4591; інв.№И4620;
інв.№И4691; інв.№И4702;
інв.№И4744; інв.№И4785;
інв.№И4813; інв.№И486;
інв.№И4892; інв.№И5108;
інв.№И5109; інв.№И5452;
інв.№И5571; інв.№И5622;
інв.№И7035; інв.№И7036;
інв.№И7096; інв.№И7170;
інв.№И7171; інв.№И7408;
інв.№И7582; інв.№И7729;
інв.№И7756; інв.№И8332;
інв.№И8374; інв.№И8538;
інв.№И8605; інв.№И9897;
інв.№Л002; інв.№Л005;
інв.№Л048; інв.№Л049;
інв.№Л126; інв.№Л129;
інв.№Л132; інв.№Л134;
інв.№Л142; інв.№Л145;
інв.№Л169; інв.№Л186;
інв.№Л189; інв.№Л206;
інв.№Л248; інв.№Л254;
інв.№Л266; інв.№Л309;
інв.№Л318; інв.№Л328;
інв.№Л350; інв.№Л351;
інв.№Л353; інв.№Л356;
інв.№Л357; інв.№Л359;
інв.№Л376; інв.№Л387;
інв.№Л422; інв.№Л423;
інв.№Л427; інв.№Л435;
інв.№Л445; інв.№Л454;
інв.№Л460; інв.№Л461;
інв.№Л469; інв.№Л472;
інв.№Л492; інв.№Л731;
інв.№Л732; інв.№Л755;
інв.№Л757; інв.№Л761;
інв.№Л775; інв.№Л776;
інв.№Л778; інв.№Л792;
інв.№Л793; інв.№ОИ0109;
інв.№ОИ0110; інв.№ОИ0111;
інв.№ОИ0112; інв.№ОИ0118;
інв.№ОИ0131; інв.№ОИ0255;
інв.№ОИ0258; інв.№ОИ0282;
інв.№ОИ0319; інв.№ОИ0320;
інв.№ОИ0412; інв.№ОИ0438;
інв.№ОИ0439; інв.№ОИ0505;
інв.№ОИ0523; інв.№ОИ0524;
інв.№ОИ0551; інв.№ОИ0576;
інв.№ОИ10613; інв.№ОИ14150;
інв.№ОИ14895; інв.№ОИ15783;
інв.№ОИ1621; інв.№ОИ18612;
інв.№ОИ22237; інв.№ОИ22364;
інв.№ОИ22370; інв.№ОИ23911;
інв.№ОИ23912; інв.№ОИ26516;
інв.№ОИ31825;
інв.№ОИ3310А;
інв.№ОИ33740; інв.№ОИ33791;
інв.№ОИ33792; інв.№ОИ35476;
інв.№ОИ35477; інв.№ОИ35478;
інв.№ОИ35868; інв.№ОИ373;
інв.№ОИ387; інв.№ОИ39129;
інв.№ОИ39131; інв.№ОИ39133;
інв.№ОИ39134; інв.№ОИ39135;
інв.№ОИ39137; інв.№ОИ4199;
інв.№ОИ499; інв.№ОИ511;
інв.№ОИ556; інв.№ОИ559;
інв.№ОИ561; інв.№ОИ563;
інв.№ОИ565; інв.№ОИ566;
інв.№ОИ569; інв.№ОИ620;
інв.№ОИ642; інв.№ОИ644;
інв.№ОИ645; інв.№ОИ7140;
інв.№ОИ7143; інв.№ОИ8589;
інв.№С10032; інв.№С10033;
інв.№С10034; інв.№С10035;
інв.№С10036; інв.№С10037;
інв.№С10038; інв.№С10039;
інв.№С10040; інв.№С10041;
інв.№С10045; інв.№С10048;
інв.№С10081; інв.№С10082;
інв.№С10083; інв.№С10084;
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інв.№С10085; інв.№С10086;
інв.№С10160; інв.№С10161;
інв.№С10162; інв.№С10163;
інв.№С10168; інв.№С10169;
інв.№С10200; інв.№С10207;
інв.№С10208; інв.№С10209;
інв.№С10210; інв.№С10211;
інв.№С10212; інв.№С10213;
інв.№С10214; інв.№С10215;
інв.№С10216; інв.№С10217;
інв.№С10218; інв.№С10219;
інв.№С10229; інв.№С10241;
інв.№С10242; інв.№С10243;
інв.№С10244; інв.№С10245;
інв.№С10246; інв.№С10247;
інв.№С10248; інв.№С10249;
інв.№С10250; інв.№С10251;
інв.№С10255; інв.№С10256;
інв.№С10260; інв.№С10262;
інв.№С10264; інв.№С10282;
інв.№С10284; інв.№С10286;
інв.№С10288; інв.№С10289;
інв.№С10290; інв.№С10291;
інв.№С10292; інв.№С10334;
інв.№С10348; інв.№С10362;
інв.№С10363; інв.№С10364;
інв.№С10368; інв.№С10444;
інв.№С10445; інв.№С10446;
інв.№С10448; інв.№С10449;
інв.№С10450; інв.№С10451;
інв.№С10452; інв.№С10460;
інв.№С10478; інв.№С10517;
інв.№С10743; інв.№С10746;
інв.№С10753; інв.№С10756;
інв.№С10762; інв.№С10764;
інв.№С10765; інв.№С10767;
інв.№С10768; інв.№С10779;
інв.№С10789; інв.№С10793;
інв.№С10794; інв.№С10809;
інв.№С10813; інв.№С10817;
інв.№С10818; інв.№С10819;
інв.№С10820; інв.№С10821;
інв.№С10824; інв.№С10831;
інв.№С10833; інв.№С10840;
інв.№С10841; інв.№С10842;
інв.№С10856; інв.№С10857;
інв.№С10858; інв.№С10859;
інв.№С10860; інв.№С10885;
інв.№С10886; інв.№С10893;
інв.№С10897; інв.№С10899;
інв.№С10902; інв.№С10903;
інв.№С10904; інв.№С10918;
інв.№С10919; інв.№С10920;
інв.№С10921; інв.№С10922;
інв.№С10923; інв.№С10929;
інв.№С10930; інв.№С10933;
інв.№С10935; інв.№С10936;
інв.№С10937; інв.№С1322;
інв.№С1857; інв.№С1859;
інв.№С1917; інв.№С1939;
інв.№С1944; інв.№С1970;
інв.№С1971; інв.№С1972;
інв.№С1982; інв.№С1993;
інв.№С2010; інв.№С2043;
інв.№С2048; інв.№С2049;
інв.№С2135; інв.№С2139;
інв.№С2140; інв.№С2141;
інв.№С2142; інв.№С2149;
інв.№С2157; інв.№С2158;
інв.№С2160; інв.№С2161;
інв.№С2180; інв.№С2183;
інв.№С2184; інв.№С2195;
інв.№С2197; інв.№С2198;
інв.№С2203; інв.№С2222;
інв.№С2224; інв.№С2225;
інв.№С2226; інв.№С2242;
інв.№С2254; інв.№С2255;
інв.№С2259; інв.№С2261;
інв.№С2263; інв.№С2340;
інв.№С2345; інв.№С2350;
інв.№С2351; інв.№С2352;
інв.№С2353; інв.№С2354;
інв.№С2355; інв.№С2356;
інв.№С2357; інв.№С2358;
інв.№С2458; інв.№С2459;
інв.№С2460; інв.№С2463;
інв.№С2465; інв.№С2466;
інв.№С2501; інв.№С2537;
інв.№С2538; інв.№С2539;
інв.№С2543; інв.№С2544;
інв.№С2546; інв.№С2557;
інв.№С2559; інв.№С2563;
інв.№С2564; інв.№С2572;
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інв.№С2573; інв.№С2574;
інв.№С2578; інв.№С2588;
інв.№С2591; інв.№С2592;
інв.№С2595; інв.№С2596;
інв.№С2597; інв.№С2668;
інв.№С2669; інв.№С2672;
інв.№С2675; інв.№С2676;
інв.№С2677; інв.№С2712;
інв.№С2732; інв.№С2737;
інв.№С2816; інв.№С2817;
інв.№С2818; інв.№С2819;
інв.№С2820; інв.№С2821;
інв.№С2822; інв.№С2851;
інв.№С2856; інв.№С2859;
інв.№С3016; інв.№С3017;
інв.№С3021; інв.№С3067;
інв.№С3108; інв.№С3220;
інв.№С3305; інв.№С3313;
інв.№С3324; інв.№С3331;
інв.№С3414; інв.№С3419;
інв.№С3494; інв.№С5005;
інв.№С5016; інв.№С5032;
інв.№С5033; інв.№С5098;
інв.№С5105; інв.№С5106;
інв.№С5159; інв.№С5160;
інв.№С5161; інв.№С5284;
інв.№С5297; інв.№С5320;
інв.№С5341; інв.№С5417;
інв.№С5456; інв.№С5545;
інв.№С5567; інв.№С5568;
інв.№С5569; інв.№С5598;
інв.№С5602; інв.№С5606;
інв.№С5630; інв.№С5631;
інв.№С5632; інв.№С5635;
інв.№С5642; інв.№С5644;
інв.№С5648; інв.№С5649;
інв.№С5650; інв.№С5652;
інв.№С5655; інв.№С5656;
інв.№С5658; інв.№С5661;
інв.№С5662; інв.№С5664;
інв.№С5671; інв.№С5710;
інв.№С5716; інв.№С5717;
інв.№С5719; інв.№С5720;
інв.№С5721; інв.№С5724;
інв.№С5726; інв.№С5730;
інв.№С5734; інв.№С5735;
інв.№С5736; інв.№С5739;
інв.№С5740; інв.№С5746;
інв.№С5764; інв.№С5765;
інв.№С5766; інв.№С5767;
інв.№С5773; інв.№С5775;
інв.№С5777; інв.№С5778;
інв.№С5784; інв.№С5785;
інв.№С5786; інв.№С5801;
інв.№С5802; інв.№С5803;
інв.№С5804; інв.№С5805;
інв.№С5806; інв.№С5807;
інв.№С5808; інв.№С5811;
інв.№С5812; інв.№С5813;
інв.№С5814; інв.№С5815;
інв.№С5832; інв.№С5836;
інв.№С5837; інв.№С5839;
інв.№С5841; інв.№С5842;
інв.№С5843; інв.№С5844;
інв.№С5845; інв.№С5848;
інв.№С5849; інв.№С5854;
інв.№С5858; інв.№С5859;
інв.№С5865; інв.№С5866;
інв.№С5869; інв.№С5870;
інв.№С5871; інв.№С5875;
інв.№С5876; інв.№С5887;
інв.№С5888; інв.№С5893;
інв.№С5900; інв.№С5901;
інв.№С5902; інв.№С5903;
інв.№С5905; інв.№С5939;
інв.№С5940; інв.№С5941;
інв.№С5943; інв.№С5944;
інв.№С5945; інв.№С5946;
інв.№С5947; інв.№С5948;
інв.№С5949; інв.№С5950;
інв.№С5953; інв.№С5954;
інв.№С5962; інв.№С5963;
інв.№С5964; інв.№С5965;
інв.№С5966; інв.№С5967;
інв.№С5968; інв.№С5971;
інв.№С5972; інв.№С5974;
інв.№С5975; інв.№С5976;
інв.№С5977; інв.№С5979;
інв.№С5981; інв.№С5982;
інв.№С5987; інв.№С5988;
інв.№С5989; інв.№С5990;
інв.№С5991; інв.№С5996;
інв.№С5997; інв.№С5998;
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інв.№С6000; інв.№С6001;
інв.№С6002; інв.№С6003;
інв.№С6004; інв.№С6007;
інв.№С6009; інв.№С6013;
інв.№С6017; інв.№С6020;
інв.№С6021; інв.№С6022;
інв.№С6023; інв.№С6039;
інв.№С6040; інв.№С6045;
інв.№С6046; інв.№С6047;
інв.№С6048; інв.№С6055;
інв.№С6056; інв.№С6059;
інв.№С6060; інв.№С6061;
інв.№С6062; інв.№С6063;
інв.№С6064; інв.№С6067;
інв.№С6068; інв.№С6069;
інв.№С6070; інв.№С6072;
інв.№С6074; інв.№С6075;
інв.№С6076; інв.№С6077;
інв.№С6078; інв.№С6081;
інв.№С6082; інв.№С6083;
інв.№С6084; інв.№С6085;
інв.№С6097; інв.№С6601;
інв.№С6602; інв.№С6603;
інв.№С6604; інв.№С6610;
інв.№С6611; інв.№С6612;
інв.№С6637; інв.№С6638;
інв.№С6639; інв.№С6640;
інв.№С6661; інв.№С6675;
інв.№С6678; інв.№С6679;
інв.№С6720; інв.№С6721;
інв.№С6722; інв.№С6723;
інв.№С6724; інв.№С6725;
інв.№С6726; інв.№С6727;
інв.№С6728; інв.№С6729;
інв.№С6730; інв.№С6731;
інв.№С6734; інв.№С6735;
інв.№С6736; інв.№С6737;
інв.№С6738; інв.№С6739;
інв.№С6746; інв.№С6750;
інв.№С6751; інв.№С6752;
інв.№С6753; інв.№С6754;
інв.№С6755; інв.№С6756;
інв.№С6757; інв.№С6758;
інв.№С6759; інв.№С6760;
інв.№С6761; інв.№С6762;
інв.№С6763; інв.№С6764;
інв.№С6765; інв.№С6766;
інв.№С6767; інв.№С6768;
інв.№С6769; інв.№С6773;
інв.№С6774; інв.№С6785;
інв.№С6786; інв.№С6787;
інв.№С6788; інв.№С6789;
інв.№С6791; інв.№С6792;
інв.№С6793; інв.№С6794;
інв.№С6803; інв.№С6812;
інв.№С6815; інв.№С6816;
інв.№С6817; інв.№С6818;
інв.№С6819; інв.№С6820;
інв.№С6821; інв.№С6822;
інв.№С6823; інв.№С6824;
інв.№С6825; інв.№С6826;
інв.№С6827; інв.№С6828;
інв.№С6829; інв.№С6833;
інв.№С6834; інв.№С6841;
інв.№С6857; інв.№С6875;
інв.№С6877; інв.№С6883;
інв.№С6884; інв.№С6885;
інв.№С6886; інв.№С6889;
інв.№С6899; інв.№С6900;
інв.№С6903; інв.№С6904;
інв.№С6905; інв.№С6909;
інв.№С6915; інв.№С6916;
інв.№С6917; інв.№С6919;
інв.№С6920; інв.№С6921;
інв.№С6942; інв.№С6943;
інв.№С6948; інв.№С6950;
інв.№С6951; інв.№С6953;
інв.№С6954; інв.№С6956;
інв.№С6957; інв.№С6961;
інв.№С6962; інв.№С6966;
інв.№С6969; інв.№С6970;
інв.№С6971; інв.№С6974;
інв.№С6975; інв.№С6976;
інв.№С6987; інв.№С6988;
інв.№С6993; інв.№С6994;
інв.№С7002; інв.№С7003;
інв.№С7017; інв.№С7018;
інв.№С7019; інв.№С7020;
інв.№С7021; інв.№С7022;
інв.№С7023; інв.№С7024;
інв.№С7025; інв.№С7040;
інв.№С7048; інв.№С7050;
інв.№С7132; інв.№С7183;
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інв.№С7184; інв.№С7185;
інв.№С7190; інв.№С7193;
інв.№С7195; інв.№С7196;
інв.№С7199; інв.№С7200;
інв.№С7201; інв.№С7202;
інв.№С7203; інв.№С7204;
інв.№С7206; інв.№С7212;
інв.№С7215; інв.№С7221;
інв.№С7222; інв.№С7231;
інв.№С7234; інв.№С7235;
інв.№С7239; інв.№С7248;
інв.№С7251; інв.№С7252;
інв.№С7253; інв.№С7254;
інв.№С7255; інв.№С7256;
інв.№С7257; інв.№С7258;
інв.№С7259; інв.№С7266;
інв.№С7267; інв.№С7268;
інв.№С7320; інв.№С7332;
інв.№С7346; інв.№С7349;
інв.№С7350; інв.№С7352;
інв.№С7353; інв.№С7354;
інв.№С7355; інв.№С7356;
інв.№С7357; інв.№С7358;
інв.№С7359; інв.№С7362;
інв.№С7363; інв.№С7364;
інв.№С7365; інв.№С7366;
інв.№С7367; інв.№С7368;
інв.№С7369; інв.№С7371;
інв.№С7373; інв.№С7374;
інв.№С7376; інв.№С7378;
інв.№С7379; інв.№С7388;
інв.№С7389; інв.№С7390;
інв.№С7391; інв.№С7392;
інв.№С7393; інв.№С7394;
інв.№С7395; інв.№С7396;
інв.№С7397; інв.№С7398;
інв.№С7400; інв.№С7401;
інв.№С7402; інв.№С7403;
інв.№С7404; інв.№С7405;
інв.№С7406; інв.№С7407;
інв.№С7408; інв.№С7409;
інв.№С7410; інв.№С7411;
інв.№С7412; інв.№С7413;
інв.№С7414; інв.№С7415;
інв.№С7416; інв.№С7417;
інв.№С7421; інв.№С7422;
інв.№С7424; інв.№С7425;
інв.№С7426; інв.№С7427;
інв.№С7460; інв.№С7461;
інв.№С7462; інв.№С7463;
інв.№С7464; інв.№С7465;
інв.№С7466; інв.№С7467;
інв.№С7489; інв.№С7490;
інв.№С7492; інв.№С7493;
інв.№С7494; інв.№С7495;
інв.№С7496; інв.№С7497;
інв.№С7498; інв.№С7499;
інв.№С7500; інв.№С7505;
інв.№С7506; інв.№С7507;
інв.№С7508; інв.№С7509;
інв.№С7510; інв.№С7511;
інв.№С7512; інв.№С7513;
інв.№С7515; інв.№С7516;
інв.№С7517; інв.№С7518;
інв.№С7522; інв.№С7523;
інв.№С7524; інв.№С7525;
інв.№С7533; інв.№С7534;
інв.№С7535; інв.№С7536;
інв.№С7587; інв.№С7588;
інв.№С7589; інв.№С7590;
інв.№С7591; інв.№С7592;
інв.№С7593; інв.№С7594;
інв.№С7595; інв.№С7596;
інв.№С7597; інв.№С7598;
інв.№С7604; інв.№С7612;
інв.№С7613; інв.№С7614;
інв.№С7615; інв.№С7616;
інв.№С7618; інв.№С7624;
інв.№С7625; інв.№С7626;
інв.№С7627; інв.№С7628;
інв.№С7629; інв.№С7631;
інв.№С7632; інв.№С7635;
інв.№С7636; інв.№С7637;
інв.№С7638; інв.№С7639;
інв.№С7640; інв.№С7641;
інв.№С7642; інв.№С7643;
інв.№С7645; інв.№С7662;
інв.№С7670; інв.№С7680;
інв.№С7692; інв.№С7738;
інв.№С7749; інв.№С7750;
інв.№С7751; інв.№С7752;
інв.№С7756; інв.№С7762;
інв.№С7767; інв.№С7768;
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інв.№С7769; інв.№С7770;
інв.№С7771; інв.№С7772;
інв.№С7782; інв.№С7783;
інв.№С7792; інв.№С7793;
інв.№С7794; інв.№С7795;
інв.№С7796; інв.№С7797;
інв.№С7798; інв.№С7799;
інв.№С7800; інв.№С7801;
інв.№С7802; інв.№С7803;
інв.№С7804; інв.№С7805;
інв.№С7806; інв.№С7807;
інв.№С7808; інв.№С7809;
інв.№С7810; інв.№С7811;
інв.№С7812; інв.№С7813;
інв.№С7814; інв.№С7815;
інв.№С7816; інв.№С7817;
інв.№С7818; інв.№С7819;
інв.№С7820; інв.№С7821;
інв.№С7822; інв.№С7823;
інв.№С7824; інв.№С7825;
інв.№С7826; інв.№С7827;
інв.№С7828; інв.№С7829;
інв.№С7830; інв.№С7831;
інв.№С7832; інв.№С7833;
інв.№С7834; інв.№С7835;
інв.№С7836; інв.№С7837;
інв.№С7838; інв.№С7840;
інв.№С7841; інв.№С7842;
інв.№С7847; інв.№С7849;
інв.№С7850; інв.№С7851;
інв.№С7852; інв.№С7853;
інв.№С7854; інв.№С7855;
інв.№С7856; інв.№С7857;
інв.№С7858; інв.№С7859;
інв.№С7860; інв.№С7861;
інв.№С7862; інв.№С7863;
інв.№С7864; інв.№С7865;
інв.№С7866; інв.№С7867;
інв.№С7868; інв.№С7869;
інв.№С7870; інв.№С7871;
інв.№С7872; інв.№С7873;
інв.№С7874; інв.№С7875;
інв.№С7876; інв.№С7877;
інв.№С7878; інв.№С7879;
інв.№С7880; інв.№С7881;
інв.№С7882; інв.№С7912;
інв.№С7913; інв.№С7915;
інв.№С7917; інв.№С7918;
інв.№С7924; інв.№С7930;
інв.№С7931; інв.№С7932;
інв.№С7936; інв.№С7939;
інв.№С7951; інв.№С7961;
інв.№С7962; інв.№С7964;
інв.№С7965; інв.№С7966;
інв.№С7967; інв.№С7968;
інв.№С7969; інв.№С7970;
інв.№С7971; інв.№С7994;
інв.№С7999; інв.№С8000;
інв.№С8001; інв.№С8020;
інв.№С8021; інв.№С8022;
інв.№С8023; інв.№С8032;
інв.№С8033; інв.№С8034;
інв.№С8042; інв.№С8043;
інв.№С8044; інв.№С8046;
інв.№С8048; інв.№С8049;
інв.№С8050; інв.№С8051;
інв.№С8054; інв.№С8055;
інв.№С8056; інв.№С8057;
інв.№С8058; інв.№С8059;
інв.№С8060; інв.№С8061;
інв.№С8062; інв.№С8063;
інв.№С8065; інв.№С8066;
інв.№С8067; інв.№С8069;
інв.№С8070; інв.№С8072;
інв.№С8073; інв.№С8074;
інв.№С8075; інв.№С8076;
інв.№С8077; інв.№С8078;
інв.№С8079; інв.№С8080;
інв.№С8081; інв.№С8082;
інв.№С8083; інв.№С8089;
інв.№С8090; інв.№С8091;
інв.№С8092; інв.№С8093;
інв.№С8094; інв.№С8095;
інв.№С8096; інв.№С8162;
інв.№С8166; інв.№С8167;
інв.№С8168; інв.№С8176;
інв.№С8178; інв.№С8179;
інв.№С8180; інв.№С8188;
інв.№С8191; інв.№С8192;
інв.№С8193; інв.№С8194;
інв.№С8195; інв.№С8196;
інв.№С8197; інв.№С8203;
інв.№С8205; інв.№С8207;
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інв.№С8208; інв.№С8210;
інв.№С8211; інв.№С8222;
інв.№С8223; інв.№С8224;
інв.№С8225; інв.№С8226;
інв.№С8227; інв.№С8228;
інв.№С8229; інв.№С8230;
інв.№С8231; інв.№С8232;
інв.№С8237; інв.№С8238;
інв.№С8241; інв.№С8242;
інв.№С8243; інв.№С8244;
інв.№С8245; інв.№С8246;
інв.№С8247; інв.№С8248;
інв.№С8249; інв.№С8250;
інв.№С8251; інв.№С8252;
інв.№С8254; інв.№С8255;
інв.№С8256; інв.№С8257;
інв.№С8258; інв.№С8259;
інв.№С8260; інв.№С8296;
інв.№С8313; інв.№С8320;
інв.№С8321; інв.№С8322;
інв.№С8323; інв.№С8324;
інв.№С8325; інв.№С8326;
інв.№С8327; інв.№С8328;
інв.№С8329; інв.№С8330;
інв.№С8331; інв.№С8332;
інв.№С8333; інв.№С8334;
інв.№С8335; інв.№С8338;
інв.№С8339; інв.№С8340;
інв.№С8342; інв.№С8343;
інв.№С8344; інв.№С8389;
інв.№С8396; інв.№С8422;
інв.№С8423; інв.№С8424;
інв.№С8425; інв.№С8426;
інв.№С8428; інв.№С8442;
інв.№С8443; інв.№С8444;
інв.№С8445; інв.№С8446;
інв.№С8448; інв.№С8450;
інв.№С8451; інв.№С8452;
інв.№С8453; інв.№С8454;
інв.№С8455; інв.№С8456;
інв.№С8457; інв.№С8458;
інв.№С8459; інв.№С8460;
інв.№С8461; інв.№С8462;
інв.№С8463; інв.№С8464;
інв.№С8465; інв.№С8466;
інв.№С8467; інв.№С8468;
інв.№С8469; інв.№С8470;
інв.№С8471; інв.№С8473;
інв.№С8474; інв.№С8475;
інв.№С8476; інв.№С8477;
інв.№С8478; інв.№С8479;
інв.№С8480; інв.№С8481;
інв.№С8482; інв.№С8483;
інв.№С8484; інв.№С8485;
інв.№С8486; інв.№С8487;
інв.№С8488; інв.№С8489;
інв.№С8490; інв.№С8491;
інв.№С8492; інв.№С8493;
інв.№С8494; інв.№С8495;
інв.№С8496; інв.№С8497;
інв.№С8498; інв.№С8499;
інв.№С8500; інв.№С8501;
інв.№С8502; інв.№С8503;
інв.№С8504; інв.№С8506;
інв.№С8510; інв.№С8511;
інв.№С8512; інв.№С8513;
інв.№С8514; інв.№С8515;
інв.№С8516; інв.№С8517;
інв.№С8518; інв.№С8519;
інв.№С8593; інв.№С8594;
інв.№С8595; інв.№С8597;
інв.№С8605; інв.№С8606;
інв.№С8611; інв.№С8614;
інв.№С8644; інв.№С8645;
інв.№С8646; інв.№С8647;
інв.№С8648; інв.№С8649;
інв.№С8651; інв.№С8652;
інв.№С8653; інв.№С8654;
інв.№С8655; інв.№С8658;
інв.№С8663; інв.№С8681;
інв.№С8689; інв.№С8690;
інв.№С8713; інв.№С8715;
інв.№С8721; інв.№С8722;
інв.№С8723; інв.№С8724;
інв.№С8725; інв.№С8726;
інв.№С8727; інв.№С8728;
інв.№С8729; інв.№С8735;
інв.№С8736; інв.№С8737;
інв.№С8738; інв.№С8740;
інв.№С8742; інв.№С8744;
інв.№С8745; інв.№С8746;
інв.№С8747; інв.№С8748;
інв.№С8749; інв.№С8750;
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інв.№С8751; інв.№С8754;
інв.№С8755; інв.№С8757;
інв.№С8761; інв.№С8762;
інв.№С8763; інв.№С8764;
інв.№С8765; інв.№С8766;
інв.№С8767; інв.№С8768;
інв.№С8769; інв.№С8770;
інв.№С8771; інв.№С8772;
інв.№С8773; інв.№С8774;
інв.№С8775; інв.№С8776;
інв.№С8777; інв.№С8778;
інв.№С8824; інв.№С8825;
інв.№С8826; інв.№С8827;
інв.№С8828; інв.№С8830;
інв.№С8853; інв.№С8854;
інв.№С8855; інв.№С8856;
інв.№С8859; інв.№С8861;
інв.№С8862; інв.№С8863;
інв.№С8883; інв.№С8884;
інв.№С8885; інв.№С8886;
інв.№С8887; інв.№С8888;
інв.№С8892; інв.№С8893;
інв.№С8894; інв.№С8895;
інв.№С8896; інв.№С8902;
інв.№С8903; інв.№С8904;
інв.№С8905; інв.№С8906;
інв.№С8907; інв.№С8909;
інв.№С8910; інв.№С8943;
інв.№С8944; інв.№С8953;
інв.№С8973; інв.№С8979;
інв.№С8980; інв.№С8981;
інв.№С8983; інв.№С8985;
інв.№С8993; інв.№С8994;
інв.№Т020; інв.№Т021;
інв.№Т023; інв.№Т026;
інв.№Т033; інв.№Т036;
інв.№Т043; інв.№Т045;
інв.№Т062; інв.№Т078;
інв.№Т080; інв.№Т081;
інв.№Т082; інв.№Т083;
інв.№Т088; інв.№Т089;
інв.№Т092; інв.№Т095;
інв.№Т096; інв.№Т097;
інв.№Т100; інв.№Т111;
інв.№Т115; інв.№Т116;
інв.№Т1232; інв.№Т1233;
інв.№Т125; інв.№Т1259;
інв.№Т127; інв.№Т1279;
інв.№Т128; інв.№Т1280;
інв.№Т1284; інв.№Т1295;
інв.№Т1296; інв.№Т1297;
інв.№Т1299; інв.№Т1300;
інв.№Т1301; інв.№Т1303;
інв.№Т1304; інв.№Т1306;
інв.№Т1317; інв.№Т1319;
інв.№Т134; інв.№Т1340;
інв.№Т1341; інв.№Т1342;
інв.№Т1343; інв.№Т1355;
інв.№Т1358; інв.№Т1368;
інв.№Т1369; інв.№Т1377;
інв.№Т1379; інв.№Т1393;
інв.№Т1394; інв.№Т1396;
інв.№Т1397; інв.№Т1418;
інв.№Т1420; інв.№Т1456;
інв.№Т1459; інв.№Т1460;
інв.№Т1472; інв.№Т148;
інв.№Т1492; інв.№Т1500;
інв.№Т1501; інв.№Т1502;
інв.№Т1510; інв.№Т1513;
інв.№Т1552; інв.№Т1557;
інв.№Т1558; інв.№Т1560;
інв.№Т1561; інв.№Т157;
інв.№Т1577; інв.№Т1580;
інв.№Т162; інв.№Т169;
інв.№Т1705; інв.№Т1706;
інв.№Т1717; інв.№Т1723;
інв.№Т1726; інв.№Т1727;
інв.№Т1733; інв.№Т1768;
інв.№Т1769; інв.№Т177;
інв.№Т1776; інв.№Т1783;
інв.№Т1784; інв.№Т1787;
інв.№Т1788; інв.№Т1789;
інв.№Т1793; інв.№Т1794;
інв.№Т1795; інв.№Т1796;
інв.№Т180; інв.№Т192;
інв.№Т203; інв.№Т215;
інв.№Т225; інв.№Т236;
інв.№Т237; інв.№Т240;
інв.№Т241; інв.№Т244;
інв.№Т245; інв.№Т246;
інв.№Т248; інв.№Т249;
інв.№Т250; інв.№Т253;
інв.№Т261; інв.№Т262;
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інв.№Т270; інв.№Т278;
інв.№Т285; інв.№Т290;
інв.№Т306; інв.№Т310;
інв.№Т311; інв.№Т315;
інв.№Т324; інв.№Т325;
інв.№Т326; інв.№Т327;
інв.№Т333; інв.№Т338;
інв.№Т339; інв.№Т340;
інв.№Т342; інв.№Т345;
інв.№Т349; інв.№Т378;
інв.№Т379; інв.№Т380;
інв.№Т382; інв.№Т383;
інв.№Т384; інв.№Т385;
інв.№Т387; інв.№Т394;
інв.№Т395; інв.№Т396;
інв.№Т398; інв.№Т400;
інв.№Т405; інв.№Т407;
інв.№Т411; інв.№Т412;
інв.№Т414; інв.№Т415;
інв.№Т419; інв.№Т420;
інв.№Т421; інв.№Т422;
інв.№Т425; інв.№Т429;
інв.№Т430; інв.№Т441;
інв.№Т444; інв.№Т446;
інв.№Т449; інв.№Т450;
інв.№Т451; інв.№Т452;
інв.№Т453; інв.№Т454;
інв.№Т455; інв.№Т456;
інв.№Т457; інв.№Т460;
інв.№Т461; інв.№Т463;
інв.№Т473; інв.№Т475;
інв.№Т483; інв.№Т484;
інв.№Т488; інв.№Т492;
інв.№Т493; інв.№Т495;
інв.№Т496; інв.№Т497;
інв.№Т502; інв.№Т515;
інв.№Т519; інв.№Т521;
інв.№Т523; інв.№Т524;
інв.№Т531; інв.№Т532;
інв.№Т536; інв.№Т537;
інв.№Т538; інв.№Т539;
інв.№Т543; інв.№Т544;
інв.№Т562; інв.№Т564;
інв.№Т569; інв.№Т573;
інв.№Т577; інв.№Т578;
інв.№Т586; інв.№Т587;
інв.№Т588; інв.№Т590;
інв.№Т593; інв.№Т595;
інв.№Т602; інв.№Т603;
інв.№Т604; інв.№Т606;
інв.№Т608; інв.№Т609;
інв.№Т614; інв.№Т617;
інв.№Т620; інв.№Т621;
інв.№Т624; інв.№Т626;
інв.№Т628; інв.№Т648;
інв.№Т649; інв.№Т650;
інв.№Т655; інв.№Т656;
інв.№Т660; інв.№Т661;
інв.№Т662; інв.№Т663;
інв.№Т681; інв.№Т689;
інв.№Т691; інв.№Т694;
інв.№Т695; інв.№Т696;
інв.№Т697; інв.№Т700;
інв.№Т702; інв.№Т708;
інв.№Т711; інв.№Т727;
інв.№Т729; інв.№Т730;
інв.№Т749; інв.№Т772;
інв.№Т773; інв.№Т786;
інв.№Т787; інв.№Т790;
інв.№Т791; інв.№Т792;
інв.№Т797; інв.№Т799;
інв.№Т800; інв.№Т802;
інв.№Т803; інв.№Т804;
інв.№Т809; інв.№Т810;
інв.№Т815; інв.№Т827;
інв.№Т830; інв.№Т834;
інв.№Т836; інв.№Т844;
інв.№Т854; інв.№Т884;
інв.№Т892; інв.№Т893;
інв.№Т908; інв.№Т909;
інв.№Т912; інв.№Т913;
інв.№Т926; інв.№Т927;
інв.№Т937; інв.№Т939;
інв.№Т942; інв.№Т943;
інв.№Т956; інв.№Т962;
інв.№Т963; інв.№Т964;
інв.№Т965; інв.№Т967;
інв.№Т970; інв.№Т975;
інв.№Т995; інв.№Т997;
інв.№Т998; інв.№Т999;
державний номерний знак Т
1025 ЗС, інв.№310552;
реєстраційний номер Т-1030-ЗС
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, інв.№317614; державний
номерний знак Т 1015 ЗС ,
інв.№318498; державний
номерний знак Т 1015 ЗС ,
інв.№318504; державний
номерний знак Т 561 ЗС,
інв.№318834; державний
номерний знак Т 1238 ЗП ,
інв.№319499; реєстраційний
номер Т 1013 ЗС , інв.№321353;
реєстраційний номер Т 545 ЗС ,
інв.№321622; реєстраційний
номер Т 1010 ЗС, інв.№323052;
державний номерний знак Т 6100 ЗС, інв.№323053; державний
номерний знак Т 6172 АР,
інв.№323054; реєстраційний
номер Т 553 ЗС , інв.№324437;
державний номерний знак Т
04793ЗС , інв.№324443;
держаний номерний знак Т 546
ЗС , інв.№324894;
реєстраційний номер Т 1040 ЗС,
інв.№324895; державний
номерний знак Т 1018 ЗС ,
інв.№324896; державний
номерний знак Т 2554 ЗС ,
інв.№324987; реєстраційний
номер Т 529 ЗС , інв.№325421;
державний номерний знак Т 538
ЗС, інв.№325422; реєстраційний
номер Т 5994 ЗС , інв.№325646;
реєстраційний номер Т 536 ЗС,
інв.№325734; реєстраційний
номер Т 551 ЗС, інв.№325739;
реєстраційний номер Т 535 ЗС ,
інв.№325751; реєстраційний
номер Т 1033 ЗС, інв.№325760;
державний номерний знак Т 525
ЗС, інв.№325761; державний
номерний знак Т 537 ЗС,
інв.№325763; державний
номерний знак Т 1185 ЗС,
інв.№326684; державний
номерний знак Т 1038 ЗС,
інв.№328953; реєстраційний
номер 3214 ВО, інв.№334221;
реєстраційний номер 6322 ВО,
інв.№334234; реєстраційний
номер
Т 1049 ЗС, інв.№337585;
реєстраційний номер 6326 ВО,
інв.№9011925; реєстраційний
номер 6326 ВО, інв.№9012834;
реєстраційний №04881 ВО,
інв.№9062621; реєстраційний
номер 6176 ЗЖ, інв.№9070001;
реєстраційний № 6331 ВО,
інв.№9070005; реєстраційний
№ 6329 ВО, інв.№9070006;
реєстраційний номер 6323 ВО,
інв.№9070039; реєстраційний
№ 4204 ВО, інв.№9073003;
реєстраційний номер 6324 ВО,
інв.№9073013; реєстраційний
номер 6328 ВО, інв.№9073015;
реєстраційний номер 4202 ВО,
інв.№9073072; державний
номерний знак Т 2642 ЗС,
інв.№9077601; реєстраційний
номер АР7035ВК,
інв.№9079302; реєстраційний
№00194НР, інв.№9079305;
реєстраційний №04681НР,
інв.№ОИ4471
Вимірювальні пристрої у
кількості 507 одиниць:
інв.№312736; інв.№315135;
інв.№315136; інв.№318532;
інв.№327396; інв.№329566;
інв.№329567; інв.№329649;
інв.№332015; інв.№332549;
інв.№332704; інв.№333073;
інв.№333074; інв.№333075;
інв.№333078; інв.№333079;
інв.№333080; інв.№333081;
інв.№333299; інв.№333618;
інв.№334243; інв.№334244;
інв.№334245; інв.№334246;
інв.№334247; інв.№334248;
інв.№334250; інв.№334251;
інв.№334252; інв.№335741;
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інв.№И10441; інв.№И10559;
інв.№И10566; інв.№И10633;
інв.№И10634; інв.№И10718;
інв.№И10799; інв.№И11073;
інв.№И11127; інв.№И11208;
інв.№И11299; інв.№И11713;
інв.№И11928; інв.№И11929;
інв.№И11953; інв.№И11983;
інв.№И11999; інв.№И12013;
інв.№И12055; інв.№И12072;
інв.№И12448; інв.№И12456;
інв.№И12480; інв.№И12570;
інв.№И12785; інв.№И13108;
інв.№И13788; інв.№И13983;
інв.№И14201; інв.№И14276;
інв.№И14281; інв.№И14551;
інв.№И14600; інв.№И14722;
інв.№И14976; інв.№И14988;
інв.№И15109; інв.№И15182;
інв.№И15262; інв.№И15415;
інв.№И15418; інв.№И15436;
інв.№И15488; інв.№И15572;
інв.№И15596; інв.№И15655;
інв.№И15885; інв.№И15886;
інв.№И16551; інв.№И16697;
інв.№И16698; інв.№И16702;
інв.№И16703; інв.№И16704;
інв.№И16705; інв.№И16706;
інв.№И16717; інв.№И16814;
інв.№И16883; інв.№И16988;
інв.№И17067; інв.№И17196;
інв.№И17266; інв.№И17267;
інв.№И17349; інв.№И17350;
інв.№И17367; інв.№И17369;
інв.№И17371; інв.№И17373;
інв.№И17375; інв.№И17378;
інв.№И17392; інв.№И1740;
інв.№И17420; інв.№И17421;
інв.№И17527; інв.№И17536;
інв.№И17537; інв.№И17538;
інв.№И17569; інв.№И17594;
інв.№И17644; інв.№И17645;
інв.№И17646; інв.№И17647;
інв.№И17670; інв.№И17710;
інв.№И17768; інв.№И17803;
інв.№И17804; інв.№И17836;
інв.№И17841; інв.№И17886;
інв.№И17889; інв.№И17894;
інв.№И17996; інв.№И18368;
інв.№И18369; інв.№И1840;
інв.№И18423; інв.№И18443;
інв.№И18444; інв.№И18458;
інв.№И18459; інв.№И18461;
інв.№И18518; інв.№И18519;
інв.№И18520; інв.№И18521;
інв.№И18522; інв.№И18523;
інв.№И18537; інв.№И18539;
інв.№И18607; інв.№И18608;
інв.№И18633; інв.№И18634;
інв.№И18665; інв.№И18669;
інв.№И18670; інв.№И18680;
інв.№И18681; інв.№И18690;
інв.№И18701; інв.№И18704;
інв.№И18711; інв.№И18717;
інв.№И18718; інв.№И18719;
інв.№И18729; інв.№И18731;
інв.№И18733; інв.№И18734;
інв.№И18737; інв.№И18739;
інв.№И18742; інв.№И18747;
інв.№И18750; інв.№И18754;
інв.№И18755; інв.№И18765;
інв.№И18768; інв.№И18776;
інв.№И18777; інв.№И18780;
інв.№И18784; інв.№И18792;
інв.№И18796; інв.№И18797;
інв.№И18799; інв.№И18801;
інв.№И18804; інв.№И18805;
інв.№И18806; інв.№И18817;
інв.№И18827; інв.№И18832;
інв.№И18834; інв.№И18845;
інв.№И18871; інв.№И18880;
інв.№И18914; інв.№И18926;
інв.№И18927; інв.№И18928;
інв.№И18930; інв.№И18932;
інв.№И18933; інв.№И18934;
інв.№И18935; інв.№И18936;
інв.№И18937; інв.№И18939;
інв.№И18940; інв.№И18941;
інв.№И18942; інв.№И18943;
інв.№И18945; інв.№И18947;
інв.№И18948; інв.№И18949;
інв.№И18958; інв.№И18960;
інв.№И19067; інв.№И19069;
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інв.№И19257; інв.№И19260;
інв.№И19262; інв.№И19263;
інв.№И19264; інв.№И19272;
інв.№И19273; інв.№И19274;
інв.№И19275; інв.№И19277;
інв.№И19318; інв.№И19319;
інв.№И19322; інв.№И19323;
інв.№И19324; інв.№И19328;
інв.№И19330; інв.№И19331;
інв.№И19332; інв.№И19341;
інв.№И19342; інв.№И19376;
інв.№И19377; інв.№И19378;
інв.№И19379; інв.№И19684;
інв.№И19708; інв.№И19721;
інв.№И19727; інв.№И19937;
інв.№И19950; інв.№И19958;
інв.№И19959; інв.№И19960;
інв.№И19964; інв.№И19965;
інв.№И19966; інв.№И19967;
інв.№И19969; інв.№И19970;
інв.№И19972; інв.№И20100;
інв.№И20101; інв.№И20102;
інв.№И20103; інв.№И20104;
інв.№И20105; інв.№И20106;
інв.№И20107; інв.№И20108;
інв.№И20109; інв.№И20111;
інв.№И20112; інв.№И20113;
інв.№И20114; інв.№И20115;
інв.№И20116; інв.№И20117;
інв.№И20118; інв.№И20119;
інв.№И20139; інв.№И20140;
інв.№И20206; інв.№И20210;
інв.№И20211; інв.№И20213;
інв.№И20216; інв.№И20217;
інв.№И20219; інв.№И20236;
інв.№И20243; інв.№И20259;
інв.№И20270; інв.№И20272;
інв.№И20273; інв.№И20277;
інв.№И20281; інв.№И20287;
інв.№И20371; інв.№И20551;
інв.№И20552; інв.№И20866;
інв.№И20867; інв.№И20868;
інв.№И20869; інв.№И20870;
інв.№И20902; інв.№И20906;
інв.№И20907; інв.№И20908;
інв.№И20910; інв.№И20990;
інв.№И20997; інв.№И20998;
інв.№И21000; інв.№И21001;
інв.№И21002; інв.№И21003;
інв.№И21004; інв.№И21005;
інв.№И21006; інв.№И21007;
інв.№И21008; інв.№И21009;
інв.№И21012; інв.№И21014;
інв.№И21016; інв.№И21017;
інв.№И21018; інв.№И21027;
інв.№И21028; інв.№И21032;
інв.№И21033; інв.№И21034;
інв.№И21268; інв.№И21347;
інв.№И21349; інв.№И21352;
інв.№И21358; інв.№И21400;
інв.№И21401; інв.№И21415;
інв.№И21416; інв.№И21419;
інв.№И2151; інв.№И21691;
інв.№И217; інв.№И218;
інв.№И21834; інв.№И21836;
інв.№И21837; інв.№И21839;
інв.№И21841; інв.№И21842;
інв.№И21844; інв.№И21845;
інв.№И21855; інв.№И21856;
інв.№И21857; інв.№И21867;
інв.№И21868; інв.№И21869;
інв.№И21873; інв.№И21874;
інв.№И21879; інв.№И21884;
інв.№И21885; інв.№И21886;
інв.№И21981; інв.№И21982;
інв.№И21987; інв.№И21988;
інв.№И22105; інв.№И22106;
інв.№И22107; інв.№И22109;
інв.№И22115; інв.№И22116;
інв.№И22123; інв.№И22124;
інв.№И22125; інв.№И22140;
інв.№И22141; інв.№И22145;
інв.№И22147; інв.№И22149;
інв.№И22158; інв.№И22159;
інв.№И22160; інв.№И22173;
інв.№И22175; інв.№И22176;
інв.№И22185; інв.№И22190;
інв.№И22191; інв.№И22192;
інв.№И22193; інв.№И22194;
інв.№И22195; інв.№И22196;
інв.№И22197; інв.№И22198;
інв.№И22200; інв.№И22201;
інв.№И22204; інв.№И22205;
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інв.№И22206; інв.№И22207;
інв.№И22212; інв.№И22215;
інв.№И22225; інв.№И22226;
інв.№И22234; інв.№И22236;
інв.№И22237; інв.№И22557;
інв.№И22558; інв.№И22569;
інв.№И22570; інв.№И22913;
інв.№И22979; інв.№И23029;
інв.№И23034; інв.№И23078;
інв.№И23079; інв.№И23083;
інв.№И23100; інв.№И23101;
інв.№И23117; інв.№И23119;
інв.№И23120; інв.№И23152;
інв.№И23153; інв.№И23174;
інв.№И23182; інв.№И23187;
інв.№И23188; інв.№И23203;
інв.№И23319; інв.№И23339;
інв.№И23340; інв.№И23341;
інв.№И23342; інв.№И23343;
інв.№И23345; інв.№И23346;
інв.№И23348; інв.№И23359;
інв.№И23373; інв.№И23376;
інв.№И23377; інв.№И23378;
інв.№И23379; інв.№И23380;
інв.№И23381; інв.№И2340;
інв.№И23518; інв.№И23520;
інв.№И23584; інв.№И23587;
інв.№И23620; інв.№И2666;
інв.№И2667; інв.№И3639;
інв.№И4089; інв.№И4527;
інв.№И4687; інв.№И485;
інв.№И5897; інв.№И5900;
інв.№И5902; інв.№И5910;
інв.№И5952; інв.№И617;
інв.№И7447; інв.№И7477;
інв.№И7494; інв.№И7523;
інв.№И7530; інв.№И7608;
інв.№И7625; інв.№И7741;
інв.№И7766; інв.№И7790;
інв.№И7801; інв.№И8190;
інв.№И8191; інв.№И8192;
інв.№И8194; інв.№И8358;
інв.№И8527; інв.№И8638;
інв.№И8868; інв.№И8912;
інв.№И896; інв.№И9013;
інв.№И9109; інв.№И9110;
інв.№И9122; інв.№И9123;
інв.№И9124; інв.№И9127;
інв.№И9128; інв.№И9129;
інв.№И9132; інв.№И9158;
інв.№И9159; інв.№И9911;
інв.№ОИ500; інв.№ОИ648;
інв.№ОИ655
Обчислювальна техніка у
кількості 954 одиниці:
інв.№310000; інв.№310001;
інв.№312520; інв.№312522;
інв.№314357; інв.№316715;
інв.№317124; інв.№317634;
інв.№317921; інв.№317922;
інв.№317923; інв.№317924;
інв.№317927; інв.№318020;
інв.№318391; інв.№318392;
інв.№318393; інв.№318539;
інв.№318540; інв.№318541;
інв.№318544; інв.№318861;
інв.№318862; інв.№320105;
інв.№320328; інв.№320974;
інв.№320975; інв.№320987;
інв.№321322; інв.№321323;
інв.№321324; інв.№321434;
інв.№322596; інв.№322597;
інв.№322874; інв.№322875;
інв.№324980; інв.№326928;
інв.№326930; інв.№327936;
інв.№327938; інв.№328202;
інв.№328542; інв.№328543;
інв.№328544; інв.№328545;
інв.№328546; інв.№329000;
інв.№332541; інв.№333300;
інв.№333893; інв.№333894;
інв.№335988; інв.№ВТ01862;
інв.№ВТ04942; інв.№ВТ05105;
інв.№ВТ1; інв.№ВТ1002;
інв.№ВТ10020; інв.№ВТ10022;
інв.№ВТ10026; інв.№ВТ10028;
інв.№ВТ10039; інв.№ВТ10042;
інв.№ВТ10044; інв.№ВТ1007;
інв.№ВТ1009; інв.№ВТ1016;
інв.№ВТ10176; інв.№ВТ10179;
інв.№ВТ1018; інв.№ВТ10180;
інв.№ВТ10185; інв.№ВТ1019;
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інв.№ВТ10191; інв.№ВТ10193;
інв.№ВТ10197; інв.№ВТ10198;
інв.№ВТ1020; інв.№ВТ10205;
інв.№ВТ10209; інв.№ВТ10210;
інв.№ВТ10232; інв.№ВТ10235;
інв.№ВТ10287; інв.№ВТ10289;
інв.№ВТ10295; інв.№ВТ10296;
інв.№ВТ10297; інв.№ВТ10301;
інв.№ВТ10303; інв.№ВТ10469;
інв.№ВТ10470; інв.№ВТ10471;
інв.№ВТ10472; інв.№ВТ10476;
інв.№ВТ10477; інв.№ВТ10478;
інв.№ВТ10480; інв.№ВТ10481;
інв.№ВТ10483; інв.№ВТ1069;
інв.№ВТ1070; інв.№ВТ1071;
інв.№ВТ10727; інв.№ВТ10730;
інв.№ВТ1074; інв.№ВТ10755;
інв.№ВТ10757; інв.№ВТ10761;
інв.№ВТ10762; інв.№ВТ10764;
інв.№ВТ10787; інв.№ВТ10832;
інв.№ВТ10835; інв.№ВТ10980;
інв.№ВТ10982; інв.№ВТ11143;
інв.№ВТ11337; інв.№ВТ11338;
інв.№ВТ11340; інв.№ВТ11351;
інв.№ВТ11356; інв.№ВТ11357;
інв.№ВТ11358; інв.№ВТ11360;
інв.№ВТ11361; інв.№ВТ11362;
інв.№ВТ11363; інв.№ВТ11365;
інв.№ВТ11366; інв.№ВТ11368;
інв.№ВТ11370; інв.№ВТ11371;
інв.№ВТ11373; інв.№ВТ11376;
інв.№ВТ11380; інв.№ВТ11382;
інв.№ВТ11384; інв.№ВТ11387;
інв.№ВТ11389; інв.№ВТ11435;
інв.№ВТ11441; інв.№ВТ11445;
інв.№ВТ11446; інв.№ВТ11450;
інв.№ВТ11451; інв.№ВТ11456;
інв.№ВТ11457; інв.№ВТ11463;
інв.№ВТ11467; інв.№ВТ11478;
інв.№ВТ11491; інв.№ВТ11493;
інв.№ВТ11508; інв.№ВТ11511;
інв.№ВТ11524; інв.№ВТ11527;
інв.№ВТ11529; інв.№ВТ11535;
інв.№ВТ11547; інв.№ВТ11554;
інв.№ВТ11556; інв.№ВТ11558;
інв.№ВТ11562; інв.№ВТ11572;
інв.№ВТ11575; інв.№ВТ11581;
інв.№ВТ11607; інв.№ВТ11613;
інв.№ВТ11617; інв.№ВТ11631;
інв.№ВТ11633; інв.№ВТ11640;
інв.№ВТ11644; інв.№ВТ11655;
інв.№ВТ11787; інв.№ВТ11810;
інв.№ВТ11923; інв.№ВТ12261;
інв.№ВТ12369; інв.№ВТ12399;
інв.№ВТ12405; інв.№ВТ12412;
інв.№ВТ12414; інв.№ВТ12416;
інв.№ВТ12418; інв.№ВТ12656;
інв.№ВТ12657; інв.№ВТ12658;
інв.№ВТ12987; інв.№ВТ13072;
інв.№ВТ131; інв.№ВТ13126;
інв.№ВТ13129; інв.№ВТ13132;
інв.№ВТ13134; інв.№ВТ13136;
інв.№ВТ13266; інв.№ВТ133;
інв.№ВТ134; інв.№ВТ13443;
інв.№ВТ13480; інв.№ВТ13482;
інв.№ВТ13483; інв.№ВТ13484;
інв.№ВТ13485; інв.№ВТ13489;
інв.№ВТ13492; інв.№ВТ13493;
інв.№ВТ13524; інв.№ВТ13565;
інв.№ВТ13567; інв.№ВТ13568;
інв.№ВТ13601; інв.№ВТ13741;
інв.№ВТ13742; інв.№ВТ13743;
інв.№ВТ13757; інв.№ВТ13977;
інв.№ВТ141; інв.№ВТ14253;
інв.№ВТ14288; інв.№ВТ14289;
інв.№ВТ14293; інв.№ВТ14297;
інв.№ВТ14309; інв.№ВТ14315;
інв.№ВТ14317; інв.№ВТ14320;
інв.№ВТ14321; інв.№ВТ14324;
інв.№ВТ14669; інв.№ВТ14702;
інв.№ВТ15060; інв.№ВТ15468;
інв.№ВТ15721; інв.№ВТ15929;
інв.№ВТ15930; інв.№ВТ15952;
інв.№ВТ15953; інв.№ВТ16243;
інв.№ВТ16244; інв.№ВТ16245;
інв.№ВТ16275; інв.№ВТ16278;
інв.№ВТ16318; інв.№ВТ16319;
інв.№ВТ16351; інв.№ВТ16352;
інв.№ВТ16471; інв.№ВТ16575;
інв.№ВТ16579; інв.№ВТ16632;
інв.№ВТ16639; інв.№ВТ16646;
інв.№ВТ16672; інв.№ВТ16700;
інв.№ВТ16826; інв.№ВТ16829;
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інв.№ВТ16830; інв.№ВТ16831;
інв.№ВТ16832; інв.№ВТ16834;
інв.№ВТ16930; інв.№ВТ16932;
інв.№ВТ16935; інв.№ВТ17;
інв.№ВТ17039; інв.№ВТ17040;
інв.№ВТ17041; інв.№ВТ17106;
інв.№ВТ17107; інв.№ВТ17249;
інв.№ВТ17255; інв.№ВТ17278;
інв.№ВТ17299; інв.№ВТ17300;
інв.№ВТ17366; інв.№ВТ17368;
інв.№ВТ17372; інв.№ВТ17374;
інв.№ВТ17398; інв.№ВТ17399;
інв.№ВТ17400; інв.№ВТ17401;
інв.№ВТ17402; інв.№ВТ17403;
інв.№ВТ17407; інв.№ВТ17480;
інв.№ВТ17600; інв.№ВТ17601;
інв.№ВТ17607; інв.№ВТ17608;
інв.№ВТ17676; інв.№ВТ17733;
інв.№ВТ17734; інв.№ВТ17789;
інв.№ВТ18; інв.№ВТ18040;
інв.№ВТ18067; інв.№ВТ18112;
інв.№ВТ18203; інв.№ВТ18204;
інв.№ВТ18205; інв.№ВТ18207;
інв.№ВТ18246; інв.№ВТ18321;
інв.№ВТ18441; інв.№ВТ18486;
інв.№ВТ18525; інв.№ВТ18528;
інв.№ВТ18555; інв.№ВТ18562;
інв.№ВТ18563; інв.№ВТ18565;
інв.№ВТ18625; інв.№ВТ18656;
інв.№ВТ18881; інв.№ВТ19;
інв.№ВТ19177; інв.№ВТ19180;
інв.№ВТ19203; інв.№ВТ19206;
інв.№ВТ19210; інв.№ВТ19213;
інв.№ВТ19214; інв.№ВТ19223;
інв.№ВТ19227; інв.№ВТ19230;
інв.№ВТ19278; інв.№ВТ19283;
інв.№ВТ19284; інв.№ВТ19356;
інв.№ВТ19358; інв.№ВТ19369;
інв.№ВТ19372; інв.№ВТ19713;
інв.№ВТ19775; інв.№ВТ19834;
інв.№ВТ19852; інв.№ВТ19892;
інв.№ВТ19896; інв.№ВТ2;
інв.№ВТ20; інв.№ВТ20303;
інв.№ВТ20313; інв.№ВТ20319;
інв.№ВТ20323; інв.№ВТ20334;
інв.№ВТ20335; інв.№ВТ20341;
інв.№ВТ20344; інв.№ВТ20345;
інв.№ВТ20346; інв.№ВТ20347;
інв.№ВТ20348; інв.№ВТ20350;
інв.№ВТ20352; інв.№ВТ20408;
інв.№ВТ20419; інв.№ВТ20424;
інв.№ВТ20437; інв.№ВТ20440;
інв.№ВТ20484; інв.№ВТ20516;
інв.№ВТ20518; інв.№ВТ20524;
інв.№ВТ20561; інв.№ВТ20562;
інв.№ВТ20567; інв.№ВТ20568;
інв.№ВТ20572; інв.№ВТ20576;
інв.№ВТ20578; інв.№ВТ20581;
інв.№ВТ20582; інв.№ВТ20584;
інв.№ВТ20587; інв.№ВТ20589;
інв.№ВТ20591; інв.№ВТ20601;
інв.№ВТ20602; інв.№ВТ20608;
інв.№ВТ20610; інв.№ВТ20611;
інв.№ВТ20612; інв.№ВТ20626;
інв.№ВТ20634; інв.№ВТ20635;
інв.№ВТ20638; інв.№ВТ20641;
інв.№ВТ20649; інв.№ВТ20651;
інв.№ВТ20653; інв.№ВТ20655;
інв.№ВТ20659; інв.№ВТ20660;
інв.№ВТ20662; інв.№ВТ20663;
інв.№ВТ20664; інв.№ВТ20672;
інв.№ВТ20678; інв.№ВТ20679;
інв.№ВТ20680; інв.№ВТ20685;
інв.№ВТ20690; інв.№ВТ20691;
інв.№ВТ20693; інв.№ВТ20695;
інв.№ВТ20698; інв.№ВТ20699;
інв.№ВТ20702; інв.№ВТ20704;
інв.№ВТ20706; інв.№ВТ20709;
інв.№ВТ20711; інв.№ВТ20712;
інв.№ВТ20714; інв.№ВТ20715;
інв.№ВТ20717; інв.№ВТ20718;
інв.№ВТ20719; інв.№ВТ20720;
інв.№ВТ20721; інв.№ВТ20727;
інв.№ВТ20728; інв.№ВТ20732;
інв.№ВТ20736; інв.№ВТ20737;
інв.№ВТ20738; інв.№ВТ20739;
інв.№ВТ20740; інв.№ВТ20743;
інв.№ВТ20744; інв.№ВТ20746;
інв.№ВТ20749; інв.№ВТ20750;
інв.№ВТ20751; інв.№ВТ20927;
інв.№ВТ20928; інв.№ВТ20930;
інв.№ВТ20931; інв.№ВТ20938;
інв.№ВТ20940; інв.№ВТ20941;
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інв.№ВТ20942; інв.№ВТ20944;
інв.№ВТ20951; інв.№ВТ20960;
інв.№ВТ20965; інв.№ВТ20966;
інв.№ВТ20967; інв.№ВТ20978;
інв.№ВТ20981; інв.№ВТ20986;
інв.№ВТ20987; інв.№ВТ21021;
інв.№ВТ21424; інв.№ВТ21427;
інв.№ВТ21434; інв.№ВТ21437;
інв.№ВТ21438; інв.№ВТ21439;
інв.№ВТ21441; інв.№ВТ21443;
інв.№ВТ21454; інв.№ВТ21455;
інв.№ВТ21456; інв.№ВТ21457;
інв.№ВТ21465; інв.№ВТ21466;
інв.№ВТ21467; інв.№ВТ21472;
інв.№ВТ21479; інв.№ВТ21481;
інв.№ВТ21483; інв.№ВТ21486;
інв.№ВТ21493; інв.№ВТ21501;
інв.№ВТ21507; інв.№ВТ21513;
інв.№ВТ21514; інв.№ВТ21515;
інв.№ВТ21516; інв.№ВТ21517;
інв.№ВТ21518; інв.№ВТ21519;
інв.№ВТ21520; інв.№ВТ21521;
інв.№ВТ21525; інв.№ВТ21526;
інв.№ВТ21528; інв.№ВТ21529;
інв.№ВТ21540; інв.№ВТ21544;
інв.№ВТ21545; інв.№ВТ21562;
інв.№ВТ21563; інв.№ВТ21583;
інв.№ВТ21585; інв.№ВТ21586;
інв.№ВТ21587; інв.№ВТ21588;
інв.№ВТ21590; інв.№ВТ21591;
інв.№ВТ21593; інв.№ВТ21596;
інв.№ВТ21627; інв.№ВТ21628;
інв.№ВТ21631; інв.№ВТ21632;
інв.№ВТ21646; інв.№ВТ21648;
інв.№ВТ21652; інв.№ВТ21653;
інв.№ВТ21654; інв.№ВТ21655;
інв.№ВТ21658; інв.№ВТ21659;
інв.№ВТ21666; інв.№ВТ21667;
інв.№ВТ21672; інв.№ВТ21674;
інв.№ВТ21677; інв.№ВТ21681;
інв.№ВТ21682; інв.№ВТ21697;
інв.№ВТ21712; інв.№ВТ21713;
інв.№ВТ21714; інв.№ВТ21715;
інв.№ВТ21716; інв.№ВТ21717;
інв.№ВТ21718; інв.№ВТ21719;
інв.№ВТ21721; інв.№ВТ21722;
інв.№ВТ21727; інв.№ВТ21729;
інв.№ВТ21737; інв.№ВТ21740;
інв.№ВТ21741; інв.№ВТ21743;
інв.№ВТ21745; інв.№ВТ21747;
інв.№ВТ21748; інв.№ВТ21752;
інв.№ВТ21754; інв.№ВТ21757;
інв.№ВТ21758; інв.№ВТ21759;
інв.№ВТ21761; інв.№ВТ21771;
інв.№ВТ21774; інв.№ВТ21777;
інв.№ВТ21782; інв.№ВТ21783;
інв.№ВТ21784; інв.№ВТ21786;
інв.№ВТ21794; інв.№ВТ21796;
інв.№ВТ21863; інв.№ВТ21864;
інв.№ВТ21866; інв.№ВТ21925;
інв.№ВТ21928; інв.№ВТ21945;
інв.№ВТ21957; інв.№ВТ21960;
інв.№ВТ21962; інв.№ВТ21966;
інв.№ВТ21969; інв.№ВТ23;
інв.№ВТ24; інв.№ВТ25;
інв.№ВТ26; інв.№ВТ27;
інв.№ВТ28; інв.№ВТ29;
інв.№ВТ3; інв.№ВТ31;
інв.№ВТ32; інв.№ВТ33;
інв.№ВТ34; інв.№ВТ35;
інв.№ВТ36; інв.№ВТ37;
інв.№ВТ3735; інв.№ВТ3771;
інв.№ВТ3775; інв.№ВТ3807;
інв.№ВТ386; інв.№ВТ387;
інв.№ВТ3972; інв.№ВТ4;
інв.№ВТ407; інв.№ВТ41;
інв.№ВТ411; інв.№ВТ412;
інв.№ВТ413; інв.№ВТ414;
інв.№ВТ415; інв.№ВТ4196;
інв.№ВТ4213; інв.№ВТ424;
інв.№ВТ425; інв.№ВТ440;
інв.№ВТ441; інв.№ВТ443;
інв.№ВТ444; інв.№ВТ445;
інв.№ВТ453; інв.№ВТ4530;
інв.№ВТ454; інв.№ВТ4567;
інв.№ВТ4577; інв.№ВТ4578;
інв.№ВТ458; інв.№ВТ4588;
інв.№ВТ460; інв.№ВТ463;
інв.№ВТ465; інв.№ВТ466;
інв.№ВТ468; інв.№ВТ469;
інв.№ВТ471; інв.№ВТ4778;
інв.№ВТ484; інв.№ВТ4849;
інв.№ВТ4856; інв.№ВТ4869;
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інв.№ВТ4885; інв.№ВТ491;
інв.№ВТ492; інв.№ВТ494;
інв.№ВТ495; інв.№ВТ496;
інв.№ВТ497; інв.№ВТ498;
інв.№ВТ500; інв.№ВТ501;
інв.№ВТ510; інв.№ВТ516;
інв.№ВТ518; інв.№ВТ520;
інв.№ВТ5302; інв.№ВТ540;
інв.№ВТ542; інв.№ВТ5425;
інв.№ВТ5429; інв.№ВТ5432;
інв.№ВТ545; інв.№ВТ5498;
інв.№ВТ5499; інв.№ВТ5500;
інв.№ВТ5501; інв.№ВТ5502;
інв.№ВТ5503; інв.№ВТ552;
інв.№ВТ553; інв.№ВТ5564;
інв.№ВТ560; інв.№ВТ564;
інв.№ВТ566; інв.№ВТ567;
інв.№ВТ5671; інв.№ВТ5690;
інв.№ВТ570; інв.№ВТ5703;
інв.№ВТ572; інв.№ВТ573;
інв.№ВТ575; інв.№ВТ5758;
інв.№ВТ576; інв.№ВТ578;
інв.№ВТ581; інв.№ВТ5812;
інв.№ВТ5817; інв.№ВТ5823;
інв.№ВТ583; інв.№ВТ5855;
інв.№ВТ5857; інв.№ВТ5864;
інв.№ВТ593; інв.№ВТ594;
інв.№ВТ596; інв.№ВТ5974;
інв.№ВТ5975; інв.№ВТ598;
інв.№ВТ600; інв.№ВТ604;
інв.№ВТ606; інв.№ВТ609;
інв.№ВТ65; інв.№ВТ650;
інв.№ВТ66; інв.№ВТ679;
інв.№ВТ680; інв.№ВТ7041;
інв.№ВТ7047; інв.№ВТ7049;
інв.№ВТ7050; інв.№ВТ7055;
інв.№ВТ7065; інв.№ВТ7069;
інв.№ВТ7071; інв.№ВТ7072;
інв.№ВТ7074; інв.№ВТ7075;
інв.№ВТ7076; інв.№ВТ7079;
інв.№ВТ7081; інв.№ВТ7082;
інв.№ВТ7084; інв.№ВТ7085;
інв.№ВТ7087; інв.№ВТ7088;
інв.№ВТ7090; інв.№ВТ7092;
інв.№ВТ7179; інв.№ВТ7180;
інв.№ВТ7181; інв.№ВТ7182;
інв.№ВТ7185; інв.№ВТ7291;
інв.№ВТ7302; інв.№ВТ7306;
інв.№ВТ7313; інв.№ВТ7318;
інв.№ВТ7328; інв.№ВТ7329;
інв.№ВТ7330; інв.№ВТ7332;
інв.№ВТ7439; інв.№ВТ7514;
інв.№ВТ7516; інв.№ВТ752;
інв.№ВТ7544; інв.№ВТ7553;
інв.№ВТ7555; інв.№ВТ7557;
інв.№ВТ7564; інв.№ВТ7566;
інв.№ВТ7630; інв.№ВТ7632;
інв.№ВТ7637; інв.№ВТ7680;
інв.№ВТ7721; інв.№ВТ7781;
інв.№ВТ7787; інв.№ВТ7788;
інв.№ВТ7812; інв.№ВТ7818;
інв.№ВТ7820; інв.№ВТ7829;
інв.№ВТ7832; інв.№ВТ7840;
інв.№ВТ7848; інв.№ВТ7877;
інв.№ВТ7878; інв.№ВТ7879;
інв.№ВТ7882; інв.№ВТ7884;
інв.№ВТ7888; інв.№ВТ7889;
інв.№ВТ7890; інв.№ВТ7891;
інв.№ВТ7965; інв.№ВТ7966;
інв.№ВТ7967; інв.№ВТ7968;
інв.№ВТ7969; інв.№ВТ7971;
інв.№ВТ7972; інв.№ВТ7975;
інв.№ВТ7976; інв.№ВТ7977;
інв.№ВТ7978; інв.№ВТ7980;
інв.№ВТ7981; інв.№ВТ7982;
інв.№ВТ7983; інв.№ВТ7984;
інв.№ВТ7986; інв.№ВТ7987;
інв.№ВТ7989; інв.№ВТ7990;
інв.№ВТ7991; інв.№ВТ7992;
інв.№ВТ7993; інв.№ВТ7994;
інв.№ВТ7996; інв.№ВТ7998;
інв.№ВТ7999; інв.№ВТ8000;
інв.№ВТ8002; інв.№ВТ8003;
інв.№ВТ8004; інв.№ВТ8005;
інв.№ВТ8006; інв.№ВТ8007;
інв.№ВТ8008; інв.№ВТ8010;
інв.№ВТ8011; інв.№ВТ8012;
інв.№ВТ8013; інв.№ВТ8014;
інв.№ВТ8015; інв.№ВТ8016;
інв.№ВТ8018; інв.№ВТ8019;
інв.№ВТ8021; інв.№ВТ8023;
інв.№ВТ8024; інв.№ВТ8025;
інв.№ВТ8026; інв.№ВТ8027;
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інв.№ВТ8028; інв.№ВТ8032;
інв.№ВТ8034; інв.№ВТ8035;
інв.№ВТ8037; інв.№ВТ8038;
інв.№ВТ8041; інв.№ВТ8042;
інв.№ВТ8043; інв.№ВТ8045;
інв.№ВТ8046; інв.№ВТ8047;
інв.№ВТ8048; інв.№ВТ8050;
інв.№ВТ8053; інв.№ВТ8054;
інв.№ВТ8180; інв.№ВТ8182;
інв.№ВТ8183; інв.№ВТ8184;
інв.№ВТ8185; інв.№ВТ8186;
інв.№ВТ8187; інв.№ВТ8207;
інв.№ВТ8233; інв.№ВТ8240;
інв.№ВТ8244; інв.№ВТ835;
інв.№ВТ8365; інв.№ВТ8367;
інв.№ВТ838; інв.№ВТ8433;
інв.№ВТ8480; інв.№ВТ8483;
інв.№ВТ8498; інв.№ВТ852;
інв.№ВТ853; інв.№ВТ854;
інв.№ВТ8595; інв.№ВТ8598;
інв.№ВТ8599; інв.№ВТ8601;
інв.№ВТ861; інв.№ВТ8711;
інв.№ВТ877; інв.№ВТ878;
інв.№ВТ8806; інв.№ВТ8807;
інв.№ВТ8808; інв.№ВТ8810;
інв.№ВТ8814; інв.№ВТ8819;
інв.№ВТ8824; інв.№ВТ8826;
інв.№ВТ8828; інв.№ВТ8831;
інв.№ВТ891; інв.№ВТ893;
інв.№ВТ894; інв.№ВТ8955;
інв.№ВТ8966; інв.№ВТ9029;
інв.№ВТ9035; інв.№ВТ9038;
інв.№ВТ9041; інв.№ВТ910;
інв.№ВТ911; інв.№ВТ916;
інв.№ВТ917; інв.№ВТ918;
інв.№ВТ919; інв.№ВТ921;
інв.№ВТ926; інв.№ВТ928;
інв.№ВТ937; інв.№ВТ939;
інв.№ВТ942; інв.№ВТ945;
інв.№ВТ967; інв.№ВТ971;
інв.№ВТ973; інв.№ВТ984;
інв.№ВТ985; інв.№ВТ986;
інв.№ВТ990; інв.№ВТ991;
інв.№ВТ9967; інв.№ВТ9971;
інв.№ВТ9973; інв.№ВТ999;
інв.№И10071; інв.№И10324;
інв.№И10325; інв.№И13277;
інв.№И14285; інв.№И14734;
інв.№И19211; інв.№И19212;
інв.№И19217; інв.№И20759;
інв.№И20766; інв.№И20774;
інв.№И20777; інв.№И20779;
інв.№И20786; інв.№И20795;
інв.№И20797; інв.№И20801;
інв.№И20804; інв.№И20805;
інв.№И20808; інв.№И20809;
інв.№И20810; інв.№И20814;
інв.№И20816; інв.№И20825;
інв.№И20828; інв.№И20832;
інв.№И20838; інв.№И20840;
інв.№И20844; інв.№И20849;
інв.№И20850; інв.№И20851;
інв.№И20852; інв.№И20853;
інв.№И21809; інв.№И21810;
інв.№И4486; інв.№И4793;
інв.№И4794; інв.№И4795;
інв.№И4796; інв.№И4797;
інв.№И8176; інв.№И8755
Інструмент у кількості 1
одиниця інв.№329151
Виробничий інвентар у
кількості 5975 одиниць:
інв.№26578; інв.№27006;
інв.№27010; інв.№27012;
інв.№27021; інв.№27022;
інв.№27077; інв.№271011;
інв.№271012; інв.№271013;
інв.№271025; інв.№27103;
інв.№271044; інв.№271049;
інв.№271053; інв.№271057;
інв.№271059; інв.№27106;
інв.№271062; інв.№271064;
інв.№271065; інв.№271074;
інв.№271077; інв.№271081;
інв.№271083; інв.№271088;
інв.№271096; інв.№271098;
інв.№271099; інв.№271102;
інв.№271103; інв.№271104;
інв.№271106; інв.№271109;
інв.№271116; інв.№271118;
інв.№271138; інв.№27118;
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інв.№271185; інв.№271239;
інв.№271272; інв.№271276;
інв.№271304; інв.№271309;
інв.№271310; інв.№271312;
інв.№271425; інв.№271440;
інв.№271444; інв.№271446;
інв.№271454; інв.№271457;
інв.№271476; інв.№271477;
інв.№271478; інв.№271479;
інв.№271482; інв.№271483;
інв.№271484; інв.№27157;
інв.№271608; інв.№271675;
інв.№271678; інв.№27169;
інв.№271694; інв.№271733;
інв.№271761; інв.№27177;
інв.№271775; інв.№271777;
інв.№27180; інв.№271800;
інв.№271807; інв.№271811;
інв.№271813; інв.№271832;
інв.№271880; інв.№271966;
інв.№27199; інв.№272002;
інв.№272003; інв.№272004;
інв.№272006; інв.№272007;
інв.№272374; інв.№27241;
інв.№272438; інв.№27298;
інв.№273007; інв.№273008;
інв.№273009; інв.№273012;
інв.№27303; інв.№273091;
інв.№273094; інв.№273096;
інв.№273137; інв.№273138;
інв.№273278; інв.№273279;
інв.№273281; інв.№273283;
інв.№273284; інв.№273285;
інв.№273295; інв.№273296;
інв.№273298; інв.№273299;
інв.№273355; інв.№273356;
інв.№27403; інв.№27423;
інв.№27455; інв.№27456;
інв.№27465; інв.№27480;
інв.№27494; інв.№27511;
інв.№27548; інв.№27550;
інв.№27584; інв.№27587;
інв.№27591; інв.№27594;
інв.№27598; інв.№27612;
інв.№27632; інв.№27633;
інв.№27634; інв.№27636;
інв.№27647; інв.№27670;
інв.№27679; інв.№27738;
інв.№27739; інв.№27740;
інв.№27752; інв.№27753;
інв.№27756; інв.№27779;
інв.№27810; інв.№27867;
інв.№27955; інв.№27978;
інв.№27982; інв.№27983;
інв.№27985; інв.№27990;
інв.№27993; інв.№27995;
інв.№27998; інв.№27999;
інв.№30007; інв.№301262;
інв.№301360; інв.№301370;
інв.№301371; інв.№301376;
інв.№301391; інв.№301406;
інв.№301414; інв.№301457;
інв.№301461; інв.№301509;
інв.№301516; інв.№301518;
інв.№301522; інв.№301524;
інв.№301529; інв.№301530;
інв.№301615; інв.№301618;
інв.№301625; інв.№301744;
інв.№301803; інв.№301804;
інв.№301809; інв.№301810;
інв.№301821; інв.№301834;
інв.№301911; інв.№301912;
інв.№301938; інв.№301939;
інв.№301940; інв.№301995;
інв.№301998; інв.№302061;
інв.№302076; інв.№302091;
інв.№302092; інв.№302101;
інв.№302103; інв.№302104;
інв.№302105; інв.№302106;
інв.№302107; інв.№302108;
інв.№302109; інв.№302111;
інв.№302112; інв.№302113;
інв.№302114; інв.№302115;
інв.№302116; інв.№302148;
інв.№302161; інв.№302164;
інв.№302167; інв.№302168;
інв.№302193; інв.№302198;
інв.№302202; інв.№302285;
інв.№302341; інв.№302366;
інв.№302384; інв.№302394;
інв.№302395; інв.№302401;
інв.№302402; інв.№302403;
інв.№302445; інв.№302458;
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інв.№302478; інв.№302535;
інв.№302539; інв.№302577;
інв.№302609; інв.№302669;
інв.№302710; інв.№302762;
інв.№302763; інв.№302764;
інв.№302765; інв.№302766;
інв.№302767; інв.№302768;
інв.№302769; інв.№302772;
інв.№302776; інв.№302782;
інв.№302851; інв.№302852;
інв.№302853; інв.№302857;
інв.№302858; інв.№302860;
інв.№302866; інв.№302873;
інв.№302874; інв.№302914;
інв.№302919; інв.№302933;
інв.№302959; інв.№302973;
інв.№302977; інв.№302978;
інв.№302981; інв.№303019;
інв.№303024; інв.№303030;
інв.№303041; інв.№303042;
інв.№303043; інв.№303045;
інв.№303046; інв.№303047;
інв.№303122; інв.№303136;
інв.№303137; інв.№303141;
інв.№303145; інв.№303146;
інв.№303147; інв.№303176;
інв.№303185; інв.№303192;
інв.№303196; інв.№303211;
інв.№303227; інв.№303228;
інв.№303229; інв.№303232;
інв.№303233; інв.№303235;
інв.№303247; інв.№303259;
інв.№303261; інв.№303296;
інв.№303297; інв.№303299;
інв.№303300; інв.№303301;
інв.№303302; інв.№303303;
інв.№303311; інв.№303357;
інв.№303358; інв.№303365;
інв.№303366; інв.№303367;
інв.№303368; інв.№303370;
інв.№303371; інв.№303372;
інв.№303373; інв.№303374;
інв.№303375; інв.№303376;
інв.№303377; інв.№303378;
інв.№303381; інв.№303382;
інв.№303384; інв.№303393;
інв.№303404; інв.№303405;
інв.№303452; інв.№303453;
інв.№303454; інв.№303456;
інв.№303474; інв.№303485;
інв.№303500; інв.№303512;
інв.№303518; інв.№303519;
інв.№303541; інв.№303547;
інв.№303570; інв.№303585;
інв.№303602; інв.№303629;
інв.№303630; інв.№303663;
інв.№303671; інв.№303688;
інв.№303689; інв.№303694;
інв.№303729; інв.№303730;
інв.№303746; інв.№303747;
інв.№303750; інв.№303788;
інв.№303802; інв.№303804;
інв.№303815; інв.№303823;
інв.№303824; інв.№303825;
інв.№303826; інв.№303827;
інв.№303828; інв.№303829;
інв.№303830; інв.№303831;
інв.№303832; інв.№303833;
інв.№303834; інв.№303837;
інв.№303839; інв.№303841;
інв.№303855; інв.№303867;
інв.№303870; інв.№303880;
інв.№303882; інв.№303884;
інв.№303904; інв.№303906;
інв.№303909; інв.№303910;
інв.№303911; інв.№303913;
інв.№303914; інв.№303922;
інв.№303936; інв.№303938;
інв.№303939; інв.№303940;
інв.№303941; інв.№303967;
інв.№303968; інв.№303977;
інв.№303982; інв.№303989;
інв.№303991; інв.№303995;
інв.№303996; інв.№303997;
інв.№303998; інв.№303999;
інв.№304001; інв.№304002;
інв.№304009; інв.№304011;
інв.№304012; інв.№304022;
інв.№304023; інв.№304024;
інв.№304060; інв.№304063;
інв.№304067; інв.№304080;
інв.№304081; інв.№304111;
інв.№304118; інв.№304139;
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інв.№304148; інв.№304151;
інв.№304159; інв.№304166;
інв.№304167; інв.№304169;
інв.№304170; інв.№304175;
інв.№304177; інв.№304208;
інв.№304209; інв.№304210;
інв.№304212; інв.№304216;
інв.№304217; інв.№304219;
інв.№304244; інв.№304246;
інв.№304249; інв.№304251;
інв.№304253; інв.№304255;
інв.№304257; інв.№304274;
інв.№304285; інв.№304286;
інв.№304293; інв.№304294;
інв.№304296; інв.№304298;
інв.№304301; інв.№304309;
інв.№304313; інв.№304317;
інв.№304321; інв.№304323;
інв.№304324; інв.№304336;
інв.№304342; інв.№304343;
інв.№304344; інв.№304354;
інв.№304356; інв.№304360;
інв.№304362; інв.№304367;
інв.№304368; інв.№304369;
інв.№304370; інв.№304380;
інв.№304381; інв.№304382;
інв.№304428; інв.№304446;
інв.№304447; інв.№304448;
інв.№304452; інв.№304458;
інв.№304464; інв.№304489;
інв.№304494; інв.№304509;
інв.№304510; інв.№304512;
інв.№304516; інв.№304517;
інв.№304521; інв.№304553;
інв.№304561; інв.№304572;
інв.№304575; інв.№304576;
інв.№304583; інв.№304584;
інв.№304598; інв.№304599;
інв.№304603; інв.№304604;
інв.№304606; інв.№304610;
інв.№304611; інв.№304612;
інв.№304622; інв.№304623;
інв.№304624; інв.№304625;
інв.№304626; інв.№304634;
інв.№304641; інв.№304645;
інв.№304646; інв.№304672;
інв.№304692; інв.№304699;
інв.№304776; інв.№304777;
інв.№304779; інв.№304781;
інв.№304798; інв.№304799;
інв.№304825; інв.№304851;
інв.№304853; інв.№304855;
інв.№304856; інв.№304857;
інв.№304858; інв.№304860;
інв.№304861; інв.№304862;
інв.№304863; інв.№304866;
інв.№304881; інв.№304882;
інв.№304883; інв.№304884;
інв.№304897; інв.№304899;
інв.№304917; інв.№304924;
інв.№304937; інв.№304938;
інв.№304940; інв.№304941;
інв.№304957; інв.№304975;
інв.№304978; інв.№304995;
інв.№304997; інв.№305006;
інв.№305011; інв.№305018;
інв.№305019; інв.№305020;
інв.№305021; інв.№305028;
інв.№305029; інв.№305030;
інв.№305032; інв.№305035;
інв.№305037; інв.№305038;
інв.№305040; інв.№305041;
інв.№305047; інв.№305050;
інв.№305051; інв.№305057;
інв.№305058; інв.№305059;
інв.№305060; інв.№305061;
інв.№305062; інв.№305064;
інв.№305065; інв.№305066;
інв.№305092; інв.№305124;
інв.№305129; інв.№305130;
інв.№305136; інв.№305157;
інв.№305158; інв.№305198;
інв.№305199; інв.№305200;
інв.№305213; інв.№305214;
інв.№305229; інв.№305230;
інв.№305234; інв.№305240;
інв.№305242; інв.№305252;
інв.№305255; інв.№305261;
інв.№305286; інв.№305289;
інв.№305292; інв.№305293;
інв.№305297; інв.№305298;
інв.№305299; інв.№305300;
інв.№305301; інв.№305302;
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інв.№305303; інв.№305308;
інв.№305313; інв.№305314;
інв.№305315; інв.№305320;
інв.№305324; інв.№305334;
інв.№305337; інв.№305338;
інв.№305339; інв.№305340;
інв.№305341; інв.№305345;
інв.№305348; інв.№305349;
інв.№305350; інв.№305352;
інв.№305353; інв.№305354;
інв.№305355; інв.№305370;
інв.№305371; інв.№305373;
інв.№305374; інв.№305376;
інв.№305377; інв.№305378;
інв.№305383; інв.№305452;
інв.№305459; інв.№305468;
інв.№305470; інв.№305471;
інв.№305472; інв.№305474;
інв.№305475; інв.№305476;
інв.№305477; інв.№305478;
інв.№305479; інв.№305480;
інв.№305481; інв.№305482;
інв.№305499; інв.№305502;
інв.№305503; інв.№305510;
інв.№305522; інв.№305524;
інв.№305549; інв.№305550;
інв.№305551; інв.№305552;
інв.№305553; інв.№305554;
інв.№305555; інв.№305558;
інв.№305560; інв.№305572;
інв.№305575; інв.№305576;
інв.№305579; інв.№305588;
інв.№305589; інв.№305590;
інв.№305613; інв.№305618;
інв.№305620; інв.№305621;
інв.№305638; інв.№305639;
інв.№305642; інв.№305644;
інв.№305645; інв.№305684;
інв.№305685; інв.№305686;
інв.№305711; інв.№305712;
інв.№305716; інв.№305717;
інв.№305718; інв.№305720;
інв.№305721; інв.№305722;
інв.№305723; інв.№305737;
інв.№305741; інв.№305784;
інв.№305787; інв.№30579;
інв.№305794; інв.№305801;
інв.№305829; інв.№305928;
інв.№305957; інв.№305961;
інв.№305977; інв.№305992;
інв.№306009; інв.№306014;
інв.№306037; інв.№306038;
інв.№306039; інв.№306048;
інв.№306055; інв.№306058;
інв.№306061; інв.№306166;
інв.№306260; інв.№306275;
інв.№306364; інв.№306368;
інв.№306402; інв.№306403;
інв.№306404; інв.№306405;
інв.№306422; інв.№306423;
інв.№306442; інв.№306445;
інв.№306465; інв.№306466;
інв.№306468; інв.№306501;
інв.№306502; інв.№306504;
інв.№306506; інв.№306507;
інв.№306671; інв.№306681;
інв.№306682; інв.№306691;
інв.№306719; інв.№306720;
інв.№306725; інв.№306730;
інв.№306731; інв.№306767;
інв.№306829; інв.№306844;
інв.№306847; інв.№306876;
інв.№306881; інв.№306883;
інв.№307030; інв.№307045;
інв.№307050; інв.№307051;
інв.№307053; інв.№307073;
інв.№307115; інв.№307120;
інв.№307181; інв.№307182;
інв.№307197; інв.№307235;
інв.№307257; інв.№307259;
інв.№307370; інв.№307395;
інв.№307402; інв.№307404;
інв.№307407; інв.№307408;
інв.№307554; інв.№307558;
інв.№307567; інв.№307568;
інв.№307599; інв.№307600;
інв.№307601; інв.№307607;
інв.№307609; інв.№307613;
інв.№307614; інв.№307615;
інв.№307642; інв.№307646;
інв.№307648; інв.№307653;
інв.№307656; інв.№307657;
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інв.№307658; інв.№307662;
інв.№307735; інв.№307743;
інв.№307781; інв.№307807;
інв.№307808; інв.№307809;
інв.№307810; інв.№307823;
інв.№307827; інв.№307828;
інв.№307829; інв.№307831;
інв.№307832; інв.№307833;
інв.№307879; інв.№308128;
інв.№308137; інв.№308155;
інв.№308185; інв.№308196;
інв.№308198; інв.№308204;
інв.№308227; інв.№308229;
інв.№308234; інв.№308249;
інв.№308255; інв.№308293;
інв.№308333; інв.№308334;
інв.№308349; інв.№308365;
інв.№308384; інв.№308385;
інв.№308417; інв.№308451;
інв.№308452; інв.№308462;
інв.№308477; інв.№308478;
інв.№308479; інв.№308481;
інв.№308482; інв.№308483;
інв.№308484; інв.№308485;
інв.№308491; інв.№308492;
інв.№308501; інв.№308502;
інв.№308507; інв.№308510;
інв.№308511; інв.№308512;
інв.№308522; інв.№308524;
інв.№308531; інв.№308533;
інв.№308535; інв.№308536;
інв.№308538; інв.№308551;
інв.№308559; інв.№308561;
інв.№308566; інв.№308567;
інв.№308568; інв.№308569;
інв.№308573; інв.№308607;
інв.№308617; інв.№308696;
інв.№308708; інв.№308753;
інв.№308754; інв.№308768;
інв.№308821; інв.№308825;
інв.№308826; інв.№308829;
інв.№308856; інв.№308858;
інв.№308859; інв.№308860;
інв.№308861; інв.№308862;
інв.№308863; інв.№308864;
інв.№308866; інв.№308868;
інв.№308884; інв.№308885;
інв.№308886; інв.№308905;
інв.№308906; інв.№308907;
інв.№308937; інв.№308986;
інв.№30908; інв.№309199;
інв.№309629; інв.№309630;
інв.№309631; інв.№309632;
інв.№309634; інв.№309635;
інв.№309637; інв.№309639;
інв.№309641; інв.№309642;
інв.№309646; інв.№309681;
інв.№309759; інв.№309760;
інв.№309766; інв.№309768;
інв.№309776; інв.№309777;
інв.№309837; інв.№309838;
інв.№309839; інв.№309841;
інв.№309851; інв.№309852;
інв.№309857; інв.№309858;
інв.№309859; інв.№309861;
інв.№309862; інв.№309864;
інв.№309865; інв.№309868;
інв.№310017; інв.№310019;
інв.№310020; інв.№310022;
інв.№310023; інв.№310048;
інв.№310050; інв.№310051;
інв.№310052; інв.№310054;
інв.№310055; інв.№310056;
інв.№310057; інв.№310058;
інв.№310120; інв.№310121;
інв.№310135; інв.№310136;
інв.№310137; інв.№310138;
інв.№310187; інв.№310253;
інв.№310254; інв.№310260;
інв.№310261; інв.№310263;
інв.№310302; інв.№310313;
інв.№310316; інв.№310403;
інв.№310405; інв.№310430;
інв.№310495; інв.№310536;
інв.№310619; інв.№310642;
інв.№310643; інв.№310666;
інв.№310705; інв.№310715;
інв.№310716; інв.№310731;
інв.№310781; інв.№310805;
інв.№310806; інв.№310807;
інв.№310844; інв.№310846;
інв.№310847; інв.№310848;
інв.№310849; інв.№310888;
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інв.№310889; інв.№310994;
інв.№311044; інв.№311045;
інв.№311046; інв.№311058;
інв.№311060; інв.№311061;
інв.№311062; інв.№311063;
інв.№311065; інв.№311068;
інв.№311069; інв.№311070;
інв.№311071; інв.№311072;
інв.№311073; інв.№311074;
інв.№311075; інв.№311076;
інв.№311077; інв.№311078;
інв.№311079; інв.№311081;
інв.№311082; інв.№311083;
інв.№311084; інв.№311085;
інв.№311088; інв.№311089;
інв.№311103; інв.№311104;
інв.№311105; інв.№311139;
інв.№311140; інв.№311141;
інв.№311143; інв.№311145;
інв.№311148; інв.№311149;
інв.№311150; інв.№311151;
інв.№311152; інв.№311153;
інв.№311154; інв.№311155;
інв.№311156; інв.№311159;
інв.№311160; інв.№311161;
інв.№311162; інв.№311163;
інв.№311164; інв.№311165;
інв.№311166; інв.№311169;
інв.№311170; інв.№311237;
інв.№311238; інв.№311288;
інв.№311289; інв.№311296;
інв.№311297; інв.№311298;
інв.№311299; інв.№311300;
інв.№311301; інв.№311302;
інв.№311303; інв.№311304;
інв.№311305; інв.№311306;
інв.№311307; інв.№311368;
інв.№311369; інв.№311370;
інв.№311371; інв.№311372;
інв.№311373; інв.№311464;
інв.№311466; інв.№311474;
інв.№311475; інв.№311476;
інв.№311477; інв.№311627;
інв.№311628; інв.№311684;
інв.№312214; інв.№312272;
інв.№312273; інв.№312303;
інв.№312304; інв.№312306;
інв.№312307; інв.№312323;
інв.№312324; інв.№312325;
інв.№312326; інв.№312327;
інв.№312328; інв.№312329;
інв.№312354; інв.№312428;
інв.№312429; інв.№312430;
інв.№312438; інв.№312502;
інв.№312637; інв.№312638;
інв.№312639; інв.№312640;
інв.№312657; інв.№312658;
інв.№312693; інв.№312751;
інв.№312776; інв.№312777;
інв.№313381; інв.№313382;
інв.№313383; інв.№313384;
інв.№313385; інв.№313386;
інв.№313407; інв.№313408;
інв.№313409; інв.№313410;
інв.№313411; інв.№313412;
інв.№313413; інв.№313414;
інв.№313415; інв.№313416;
інв.№313417; інв.№313418;
інв.№313419; інв.№313420;
інв.№313421; інв.№313423;
інв.№313424; інв.№313425;
інв.№313426; інв.№313427;
інв.№313428; інв.№313429;
інв.№313430; інв.№313431;
інв.№313432; інв.№313433;
інв.№313434; інв.№313437;
інв.№313438; інв.№313444;
інв.№313455; інв.№313564;
інв.№313602; інв.№313621;
інв.№313651; інв.№313678;
інв.№313701; інв.№313720;
інв.№313722; інв.№313723;
інв.№313724; інв.№313725;
інв.№313726; інв.№313727;
інв.№313728; інв.№313729;
інв.№313730; інв.№313731;
інв.№313732; інв.№313733;
інв.№313734; інв.№313735;
інв.№313736; інв.№313737;
інв.№313738; інв.№313739;
інв.№313740; інв.№313741;
інв.№313742; інв.№313743;
інв.№313744; інв.№313745;
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інв.№313746; інв.№313747;
інв.№313780; інв.№313781;
інв.№313783; інв.№313845;
інв.№313846; інв.№313847;
інв.№313881; інв.№313894;
інв.№313904; інв.№313917;
інв.№313918; інв.№313919;
інв.№313921; інв.№313922;
інв.№313927; інв.№313928;
інв.№313933; інв.№313934;
інв.№313936; інв.№313939;
інв.№313977; інв.№313978;
інв.№313989; інв.№313995;
інв.№314017; інв.№314136;
інв.№314138; інв.№314180;
інв.№314191; інв.№314192;
інв.№314193; інв.№314195;
інв.№314196; інв.№314197;
інв.№314199; інв.№314207;
інв.№314208; інв.№314281;
інв.№314324; інв.№314373;
інв.№314907; інв.№314908;
інв.№314911; інв.№314912;
інв.№315153; інв.№316180;
інв.№316194; інв.№316196;
інв.№316198; інв.№316199;
інв.№316231; інв.№316233;
інв.№316234; інв.№316252;
інв.№316254; інв.№316255;
інв.№316262; інв.№316263;
інв.№316301; інв.№316328;
інв.№316342; інв.№316343;
інв.№316344; інв.№316351;
інв.№316352; інв.№316353;
інв.№316355; інв.№316356;
інв.№316357; інв.№316358;
інв.№316363; інв.№316365;
інв.№316368; інв.№316371;
інв.№316372; інв.№316373;
інв.№316375; інв.№316376;
інв.№316377; інв.№316378;
інв.№316379; інв.№316380;
інв.№316381; інв.№316382;
інв.№316383; інв.№316384;
інв.№316386; інв.№316388;
інв.№316389; інв.№316390;
інв.№316393; інв.№316394;
інв.№316395; інв.№316396;
інв.№316397; інв.№316398;
інв.№316407; інв.№316408;
інв.№316410; інв.№316413;
інв.№316415; інв.№316430;
інв.№316436; інв.№316490;
інв.№316501; інв.№316503;
інв.№316504; інв.№316505;
інв.№316506; інв.№316509;
інв.№316617; інв.№316618;
інв.№316619; інв.№316620;
інв.№316621; інв.№316622;
інв.№316623; інв.№316627;
інв.№316641; інв.№316644;
інв.№316645; інв.№316646;
інв.№316647; інв.№316648;
інв.№316653; інв.№316654;
інв.№316655; інв.№316657;
інв.№316664; інв.№316667;
інв.№316668; інв.№316680;
інв.№316682; інв.№316746;
інв.№316748; інв.№316749;
інв.№316752; інв.№316753;
інв.№316754; інв.№316755;
інв.№316756; інв.№316757;
інв.№316758; інв.№316759;
інв.№316764; інв.№316765;
інв.№316766; інв.№316767;
інв.№316768; інв.№316769;
інв.№316770; інв.№316771;
інв.№316772; інв.№316877;
інв.№316878; інв.№316881;
інв.№316906; інв.№316907;
інв.№316920; інв.№316933;
інв.№316944; інв.№316949;
інв.№316976; інв.№316978;
інв.№316979; інв.№317017;
інв.№317018; інв.№317081;
інв.№317082; інв.№317108;
інв.№317110; інв.№317373;
інв.№317374; інв.№317378;
інв.№317383; інв.№317406;
інв.№317407; інв.№317408;
інв.№317409; інв.№317411;
інв.№317428; інв.№317451;
інв.№317452; інв.№317453;
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інв.№317480; інв.№317499;
інв.№317513; інв.№317514;
інв.№317547; інв.№317548;
інв.№317588; інв.№317595;
інв.№317597; інв.№317636;
інв.№317637; інв.№317638;
інв.№317639; інв.№317640;
інв.№317641; інв.№317642;
інв.№317643; інв.№317645;
інв.№317646; інв.№317647;
інв.№317648; інв.№317649;
інв.№317650; інв.№317651;
інв.№317652; інв.№317653;
інв.№317654; інв.№317655;
інв.№317664; інв.№317665;
інв.№317666; інв.№317667;
інв.№317668; інв.№317669;
інв.№317670; інв.№317671;
інв.№317674; інв.№317681;
інв.№317682; інв.№317691;
інв.№317703; інв.№317704;
інв.№317705; інв.№317706;
інв.№317707; інв.№317708;
інв.№317715; інв.№317717;
інв.№317742; інв.№317743;
інв.№317749; інв.№317750;
інв.№317760; інв.№317773;
інв.№317774; інв.№317775;
інв.№317780; інв.№317786;
інв.№317787; інв.№317797;
інв.№317802; інв.№317809;
інв.№317810; інв.№317918;
інв.№317942; інв.№317949;
інв.№317951; інв.№317966;
інв.№318000; інв.№318037;
інв.№318084; інв.№318085;
інв.№318311; інв.№318379;
інв.№318380; інв.№318381;
інв.№318386; інв.№318388;
інв.№318406; інв.№318420;
інв.№318423; інв.№318424;
інв.№318457; інв.№318458;
інв.№318459; інв.№318460;
інв.№318466; інв.№318467;
інв.№318470; інв.№318490;
інв.№318496; інв.№318497;
інв.№318509; інв.№318510;
інв.№318518; інв.№318519;
інв.№318550; інв.№318551;
інв.№318552; інв.№318553;
інв.№318554; інв.№318555;
інв.№318556; інв.№318557;
інв.№318583; інв.№318584;
інв.№318586; інв.№318864;
інв.№318865; інв.№318866;
інв.№318874; інв.№318875;
інв.№318884; інв.№318937;
інв.№318967; інв.№318968;
інв.№318969; інв.№318970;
інв.№318971; інв.№318972;
інв.№318973; інв.№318974;
інв.№318975; інв.№318976;
інв.№318977; інв.№318978;
інв.№319069; інв.№319071;
інв.№319076; інв.№319079;
інв.№319080; інв.№319083;
інв.№319084; інв.№319152;
інв.№319167; інв.№319169;
інв.№319173; інв.№319335;
інв.№319336; інв.№319371;
інв.№319385; інв.№319386;
інв.№319387; інв.№319388;
інв.№319389; інв.№319390;
інв.№319393; інв.№319394;
інв.№319395; інв.№319396;
інв.№319397; інв.№319436;
інв.№319443; інв.№319446;
інв.№319469; інв.№319475;
інв.№319502; інв.№319510;
інв.№319520; інв.№319521;
інв.№319524; інв.№319526;
інв.№319527; інв.№319545;
інв.№319546; інв.№319547;
інв.№319548; інв.№319549;
інв.№319550; інв.№319551;
інв.№319552; інв.№319553;
інв.№319554; інв.№319555;
інв.№319556; інв.№319557;
інв.№319558; інв.№319560;
інв.№319782; інв.№319787;
інв.№319795; інв.№319796;
інв.№319797; інв.№319799;
інв.№319800; інв.№319801;
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інв.№319803; інв.№319804;
інв.№319805; інв.№319806;
інв.№319807; інв.№319808;
інв.№319809; інв.№319810;
інв.№319811; інв.№319812;
інв.№319813; інв.№319814;
інв.№319815; інв.№319816;
інв.№319817; інв.№319818;
інв.№319849; інв.№319850;
інв.№319908; інв.№319909;
інв.№319925; інв.№319928;
інв.№319986; інв.№319989;
інв.№320126; інв.№320127;
інв.№320132; інв.№320133;
інв.№320135; інв.№320136;
інв.№320137; інв.№320168;
інв.№320248; інв.№320253;
інв.№320267; інв.№320268;
інв.№320269; інв.№320325;
інв.№320326; інв.№320454;
інв.№320462; інв.№320470;
інв.№320475; інв.№320476;
інв.№320478; інв.№320479;
інв.№320521; інв.№320523;
інв.№320524; інв.№320535;
інв.№320536; інв.№320537;
інв.№320542; інв.№320573;
інв.№320574; інв.№320833;
інв.№320834; інв.№320835;
інв.№320836; інв.№321010;
інв.№321018; інв.№321020;
інв.№321029; інв.№321295;
інв.№321296; інв.№321339;
інв.№321340; інв.№321397;
інв.№321398; інв.№321399;
інв.№321400; інв.№321401;
інв.№321402; інв.№321439;
інв.№321446; інв.№321447;
інв.№321449; інв.№321450;
інв.№321451; інв.№321452;
інв.№321892; інв.№321893;
інв.№321894; інв.№321919;
інв.№321923; інв.№321924;
інв.№321926; інв.№322066;
інв.№322072; інв.№322328;
інв.№322547; інв.№322548;
інв.№322564; інв.№322606;
інв.№322822; інв.№322823;
інв.№322855; інв.№322856;
інв.№322857; інв.№322858;
інв.№322859; інв.№322860;
інв.№323044; інв.№323045;
інв.№323046; інв.№323047;
інв.№323249; інв.№325144;
інв.№325145; інв.№325146;
інв.№325382; інв.№325783;
інв.№325801; інв.№325802;
інв.№325803; інв.№325804;
інв.№325816; інв.№325817;
інв.№326120; інв.№326140;
інв.№326154; інв.№326232;
інв.№326235; інв.№326298;
інв.№326389; інв.№326390;
інв.№326450; інв.№326453;
інв.№326456; інв.№326457;
інв.№326529; інв.№326530;
інв.№326531; інв.№326532;
інв.№326533; інв.№326534;
інв.№326535; інв.№326691;
інв.№326692; інв.№326693;
інв.№326694; інв.№326695;
інв.№326696; інв.№326697;
інв.№326698; інв.№326699;
інв.№326700; інв.№326701;
інв.№326702; інв.№326703;
інв.№326704; інв.№326705;
інв.№326706; інв.№326708;
інв.№326709; інв.№326715;
інв.№326887; інв.№326940;
інв.№326941; інв.№326942;
інв.№327387; інв.№328027;
інв.№328028; інв.№328029;
інв.№328045; інв.№328048;
інв.№328049; інв.№328050;
інв.№328117; інв.№328163;
інв.№328166; інв.№328174;
інв.№328239; інв.№328258;
інв.№328259; інв.№328324;
інв.№328325; інв.№328326;
інв.№328327; інв.№328328;
інв.№328329; інв.№328458;
інв.№328459; інв.№328500;
інв.№328511; інв.№329004;
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інв.№329005; інв.№329006;
інв.№329007; інв.№329008;
інв.№329009; інв.№329010;
інв.№329011; інв.№329012;
інв.№329013; інв.№329014;
інв.№329015; інв.№329016;
інв.№329017; інв.№329018;
інв.№329019; інв.№329020;
інв.№329021; інв.№329079;
інв.№329080; інв.№329091;
інв.№329092; інв.№329093;
інв.№329094; інв.№329095;
інв.№329096; інв.№329126;
інв.№329127; інв.№329167;
інв.№329169; інв.№329170;
інв.№329171; інв.№329368;
інв.№329384; інв.№329407;
інв.№329409; інв.№329410;
інв.№329411; інв.№329412;
інв.№329413; інв.№329421;
інв.№329422; інв.№329474;
інв.№329551; інв.№329552;
інв.№329553; інв.№329554;
інв.№329555; інв.№329621;
інв.№330002; інв.№331288;
інв.№332426; інв.№332427;
інв.№332428; інв.№332429;
інв.№332430; інв.№332431;
інв.№332432; інв.№332433;
інв.№332441; інв.№332442;
інв.№332443; інв.№332444;
інв.№332445; інв.№332446;
інв.№334256; інв.№334393;
інв.№334818; інв.№334819;
інв.№334822; інв.№334823;
інв.№334824; інв.№334825;
інв.№334826; інв.№334837;
інв.№334838; інв.№334839;
інв.№334840; інв.№335645;
інв.№335679; інв.№335680;
інв.№335681; інв.№335682;
інв.№335683; інв.№335684;
інв.№335685; інв.№335686;
інв.№335687; інв.№335688;
інв.№335689; інв.№335690;
інв.№335691; інв.№335692;
інв.№335693; інв.№335694;
інв.№335695; інв.№335696;
інв.№335697; інв.№335698;
інв.№335699; інв.№335700;
інв.№335701; інв.№335702;
інв.№335703; інв.№335704;
інв.№335705; інв.№335706;
інв.№335707; інв.№335708;
інв.№335709; інв.№335710;
інв.№335711; інв.№335712;
інв.№335713; інв.№335714;
інв.№335715; інв.№335716;
інв.№335717; інв.№335718;
інв.№335719; інв.№335720;
інв.№335721; інв.№335722;
інв.№335723; інв.№335724;
інв.№335725; інв.№335726;
інв.№335727; інв.№335728;
інв.№336023; інв.№337138;
інв.№337139; інв.№337140;
інв.№337141; інв.№337237;
інв.№337238; інв.№337239;
інв.№337240; інв.№337249;
інв.№337250; інв.№337255;
інв.№337256; інв.№337260;
інв.№337261; інв.№А1280;
інв.№А1291; інв.№А1355;
інв.№А1375; інв.№А1384;
інв.№А1410; інв.№А1411;
інв.№А1420; інв.№А1434;
інв.№А1565; інв.№А430;
інв.№А890; інв.№А940;
інв.№Д342; інв.№И10072;
інв.№И10346; інв.№И10581;
інв.№И10582; інв.№И11750;
інв.№И11751; інв.№И11752;
інв.№И11753; інв.№И11754;
інв.№И11755; інв.№И11768;
інв.№И11779; інв.№И11889;
інв.№И11936; інв.№И12132;
інв.№И12133; інв.№И12134;
інв.№И12135; інв.№И12136;
інв.№И12137; інв.№И12138;
інв.№И12139; інв.№И12140;
інв.№И12141; інв.№И12142;
інв.№И12143; інв.№И12144;
інв.№И12145; інв.№И12170;

65
інв.№И12171; інв.№И12172;
інв.№И12173; інв.№И12174;
інв.№И12180; інв.№И12184;
інв.№И12189; інв.№И12191;
інв.№И12209; інв.№И12212;
інв.№И12213; інв.№И12214;
інв.№И12215; інв.№И12216;
інв.№И12217; інв.№И12218;
інв.№И12219; інв.№И12220;
інв.№И12222; інв.№И12223;
інв.№И12230; інв.№И12707;
інв.№И12710; інв.№И12713;
інв.№И12721; інв.№И12732;
інв.№И12733; інв.№И12763;
інв.№И12764; інв.№И12956;
інв.№И13048; інв.№И13052;
інв.№И13198; інв.№И13379;
інв.№И13380; інв.№И13769;
інв.№И13770; інв.№И13771;
інв.№И13772; інв.№И13779;
інв.№И13780; інв.№И13781;
інв.№И13782; інв.№И13858;
інв.№И13866; інв.№И13867;
інв.№И13868; інв.№И13869;
інв.№И13870; інв.№И14057;
інв.№И14243; інв.№И14283;
інв.№И14284; інв.№И14361;
інв.№И14362; інв.№И14572;
інв.№И14573; інв.№И14574;
інв.№И14575; інв.№И14576;
інв.№И14577; інв.№И14582;
інв.№И14648; інв.№И14649;
інв.№И14650; інв.№И15168;
інв.№И15169; інв.№И15170;
інв.№И16084; інв.№И16088;
інв.№И16092; інв.№И16096;
інв.№И16099; інв.№И16119;
інв.№И16233; інв.№И16474;
інв.№И17707; інв.№И17708;
інв.№И17711; інв.№И17712;
інв.№И1776; інв.№И17799;
інв.№И17801; інв.№И2386;
інв.№И2387; інв.№И2529;
інв.№И2579; інв.№И3035;
інв.№И3124; інв.№И3237;
інв.№И3238; інв.№И3239;
інв.№И3576; інв.№И4148;
інв.№И4267; інв.№И4327;
інв.№И4357; інв.№И4365;
інв.№И4366; інв.№И4699;
інв.№И4908; інв.№И5008;
інв.№И5009; інв.№И5010;
інв.№И5011; інв.№И5012;
інв.№И5013; інв.№И5014;
інв.№И5034; інв.№И5375;
інв.№И5376; інв.№И5383;
інв.№И5384; інв.№И5385;
інв.№И5388; інв.№И5389;
інв.№И5494; інв.№И5593;
інв.№И5594; інв.№И5595;
інв.№И578; інв.№И5874;
інв.№И5875; інв.№И5876;
інв.№И5877; інв.№И5878;
інв.№И5879; інв.№И5883;
інв.№И7211; інв.№И7216;
інв.№И7223; інв.№И7419;
інв.№И7423; інв.№И7424;
інв.№И7425; інв.№И7426;
інв.№И7435; інв.№И7520;
інв.№И7521; інв.№И7748;
інв.№И906; інв.№И9840;
інв.№И9859; інв.№Л170;
інв.№Л238; інв.№Л239;
інв.№Л268; інв.№Л333;
інв.№Л381; інв.№Л392;
інв.№Л395; інв.№О26564А;
інв.№ОИ0056; інв.№ОИ0057;
інв.№ОИ0250; інв.№ОИ0251;
інв.№ОИ0252; інв.№ОИ0253;
інв.№ОИ0274; інв.№ОИ0275;
інв.№ОИ0276; інв.№ОИ0277;
інв.№ОИ0278; інв.№ОИ0279;
інв.№ОИ0280; інв.№ОИ0298;
інв.№ОИ0301; інв.№ОИ0302;
інв.№ОИ0303; інв.№ОИ0304;
інв.№ОИ0305; інв.№ОИ0306;
інв.№ОИ0324; інв.№ОИ0325;
інв.№ОИ0326; інв.№ОИ0355;
інв.№ОИ0356; інв.№ОИ0374;
інв.№ОИ0380; інв.№ОИ0394;
інв.№ОИ0395; інв.№ОИ0396;
інв.№ОИ0397; інв.№ОИ0398;
інв.№ОИ0399; інв.№ОИ0402;
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інв.№ОИ0403; інв.№ОИ0406;
інв.№ОИ0409; інв.№ОИ0410;
інв.№ОИ0415; інв.№ОИ0422;
інв.№ОИ0423; інв.№ОИ0424;
інв.№ОИ0447; інв.№ОИ0449;
інв.№ОИ0451; інв.№ОИ0452;
інв.№ОИ0453; інв.№ОИ0454;
інв.№ОИ0455; інв.№ОИ0456;
інв.№ОИ0457; інв.№ОИ0458;
інв.№ОИ0459; інв.№ОИ0460;
інв.№ОИ0461; інв.№ОИ0463;
інв.№ОИ0464; інв.№ОИ0465;
інв.№ОИ0467; інв.№ОИ0468;
інв.№ОИ0469; інв.№ОИ0470;
інв.№ОИ0471; інв.№ОИ0472;
інв.№ОИ0473; інв.№ОИ0475;
інв.№ОИ0476; інв.№ОИ0478;
інв.№ОИ0479; інв.№ОИ0480;
інв.№ОИ0481; інв.№ОИ0482;
інв.№ОИ0483; інв.№ОИ0484;
інв.№ОИ0485; інв.№ОИ0486;
інв.№ОИ0525; інв.№ОИ0526;
інв.№ОИ0527; інв.№ОИ0528;
інв.№ОИ0531; інв.№ОИ0532;
інв.№ОИ0538; інв.№ОИ0539;
інв.№ОИ0540; інв.№ОИ0541;
інв.№ОИ0542; інв.№ОИ0543;
інв.№ОИ0544; інв.№ОИ0545;
інв.№ОИ0546; інв.№ОИ0547;
інв.№ОИ0549; інв.№ОИ0550;
інв.№ОИ0553; інв.№ОИ0554;
інв.№ОИ0555; інв.№ОИ0556;
інв.№ОИ0557; інв.№ОИ0558;
інв.№ОИ0559; інв.№ОИ0560;
інв.№ОИ0562; інв.№ОИ0563;
інв.№ОИ0564; інв.№ОИ0565;
інв.№ОИ0566; інв.№ОИ0567;
інв.№ОИ0568; інв.№ОИ10377;
інв.№ОИ10378; інв.№ОИ10379;
інв.№ОИ10380; інв.№ОИ10381;
інв.№ОИ10382; інв.№ОИ10383;
інв.№ОИ10384; інв.№ОИ10385;
інв.№ОИ10386; інв.№ОИ10387;
інв.№ОИ10388; інв.№ОИ10389;
інв.№ОИ10390; інв.№ОИ10391;
інв.№ОИ10392; інв.№ОИ10393;
інв.№ОИ10394; інв.№ОИ10395;
інв.№ОИ10396; інв.№ОИ10397;
інв.№ОИ10398; інв.№ОИ10399;
інв.№ОИ10400; інв.№ОИ10401;
інв.№ОИ10402; інв.№ОИ10403;
інв.№ОИ10404; інв.№ОИ10535;
інв.№ОИ10536; інв.№ОИ10537;
інв.№ОИ10538; інв.№ОИ10539;
інв.№ОИ10540; інв.№ОИ10541;
інв.№ОИ10542; інв.№ОИ10543;
інв.№ОИ10544; інв.№ОИ10735;
інв.№ОИ10768; інв.№ОИ10769;
інв.№ОИ10770; інв.№ОИ10771;
інв.№ОИ10772; інв.№ОИ10773;
інв.№ОИ10774; інв.№ОИ10775;
інв.№ОИ10776; інв.№ОИ10777;
інв.№ОИ10778; інв.№ОИ10787;
інв.№ОИ10788; інв.№ОИ10789;
інв.№ОИ10790; інв.№ОИ10791;
інв.№ОИ10792; інв.№ОИ10793;
інв.№ОИ10794; інв.№ОИ10795;
інв.№ОИ10796; інв.№ОИ10797;
інв.№ОИ10798; інв.№ОИ10799;
інв.№ОИ10800; інв.№ОИ10801;
інв.№ОИ10807; інв.№ОИ10808;
інв.№ОИ10809; інв.№ОИ10810;
інв.№ОИ10811; інв.№ОИ10812;
інв.№ОИ10816; інв.№ОИ10817;
інв.№ОИ10818; інв.№ОИ10819;
інв.№ОИ10860; інв.№ОИ10861;
інв.№ОИ10862; інв.№ОИ11098;
інв.№ОИ11101; інв.№ОИ11102;
інв.№ОИ11103; інв.№ОИ11104;
інв.№ОИ11181; інв.№ОИ11182;
інв.№ОИ11183; інв.№ОИ11184;
інв.№ОИ11185; інв.№ОИ11186;
інв.№ОИ11187; інв.№ОИ11188;
інв.№ОИ11189; інв.№ОИ11200;
інв.№ОИ11201; інв.№ОИ11202;
інв.№ОИ11203; інв.№ОИ11204;
інв.№ОИ11205; інв.№ОИ11206;
інв.№ОИ11207; інв.№ОИ11208;
інв.№ОИ11209; інв.№ОИ11210;
інв.№ОИ11211; інв.№ОИ11217;
інв.№ОИ11218; інв.№ОИ11219;
інв.№ОИ11220; інв.№ОИ11221;
інв.№ОИ11222; інв.№ОИ11223;
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інв.№ОИ11224; інв.№ОИ11227;
інв.№ОИ11228; інв.№ОИ11229;
інв.№ОИ11230; інв.№ОИ11231;
інв.№ОИ11232; інв.№ОИ11233;
інв.№ОИ11234; інв.№ОИ11262;
інв.№ОИ11264; інв.№ОИ11265;
інв.№ОИ11266; інв.№ОИ11267;
інв.№ОИ11268; інв.№ОИ11269;
інв.№ОИ11270; інв.№ОИ11271;
інв.№ОИ11272; інв.№ОИ11273;
інв.№ОИ11274; інв.№ОИ11275;
інв.№ОИ11276; інв.№ОИ11277;
інв.№ОИ11278; інв.№ОИ11279;
інв.№ОИ11280; інв.№ОИ11281;
інв.№ОИ11282; інв.№ОИ11283;
інв.№ОИ11284; інв.№ОИ11285;
інв.№ОИ11289; інв.№ОИ11290;
інв.№ОИ11291; інв.№ОИ11292;
інв.№ОИ11293; інв.№ОИ11299;
інв.№ОИ11300; інв.№ОИ11301;
інв.№ОИ11302; інв.№ОИ11303;
інв.№ОИ11304; інв.№ОИ11305;
інв.№ОИ11306; інв.№ОИ11307;
інв.№ОИ11308; інв.№ОИ11316;
інв.№ОИ11317; інв.№ОИ11318;
інв.№ОИ11319; інв.№ОИ11320;
інв.№ОИ11321; інв.№ОИ11322;
інв.№ОИ11323; інв.№ОИ11336;
інв.№ОИ11337; інв.№ОИ11338;
інв.№ОИ11339; інв.№ОИ11340;
інв.№ОИ11341; інв.№ОИ11342;
інв.№ОИ11343; інв.№ОИ11344;
інв.№ОИ11366; інв.№ОИ11367;
інв.№ОИ11368; інв.№ОИ11369;
інв.№ОИ11370; інв.№ОИ11371;
інв.№ОИ11372; інв.№ОИ11373;
інв.№ОИ11374; інв.№ОИ11376;
інв.№ОИ11377; інв.№ОИ11378;
інв.№ОИ11379; інв.№ОИ11380;
інв.№ОИ11381; інв.№ОИ11382;
інв.№ОИ11383; інв.№ОИ11384;
інв.№ОИ11385; інв.№ОИ11386;
інв.№ОИ11387; інв.№ОИ11388;
інв.№ОИ11389; інв.№ОИ11390;
інв.№ОИ11391; інв.№ОИ11392;
інв.№ОИ11393; інв.№ОИ11394;
інв.№ОИ11395; інв.№ОИ11396;
інв.№ОИ11397; інв.№ОИ11398;
інв.№ОИ11400; інв.№ОИ11401;
інв.№ОИ11445; інв.№ОИ11446;
інв.№ОИ11447; інв.№ОИ11448;
інв.№ОИ11449; інв.№ОИ11450;
інв.№ОИ11451; інв.№ОИ11452;
інв.№ОИ11453; інв.№ОИ11454;
інв.№ОИ11455; інв.№ОИ11456;
інв.№ОИ11457; інв.№ОИ11458;
інв.№ОИ11459; інв.№ОИ11460;
інв.№ОИ11461; інв.№ОИ11462;
інв.№ОИ11463; інв.№ОИ11464;
інв.№ОИ11465; інв.№ОИ11466;
інв.№ОИ11467; інв.№ОИ11468;
інв.№ОИ11469; інв.№ОИ11470;
інв.№ОИ11471; інв.№ОИ11472;
інв.№ОИ11473; інв.№ОИ11474;
інв.№ОИ11475; інв.№ОИ11476;
інв.№ОИ11477; інв.№ОИ11478;
інв.№ОИ11479; інв.№ОИ11480;
інв.№ОИ11481; інв.№ОИ11482;
інв.№ОИ11483; інв.№ОИ11484;
інв.№ОИ11485; інв.№ОИ11486;
інв.№ОИ11487; інв.№ОИ11488;
інв.№ОИ11489; інв.№ОИ11490;
інв.№ОИ11491; інв.№ОИ11492;
інв.№ОИ11493; інв.№ОИ11494;
інв.№ОИ11550; інв.№ОИ11551;
інв.№ОИ11552; інв.№ОИ11553;
інв.№ОИ11554; інв.№ОИ11555;
інв.№ОИ11557; інв.№ОИ11561;
інв.№ОИ11572; інв.№ОИ11573;
інв.№ОИ11574; інв.№ОИ11575;
інв.№ОИ11576; інв.№ОИ11577;
інв.№ОИ11578; інв.№ОИ11579;
інв.№ОИ11580; інв.№ОИ11581;
інв.№ОИ11582; інв.№ОИ11583;
інв.№ОИ11584; інв.№ОИ11585;
інв.№ОИ11586; інв.№ОИ11587;
інв.№ОИ11588; інв.№ОИ11589;
інв.№ОИ11590; інв.№ОИ11591;
інв.№ОИ11592; інв.№ОИ11593;
інв.№ОИ11594; інв.№ОИ11595;
інв.№ОИ11597; інв.№ОИ11598;
інв.№ОИ11599; інв.№ОИ11600;
інв.№ОИ11601; інв.№ОИ11602;
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інв.№ОИ11603; інв.№ОИ11604;
інв.№ОИ11605; інв.№ОИ11606;
інв.№ОИ11607; інв.№ОИ11608;
інв.№ОИ11609; інв.№ОИ11610;
інв.№ОИ11611; інв.№ОИ11612;
інв.№ОИ11613; інв.№ОИ11614;
інв.№ОИ11615; інв.№ОИ11616;
інв.№ОИ11617; інв.№ОИ11618;
інв.№ОИ11619; інв.№ОИ11620;
інв.№ОИ11621; інв.№ОИ11622;
інв.№ОИ11623; інв.№ОИ11624;
інв.№ОИ11625; інв.№ОИ11626;
інв.№ОИ11627; інв.№ОИ11628;
інв.№ОИ11630; інв.№ОИ11631;
інв.№ОИ11632; інв.№ОИ11633;
інв.№ОИ11634; інв.№ОИ11635;
інв.№ОИ11636; інв.№ОИ11637;
інв.№ОИ11638; інв.№ОИ11639;
інв.№ОИ11640; інв.№ОИ11641;
інв.№ОИ11642; інв.№ОИ11643;
інв.№ОИ11644; інв.№ОИ11645;
інв.№ОИ11646; інв.№ОИ11647;
інв.№ОИ11648; інв.№ОИ11649;
інв.№ОИ11650; інв.№ОИ11651;
інв.№ОИ11652; інв.№ОИ11654;
інв.№ОИ11655; інв.№ОИ11656;
інв.№ОИ11657; інв.№ОИ11658;
інв.№ОИ11659; інв.№ОИ11660;
інв.№ОИ11661; інв.№ОИ11662;
інв.№ОИ11663; інв.№ОИ11664;
інв.№ОИ11665; інв.№ОИ11666;
інв.№ОИ11667; інв.№ОИ11668;
інв.№ОИ11669; інв.№ОИ11671;
інв.№ОИ11672; інв.№ОИ11673;
інв.№ОИ11674; інв.№ОИ11675;
інв.№ОИ11676; інв.№ОИ11677;
інв.№ОИ11678; інв.№ОИ11679;
інв.№ОИ11681; інв.№ОИ11682;
інв.№ОИ11683; інв.№ОИ11684;
інв.№ОИ11685; інв.№ОИ11686;
інв.№ОИ11687; інв.№ОИ11688;
інв.№ОИ11689; інв.№ОИ11690;
інв.№ОИ11691; інв.№ОИ11692;
інв.№ОИ11693; інв.№ОИ11694;
інв.№ОИ11695; інв.№ОИ11696;
інв.№ОИ11697; інв.№ОИ11698;
інв.№ОИ11699; інв.№ОИ11700;
інв.№ОИ11701; інв.№ОИ11702;
інв.№ОИ11703; інв.№ОИ11704;
інв.№ОИ11705; інв.№ОИ11706;
інв.№ОИ11707; інв.№ОИ11708;
інв.№ОИ11709; інв.№ОИ11710;
інв.№ОИ11712; інв.№ОИ11713;
інв.№ОИ11714; інв.№ОИ11715;
інв.№ОИ11716; інв.№ОИ11717;
інв.№ОИ11718; інв.№ОИ11719;
інв.№ОИ11721; інв.№ОИ11722;
інв.№ОИ11723; інв.№ОИ11724;
інв.№ОИ11725; інв.№ОИ11726;
інв.№ОИ11727; інв.№ОИ11788;
інв.№ОИ11789; інв.№ОИ11790;
інв.№ОИ11791; інв.№ОИ11792;
інв.№ОИ11793; інв.№ОИ11794;
інв.№ОИ11795; інв.№ОИ11796;
інв.№ОИ11797; інв.№ОИ11798;
інв.№ОИ11799; інв.№ОИ11801;
інв.№ОИ11802; інв.№ОИ11803;
інв.№ОИ11804; інв.№ОИ11805;
інв.№ОИ11807; інв.№ОИ11808;
інв.№ОИ11809; інв.№ОИ11810;
інв.№ОИ11811; інв.№ОИ11812;
інв.№ОИ11813; інв.№ОИ11814;
інв.№ОИ11815; інв.№ОИ11816;
інв.№ОИ11817; інв.№ОИ11818;
інв.№ОИ11819; інв.№ОИ11820;
інв.№ОИ11821; інв.№ОИ11822;
інв.№ОИ11823; інв.№ОИ11824;
інв.№ОИ11825; інв.№ОИ11826;
інв.№ОИ11827; інв.№ОИ11828;
інв.№ОИ11829; інв.№ОИ11830;
інв.№ОИ11831; інв.№ОИ11832;
інв.№ОИ11833; інв.№ОИ11834;
інв.№ОИ11835; інв.№ОИ11976;
інв.№ОИ11978; інв.№ОИ11979;
інв.№ОИ11994; інв.№ОИ11995;
інв.№ОИ11996; інв.№ОИ11997;
інв.№ОИ11998; інв.№ОИ11999;
інв.№ОИ12000; інв.№ОИ12001;
інв.№ОИ12002; інв.№ОИ12003;
інв.№ОИ12004; інв.№ОИ12005;
інв.№ОИ12006; інв.№ОИ12007;
інв.№ОИ12008; інв.№ОИ12009;
інв.№ОИ12010; інв.№ОИ12011;
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інв.№ОИ12012; інв.№ОИ12013;
інв.№ОИ12014; інв.№ОИ12015;
інв.№ОИ12016; інв.№ОИ12017;
інв.№ОИ12018; інв.№ОИ12019;
інв.№ОИ12020; інв.№ОИ12021;
інв.№ОИ12022; інв.№ОИ12023;
інв.№ОИ12024; інв.№ОИ12025;
інв.№ОИ12026; інв.№ОИ12027;
інв.№ОИ12028; інв.№ОИ12029;
інв.№ОИ12030; інв.№ОИ12031;
інв.№ОИ12032; інв.№ОИ12033;
інв.№ОИ12034; інв.№ОИ12035;
інв.№ОИ12036; інв.№ОИ12037;
інв.№ОИ12038; інв.№ОИ12039;
інв.№ОИ12040; інв.№ОИ12041;
інв.№ОИ12042; інв.№ОИ12043;
інв.№ОИ12069; інв.№ОИ12070;
інв.№ОИ12071; інв.№ОИ12072;
інв.№ОИ12073; інв.№ОИ12074;
інв.№ОИ12075; інв.№ОИ12076;
інв.№ОИ12077; інв.№ОИ12086;
інв.№ОИ12087; інв.№ОИ12088;
інв.№ОИ12176; інв.№ОИ12177;
інв.№ОИ12178; інв.№ОИ12179;
інв.№ОИ12348; інв.№ОИ12349;
інв.№ОИ12350; інв.№ОИ12351;
інв.№ОИ12352; інв.№ОИ12353;
інв.№ОИ12354; інв.№ОИ12355;
інв.№ОИ12356; інв.№ОИ12357;
інв.№ОИ12358; інв.№ОИ12359;
інв.№ОИ12360; інв.№ОИ12361;
інв.№ОИ12362; інв.№ОИ12363;
інв.№ОИ12364; інв.№ОИ12365;
інв.№ОИ12366; інв.№ОИ12367;
інв.№ОИ12368; інв.№ОИ12369;
інв.№ОИ12370; інв.№ОИ12371;
інв.№ОИ12372; інв.№ОИ12373;
інв.№ОИ12374; інв.№ОИ12375;
інв.№ОИ12376; інв.№ОИ12377;
інв.№ОИ12378; інв.№ОИ12379;
інв.№ОИ12380; інв.№ОИ12381;
інв.№ОИ12382; інв.№ОИ12383;
інв.№ОИ12388; інв.№ОИ12389;
інв.№ОИ12472; інв.№ОИ12473;
інв.№ОИ12474; інв.№ОИ12475;
інв.№ОИ12476; інв.№ОИ12477;
інв.№ОИ12478; інв.№ОИ12479;
інв.№ОИ12480; інв.№ОИ12481;
інв.№ОИ12482; інв.№ОИ12483;
інв.№ОИ12546; інв.№ОИ12547;
інв.№ОИ12554; інв.№ОИ12555;
інв.№ОИ12556; інв.№ОИ12611;
інв.№ОИ12612; інв.№ОИ12613;
інв.№ОИ12619; інв.№ОИ12620;
інв.№ОИ12621; інв.№ОИ12622;
інв.№ОИ12623; інв.№ОИ12624;
інв.№ОИ12625; інв.№ОИ12626;
інв.№ОИ12627; інв.№ОИ12628;
інв.№ОИ12629; інв.№ОИ12630;
інв.№ОИ12631; інв.№ОИ12632;
інв.№ОИ12633; інв.№ОИ12634;
інв.№ОИ12636; інв.№ОИ12637;
інв.№ОИ12638; інв.№ОИ12639;
інв.№ОИ12640; інв.№ОИ12641;
інв.№ОИ12642; інв.№ОИ12643;
інв.№ОИ12644; інв.№ОИ12645;
інв.№ОИ12646; інв.№ОИ12647;
інв.№ОИ12648; інв.№ОИ12649;
інв.№ОИ12650; інв.№ОИ12651;
інв.№ОИ12652; інв.№ОИ12653;
інв.№ОИ12654; інв.№ОИ12655;
інв.№ОИ12656; інв.№ОИ12657;
інв.№ОИ12658; інв.№ОИ12659;
інв.№ОИ12660; інв.№ОИ12663;
інв.№ОИ12664; інв.№ОИ12665;
інв.№ОИ12666; інв.№ОИ12667;
інв.№ОИ12668; інв.№ОИ12669;
інв.№ОИ12670; інв.№ОИ12671;
інв.№ОИ12672; інв.№ОИ12673;
інв.№ОИ12674; інв.№ОИ12675;
інв.№ОИ12676; інв.№ОИ12677;
інв.№ОИ12678; інв.№ОИ12679;
інв.№ОИ12680; інв.№ОИ12681;
інв.№ОИ12682; інв.№ОИ12683;
інв.№ОИ12684; інв.№ОИ12685;
інв.№ОИ12686; інв.№ОИ12687;
інв.№ОИ12688; інв.№ОИ12689;
інв.№ОИ12690; інв.№ОИ12691;
інв.№ОИ12692; інв.№ОИ12693;
інв.№ОИ12694; інв.№ОИ12695;
інв.№ОИ12696; інв.№ОИ12697;
інв.№ОИ12698; інв.№ОИ12699;
інв.№ОИ12700; інв.№ОИ12701;
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інв.№ОИ12702; інв.№ОИ12703;
інв.№ОИ12704; інв.№ОИ12705;
інв.№ОИ12706; інв.№ОИ12707;
інв.№ОИ12708; інв.№ОИ12709;
інв.№ОИ12710; інв.№ОИ12711;
інв.№ОИ12712; інв.№ОИ12713;
інв.№ОИ12714; інв.№ОИ12715;
інв.№ОИ12716; інв.№ОИ12717;
інв.№ОИ12718; інв.№ОИ12719;
інв.№ОИ12720; інв.№ОИ12746;
інв.№ОИ12747; інв.№ОИ12748;
інв.№ОИ12749; інв.№ОИ12750;
інв.№ОИ12751; інв.№ОИ12752;
інв.№ОИ12753; інв.№ОИ12754;
інв.№ОИ12755; інв.№ОИ12756;
інв.№ОИ12757; інв.№ОИ12758;
інв.№ОИ12759; інв.№ОИ12760;
інв.№ОИ12761; інв.№ОИ12762;
інв.№ОИ12763; інв.№ОИ12764;
інв.№ОИ12765; інв.№ОИ12766;
інв.№ОИ12779; інв.№ОИ12783;
інв.№ОИ12784; інв.№ОИ12785;
інв.№ОИ12786; інв.№ОИ12787;
інв.№ОИ12788; інв.№ОИ12789;
інв.№ОИ12790; інв.№ОИ12791;
інв.№ОИ12792; інв.№ОИ12793;
інв.№ОИ12794; інв.№ОИ12800;
інв.№ОИ12801; інв.№ОИ12802;
інв.№ОИ12803; інв.№ОИ12804;
інв.№ОИ12805; інв.№ОИ12806;
інв.№ОИ12807; інв.№ОИ12808;
інв.№ОИ12809; інв.№ОИ12810;
інв.№ОИ12811; інв.№ОИ12812;
інв.№ОИ12813; інв.№ОИ12814;
інв.№ОИ12815; інв.№ОИ12816;
інв.№ОИ12896; інв.№ОИ12897;
інв.№ОИ12898; інв.№ОИ12899;
інв.№ОИ12900; інв.№ОИ12901;
інв.№ОИ12902; інв.№ОИ12903;
інв.№ОИ12904; інв.№ОИ12905;
інв.№ОИ12906; інв.№ОИ12907;
інв.№ОИ12908; інв.№ОИ12909;
інв.№ОИ12910; інв.№ОИ12911;
інв.№ОИ12912; інв.№ОИ12913;
інв.№ОИ12914; інв.№ОИ12915;
інв.№ОИ12916; інв.№ОИ12917;
інв.№ОИ12918; інв.№ОИ12919;
інв.№ОИ12920; інв.№ОИ12921;
інв.№ОИ12922; інв.№ОИ12923;
інв.№ОИ12924; інв.№ОИ12925;
інв.№ОИ12926; інв.№ОИ12927;
інв.№ОИ12928; інв.№ОИ12929;
інв.№ОИ12930; інв.№ОИ12931;
інв.№ОИ12932; інв.№ОИ12933;
інв.№ОИ12934; інв.№ОИ12935;
інв.№ОИ12936; інв.№ОИ12937;
інв.№ОИ12938; інв.№ОИ12939;
інв.№ОИ12940; інв.№ОИ12941;
інв.№ОИ12942; інв.№ОИ12943;
інв.№ОИ13046; інв.№ОИ13047;
інв.№ОИ13048; інв.№ОИ13049;
інв.№ОИ13050; інв.№ОИ13051;
інв.№ОИ13052; інв.№ОИ13053;
інв.№ОИ13054; інв.№ОИ13055;
інв.№ОИ13056; інв.№ОИ13057;
інв.№ОИ13073; інв.№ОИ13074;
інв.№ОИ13075; інв.№ОИ13076;
інв.№ОИ13077; інв.№ОИ13078;
інв.№ОИ13081; інв.№ОИ13082;
інв.№ОИ13083; інв.№ОИ13084;
інв.№ОИ13085; інв.№ОИ13086;
інв.№ОИ13087; інв.№ОИ13088;
інв.№ОИ13089; інв.№ОИ13090;
інв.№ОИ13091; інв.№ОИ13094;
інв.№ОИ13095; інв.№ОИ13233;
інв.№ОИ13234; інв.№ОИ13235;
інв.№ОИ13236; інв.№ОИ13237;
інв.№ОИ13238; інв.№ОИ13239;
інв.№ОИ13240; інв.№ОИ13241;
інв.№ОИ13242; інв.№ОИ13243;
інв.№ОИ13244; інв.№ОИ13245;
інв.№ОИ13246; інв.№ОИ13284;
інв.№ОИ13285; інв.№ОИ13286;
інв.№ОИ13288; інв.№ОИ13289;
інв.№ОИ13290; інв.№ОИ13291;
інв.№ОИ13292; інв.№ОИ13293;
інв.№ОИ13294; інв.№ОИ13295;
інв.№ОИ13296; інв.№ОИ13297;
інв.№ОИ13298; інв.№ОИ13299;
інв.№ОИ13300; інв.№ОИ13318;
інв.№ОИ13319; інв.№ОИ13494;
інв.№ОИ13495; інв.№ОИ13503;
інв.№ОИ13504; інв.№ОИ13505;
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інв.№ОИ13521; інв.№ОИ13522;
інв.№ОИ13523; інв.№ОИ13524;
інв.№ОИ13525; інв.№ОИ13526;
інв.№ОИ13527; інв.№ОИ13528;
інв.№ОИ13529; інв.№ОИ13530;
інв.№ОИ13561; інв.№ОИ13562;
інв.№ОИ13563; інв.№ОИ13564;
інв.№ОИ13565; інв.№ОИ13566;
інв.№ОИ13567; інв.№ОИ13568;
інв.№ОИ13639; інв.№ОИ13640;
інв.№ОИ13641; інв.№ОИ13642;
інв.№ОИ13643; інв.№ОИ13649;
інв.№ОИ13650; інв.№ОИ13651;
інв.№ОИ13652; інв.№ОИ13653;
інв.№ОИ13654; інв.№ОИ13655;
інв.№ОИ13656; інв.№ОИ13657;
інв.№ОИ13658; інв.№ОИ13669;
інв.№ОИ13670; інв.№ОИ13712;
інв.№ОИ13713; інв.№ОИ13727;
інв.№ОИ13736; інв.№ОИ13737;
інв.№ОИ13738; інв.№ОИ13739;
інв.№ОИ13740; інв.№ОИ13741;
інв.№ОИ13742; інв.№ОИ13743;
інв.№ОИ13744; інв.№ОИ13745;
інв.№ОИ13751; інв.№ОИ13752;
інв.№ОИ13753; інв.№ОИ13754;
інв.№ОИ13755; інв.№ОИ13788;
інв.№ОИ13806; інв.№ОИ13807;
інв.№ОИ13808; інв.№ОИ13809;
інв.№ОИ13810; інв.№ОИ13811;
інв.№ОИ13812; інв.№ОИ13813;
інв.№ОИ13814; інв.№ОИ13815;
інв.№ОИ13816; інв.№ОИ13817;
інв.№ОИ13818; інв.№ОИ13828;
інв.№ОИ13829; інв.№ОИ13830;
інв.№ОИ13831; інв.№ОИ13832;
інв.№ОИ13833; інв.№ОИ13834;
інв.№ОИ13835; інв.№ОИ13836;
інв.№ОИ13837; інв.№ОИ13871;
інв.№ОИ13872; інв.№ОИ13873;
інв.№ОИ13874; інв.№ОИ13875;
інв.№ОИ13921; інв.№ОИ13922;
інв.№ОИ13923; інв.№ОИ13924;
інв.№ОИ13982; інв.№ОИ13983;
інв.№ОИ13984; інв.№ОИ13985;
інв.№ОИ13986; інв.№ОИ13987;
інв.№ОИ13988; інв.№ОИ13993;
інв.№ОИ13994; інв.№ОИ14038;
інв.№ОИ14077; інв.№ОИ14078;
інв.№ОИ14079; інв.№ОИ14080;
інв.№ОИ14081; інв.№ОИ14082;
інв.№ОИ14083; інв.№ОИ14084;
інв.№ОИ14085; інв.№ОИ14178;
інв.№ОИ14179; інв.№ОИ14184;
інв.№ОИ14185; інв.№ОИ14186;
інв.№ОИ14187; інв.№ОИ14188;
інв.№ОИ14189; інв.№ОИ14190;
інв.№ОИ14191; інв.№ОИ14192;
інв.№ОИ14193; інв.№ОИ14194;
інв.№ОИ14195; інв.№ОИ14196;
інв.№ОИ14197; інв.№ОИ14299;
інв.№ОИ14308; інв.№ОИ14309;
інв.№ОИ14341; інв.№ОИ14342;
інв.№ОИ14343; інв.№ОИ14344;
інв.№ОИ14376; інв.№ОИ14379;
інв.№ОИ14381; інв.№ОИ14382;
інв.№ОИ14383; інв.№ОИ14384;
інв.№ОИ14385; інв.№ОИ14386;
інв.№ОИ14387; інв.№ОИ14394;
інв.№ОИ14395; інв.№ОИ14397;
інв.№ОИ14402; інв.№ОИ14403;
інв.№ОИ14404; інв.№ОИ14405;
інв.№ОИ14406; інв.№ОИ14409;
інв.№ОИ14411; інв.№ОИ14412;
інв.№ОИ14413; інв.№ОИ14414;
інв.№ОИ14415; інв.№ОИ14416;
інв.№ОИ14417; інв.№ОИ14419;
інв.№ОИ14420; інв.№ОИ14444;
інв.№ОИ14445; інв.№ОИ14455;
інв.№ОИ14456; інв.№ОИ14457;
інв.№ОИ14458; інв.№ОИ14459;
інв.№ОИ14460; інв.№ОИ14461;
інв.№ОИ14462; інв.№ОИ14463;
інв.№ОИ14464; інв.№ОИ14465;
інв.№ОИ14466; інв.№ОИ14467;
інв.№ОИ14468; інв.№ОИ14469;
інв.№ОИ14470; інв.№ОИ14471;
інв.№ОИ14472; інв.№ОИ14473;
інв.№ОИ14474; інв.№ОИ14475;
інв.№ОИ14476; інв.№ОИ14477;
інв.№ОИ14478; інв.№ОИ14479;
інв.№ОИ14480; інв.№ОИ14485;
інв.№ОИ14486; інв.№ОИ14487;
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інв.№ОИ14661; інв.№ОИ14662;
інв.№ОИ14663; інв.№ОИ14664;
інв.№ОИ14665; інв.№ОИ14666;
інв.№ОИ14677; інв.№ОИ14678;
інв.№ОИ14679; інв.№ОИ14681;
інв.№ОИ14682; інв.№ОИ14683;
інв.№ОИ14684; інв.№ОИ14685;
інв.№ОИ14686; інв.№ОИ14687;
інв.№ОИ14688; інв.№ОИ14689;
інв.№ОИ14691; інв.№ОИ14787;
інв.№ОИ14794; інв.№ОИ14795;
інв.№ОИ14796; інв.№ОИ14797;
інв.№ОИ14798; інв.№ОИ14799;
інв.№ОИ14800; інв.№ОИ14801;
інв.№ОИ14820; інв.№ОИ14821;
інв.№ОИ14822; інв.№ОИ14823;
інв.№ОИ14824; інв.№ОИ14825;
інв.№ОИ14826; інв.№ОИ14827;
інв.№ОИ14828; інв.№ОИ14853;
інв.№ОИ14854; інв.№ОИ14874;
інв.№ОИ14875; інв.№ОИ14876;
інв.№ОИ14886; інв.№ОИ14891;
інв.№ОИ14892; інв.№ОИ14896;
інв.№ОИ14946; інв.№ОИ14947;
інв.№ОИ14948; інв.№ОИ14949;
інв.№ОИ14950; інв.№ОИ14952;
інв.№ОИ14954; інв.№ОИ14956;
інв.№ОИ14957; інв.№ОИ14958;
інв.№ОИ14959; інв.№ОИ14960;
інв.№ОИ15005; інв.№ОИ15006;
інв.№ОИ15007; інв.№ОИ15008;
інв.№ОИ15009; інв.№ОИ15010;
інв.№ОИ15011; інв.№ОИ15012;
інв.№ОИ15013; інв.№ОИ15014;
інв.№ОИ15018; інв.№ОИ15019;
інв.№ОИ15020; інв.№ОИ15021;
інв.№ОИ15025; інв.№ОИ15050;
інв.№ОИ15051; інв.№ОИ15052;
інв.№ОИ15053; інв.№ОИ15054;
інв.№ОИ15055; інв.№ОИ15056;
інв.№ОИ15057; інв.№ОИ15058;
інв.№ОИ15059; інв.№ОИ15060;
інв.№ОИ15061; інв.№ОИ15062;
інв.№ОИ15063; інв.№ОИ15064;
інв.№ОИ15065; інв.№ОИ15066;
інв.№ОИ15067; інв.№ОИ15068;
інв.№ОИ15069; інв.№ОИ15070;
інв.№ОИ15071; інв.№ОИ15072;
інв.№ОИ15073; інв.№ОИ15074;
інв.№ОИ15075; інв.№ОИ15076;
інв.№ОИ15077; інв.№ОИ15078;
інв.№ОИ15079; інв.№ОИ15101;
інв.№ОИ15102; інв.№ОИ15103;
інв.№ОИ15104; інв.№ОИ15105;
інв.№ОИ15106; інв.№ОИ15107;
інв.№ОИ15108; інв.№ОИ15131;
інв.№ОИ15132; інв.№ОИ15133;
інв.№ОИ15134; інв.№ОИ15135;
інв.№ОИ15136; інв.№ОИ15137;
інв.№ОИ15138; інв.№ОИ15139;
інв.№ОИ15175; інв.№ОИ15176;
інв.№ОИ15177; інв.№ОИ15178;
інв.№ОИ15179; інв.№ОИ15195;
інв.№ОИ15196; інв.№ОИ15199;
інв.№ОИ15200; інв.№ОИ15201;
інв.№ОИ15202; інв.№ОИ15203;
інв.№ОИ15204; інв.№ОИ15205;
інв.№ОИ15207; інв.№ОИ15208;
інв.№ОИ15209; інв.№ОИ15210;
інв.№ОИ15211; інв.№ОИ15212;
інв.№ОИ15213; інв.№ОИ15214;
інв.№ОИ15215; інв.№ОИ15216;
інв.№ОИ15217; інв.№ОИ15218;
інв.№ОИ15219; інв.№ОИ15220;
інв.№ОИ15221; інв.№ОИ15222;
інв.№ОИ15223; інв.№ОИ15224;
інв.№ОИ15225; інв.№ОИ15226;
інв.№ОИ15228; інв.№ОИ15229;
інв.№ОИ15230; інв.№ОИ15231;
інв.№ОИ15352; інв.№ОИ15370;
інв.№ОИ15371; інв.№ОИ15372;
інв.№ОИ15373; інв.№ОИ15374;
інв.№ОИ15375; інв.№ОИ15376;
інв.№ОИ15377; інв.№ОИ15378;
інв.№ОИ15379; інв.№ОИ15380;
інв.№ОИ15381; інв.№ОИ15382;
інв.№ОИ15383; інв.№ОИ15384;
інв.№ОИ15385; інв.№ОИ15389;
інв.№ОИ15390; інв.№ОИ15391;
інв.№ОИ15486; інв.№ОИ15487;
інв.№ОИ15488; інв.№ОИ15489;
інв.№ОИ15490; інв.№ОИ15491;
інв.№ОИ15492; інв.№ОИ15493;
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інв.№ОИ15494; інв.№ОИ15495;
інв.№ОИ15496; інв.№ОИ15497;
інв.№ОИ15498; інв.№ОИ15499;
інв.№ОИ15500; інв.№ОИ15501;
інв.№ОИ15502; інв.№ОИ15503;
інв.№ОИ15504; інв.№ОИ15505;
інв.№ОИ15506; інв.№ОИ15507;
інв.№ОИ15508; інв.№ОИ15509;
інв.№ОИ15510; інв.№ОИ15511;
інв.№ОИ15512; інв.№ОИ15513;
інв.№ОИ15514; інв.№ОИ15515;
інв.№ОИ15516; інв.№ОИ15517;
інв.№ОИ15518; інв.№ОИ15519;
інв.№ОИ15520; інв.№ОИ15521;
інв.№ОИ15522; інв.№ОИ15523;
інв.№ОИ15524; інв.№ОИ15525;
інв.№ОИ15526; інв.№ОИ15527;
інв.№ОИ15528; інв.№ОИ15529;
інв.№ОИ15530; інв.№ОИ15531;
інв.№ОИ15532; інв.№ОИ15533;
інв.№ОИ15534; інв.№ОИ15535;
інв.№ОИ15536; інв.№ОИ15537;
інв.№ОИ15538; інв.№ОИ15539;
інв.№ОИ15540; інв.№ОИ15541;
інв.№ОИ15542; інв.№ОИ15543;
інв.№ОИ15544; інв.№ОИ15545;
інв.№ОИ15546; інв.№ОИ15547;
інв.№ОИ15548; інв.№ОИ15549;
інв.№ОИ15550; інв.№ОИ15551;
інв.№ОИ15552; інв.№ОИ15553;
інв.№ОИ15554; інв.№ОИ15555;
інв.№ОИ15556; інв.№ОИ15557;
інв.№ОИ15558; інв.№ОИ15559;
інв.№ОИ15560; інв.№ОИ15561;
інв.№ОИ15562; інв.№ОИ15563;
інв.№ОИ15564; інв.№ОИ15565;
інв.№ОИ15566; інв.№ОИ15567;
інв.№ОИ15568; інв.№ОИ15569;
інв.№ОИ15570; інв.№ОИ15571;
інв.№ОИ15572; інв.№ОИ15573;
інв.№ОИ15574; інв.№ОИ15575;
інв.№ОИ15576; інв.№ОИ15577;
інв.№ОИ15578; інв.№ОИ15579;
інв.№ОИ15580; інв.№ОИ15581;
інв.№ОИ15582; інв.№ОИ15583;
інв.№ОИ15584; інв.№ОИ15585;
інв.№ОИ15586; інв.№ОИ15587;
інв.№ОИ15588; інв.№ОИ15589;
інв.№ОИ15590; інв.№ОИ15591;
інв.№ОИ15592; інв.№ОИ15593;
інв.№ОИ15594; інв.№ОИ15595;
інв.№ОИ15596; інв.№ОИ15597;
інв.№ОИ15598; інв.№ОИ15599;
інв.№ОИ15600; інв.№ОИ15601;
інв.№ОИ15602; інв.№ОИ15603;
інв.№ОИ15604; інв.№ОИ15605;
інв.№ОИ15606; інв.№ОИ15607;
інв.№ОИ15608; інв.№ОИ15609;
інв.№ОИ15610; інв.№ОИ15611;
інв.№ОИ15612; інв.№ОИ15613;
інв.№ОИ15614; інв.№ОИ15615;
інв.№ОИ15616; інв.№ОИ15617;
інв.№ОИ15618; інв.№ОИ15619;
інв.№ОИ15620; інв.№ОИ15621;
інв.№ОИ15622; інв.№ОИ15623;
інв.№ОИ15624; інв.№ОИ15625;
інв.№ОИ15626; інв.№ОИ15627;
інв.№ОИ15628; інв.№ОИ15629;
інв.№ОИ15630; інв.№ОИ15631;
інв.№ОИ15632; інв.№ОИ15633;
інв.№ОИ15634; інв.№ОИ15635;
інв.№ОИ15636; інв.№ОИ15637;
інв.№ОИ15638; інв.№ОИ15639;
інв.№ОИ15640; інв.№ОИ15641;
інв.№ОИ15642; інв.№ОИ15643;
інв.№ОИ15644; інв.№ОИ15645;
інв.№ОИ15646; інв.№ОИ15647;
інв.№ОИ15648; інв.№ОИ15649;
інв.№ОИ15650; інв.№ОИ15651;
інв.№ОИ15652; інв.№ОИ15653;
інв.№ОИ15654; інв.№ОИ15655;
інв.№ОИ15656; інв.№ОИ15657;
інв.№ОИ15658; інв.№ОИ15659;
інв.№ОИ15660; інв.№ОИ15661;
інв.№ОИ15662; інв.№ОИ15663;
інв.№ОИ15664; інв.№ОИ15665;
інв.№ОИ15666; інв.№ОИ15667;
інв.№ОИ15668; інв.№ОИ15669;
інв.№ОИ15670; інв.№ОИ15671;
інв.№ОИ15672; інв.№ОИ15673;
інв.№ОИ15674; інв.№ОИ15675;
інв.№ОИ15676; інв.№ОИ15677;
інв.№ОИ15678; інв.№ОИ15679;
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інв.№ОИ15680; інв.№ОИ15681;
інв.№ОИ15682; інв.№ОИ15683;
інв.№ОИ15684; інв.№ОИ15685;
інв.№ОИ15686; інв.№ОИ15687;
інв.№ОИ15701; інв.№ОИ15702;
інв.№ОИ15703; інв.№ОИ15704;
інв.№ОИ15705; інв.№ОИ15706;
інв.№ОИ15707; інв.№ОИ15708;
інв.№ОИ15709; інв.№ОИ15710;
інв.№ОИ15711; інв.№ОИ15712;
інв.№ОИ15713; інв.№ОИ15714;
інв.№ОИ15715; інв.№ОИ15716;
інв.№ОИ15717; інв.№ОИ15718;
інв.№ОИ15719; інв.№ОИ15720;
інв.№ОИ15721; інв.№ОИ15722;
інв.№ОИ15723; інв.№ОИ15724;
інв.№ОИ15725; інв.№ОИ15726;
інв.№ОИ15727; інв.№ОИ15728;
інв.№ОИ15729; інв.№ОИ15730;
інв.№ОИ15731; інв.№ОИ15732;
інв.№ОИ15733; інв.№ОИ15734;
інв.№ОИ15742; інв.№ОИ15743;
інв.№ОИ15744; інв.№ОИ15760;
інв.№ОИ15786; інв.№ОИ15787;
інв.№ОИ15788; інв.№ОИ15789;
інв.№ОИ15790; інв.№ОИ15791;
інв.№ОИ15792; інв.№ОИ15793;
інв.№ОИ15794; інв.№ОИ15795;
інв.№ОИ15796; інв.№ОИ15797;
інв.№ОИ15807; інв.№ОИ15808;
інв.№ОИ15809; інв.№ОИ15810;
інв.№ОИ15811; інв.№ОИ15812;
інв.№ОИ15813; інв.№ОИ15814;
інв.№ОИ15848; інв.№ОИ15849;
інв.№ОИ15876; інв.№ОИ15877;
інв.№ОИ15878; інв.№ОИ15879;
інв.№ОИ15880; інв.№ОИ15881;
інв.№ОИ15882; інв.№ОИ15883;
інв.№ОИ15884; інв.№ОИ15889;
інв.№ОИ15890; інв.№ОИ15891;
інв.№ОИ15892; інв.№ОИ15893;
інв.№ОИ15894; інв.№ОИ15895;
інв.№ОИ15896; інв.№ОИ15897;
інв.№ОИ15898; інв.№ОИ15899;
інв.№ОИ15900; інв.№ОИ15901;
інв.№ОИ15902; інв.№ОИ15903;
інв.№ОИ15904; інв.№ОИ15905;
інв.№ОИ15906; інв.№ОИ15907;
інв.№ОИ15908; інв.№ОИ15909;
інв.№ОИ15910; інв.№ОИ15911;
інв.№ОИ15912; інв.№ОИ15913;
інв.№ОИ15914; інв.№ОИ15915;
інв.№ОИ15916; інв.№ОИ15917;
інв.№ОИ15918; інв.№ОИ15919;
інв.№ОИ15920; інв.№ОИ15921;
інв.№ОИ15922; інв.№ОИ15923;
інв.№ОИ15924; інв.№ОИ15925;
інв.№ОИ15926; інв.№ОИ15927;
інв.№ОИ15928; інв.№ОИ15929;
інв.№ОИ15930; інв.№ОИ15931;
інв.№ОИ15932; інв.№ОИ15933;
інв.№ОИ15934; інв.№ОИ15935;
інв.№ОИ15936; інв.№ОИ15937;
інв.№ОИ15938; інв.№ОИ15939;
інв.№ОИ15940; інв.№ОИ15941;
інв.№ОИ15942; інв.№ОИ15943;
інв.№ОИ15944; інв.№ОИ15945;
інв.№ОИ15946; інв.№ОИ15947;
інв.№ОИ15948; інв.№ОИ15949;
інв.№ОИ15950; інв.№ОИ15951;
інв.№ОИ15952; інв.№ОИ15953;
інв.№ОИ15954; інв.№ОИ15955;
інв.№ОИ15956; інв.№ОИ15957;
інв.№ОИ15958; інв.№ОИ15959;
інв.№ОИ15960; інв.№ОИ15961;
інв.№ОИ15962; інв.№ОИ15963;
інв.№ОИ15964; інв.№ОИ15965;
інв.№ОИ15984; інв.№ОИ15985;
інв.№ОИ15986; інв.№ОИ15987;
інв.№ОИ15988; інв.№ОИ15989;
інв.№ОИ16009; інв.№ОИ16010;
інв.№ОИ16011; інв.№ОИ16012;
інв.№ОИ16024; інв.№ОИ16025;
інв.№ОИ16026; інв.№ОИ16027;
інв.№ОИ16028; інв.№ОИ16029;
інв.№ОИ16030; інв.№ОИ16031;
інв.№ОИ16032; інв.№ОИ16033;
інв.№ОИ16076; інв.№ОИ16079;
інв.№ОИ16080; інв.№ОИ16081;
інв.№ОИ16082; інв.№ОИ16083;
інв.№ОИ16084; інв.№ОИ16085;
інв.№ОИ16086; інв.№ОИ16087;
інв.№ОИ16088; інв.№ОИ16089;
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інв.№ОИ16090; інв.№ОИ16091;
інв.№ОИ16092; інв.№ОИ16093;
інв.№ОИ16094; інв.№ОИ16095;
інв.№ОИ16096; інв.№ОИ16097;
інв.№ОИ16098; інв.№ОИ16099;
інв.№ОИ16100; інв.№ОИ16101;
інв.№ОИ16102; інв.№ОИ16103;
інв.№ОИ16104; інв.№ОИ16105;
інв.№ОИ16106; інв.№ОИ16107;
інв.№ОИ16108; інв.№ОИ16109;
інв.№ОИ16110; інв.№ОИ16111;
інв.№ОИ16112; інв.№ОИ16113;
інв.№ОИ16114; інв.№ОИ16115;
інв.№ОИ16116; інв.№ОИ16117;
інв.№ОИ16118; інв.№ОИ16119;
інв.№ОИ16120; інв.№ОИ16121;
інв.№ОИ16122; інв.№ОИ16123;
інв.№ОИ16124; інв.№ОИ16125;
інв.№ОИ16126; інв.№ОИ16127;
інв.№ОИ16128; інв.№ОИ16129;
інв.№ОИ16130; інв.№ОИ16131;
інв.№ОИ16132; інв.№ОИ16133;
інв.№ОИ16134; інв.№ОИ16135;
інв.№ОИ16136; інв.№ОИ16137;
інв.№ОИ16138; інв.№ОИ16139;
інв.№ОИ16140; інв.№ОИ16141;
інв.№ОИ16142; інв.№ОИ16143;
інв.№ОИ16144; інв.№ОИ16145;
інв.№ОИ16146; інв.№ОИ16147;
інв.№ОИ16148; інв.№ОИ16149;
інв.№ОИ16150; інв.№ОИ16151;
інв.№ОИ16152; інв.№ОИ16153;
інв.№ОИ16154; інв.№ОИ16155;
інв.№ОИ16156; інв.№ОИ16157;
інв.№ОИ16158; інв.№ОИ16159;
інв.№ОИ16160; інв.№ОИ16161;
інв.№ОИ16162; інв.№ОИ16163;
інв.№ОИ16164; інв.№ОИ16165;
інв.№ОИ16166; інв.№ОИ16167;
інв.№ОИ16168; інв.№ОИ16169;
інв.№ОИ16170; інв.№ОИ16171;
інв.№ОИ16172; інв.№ОИ16173;
інв.№ОИ16174; інв.№ОИ16175;
інв.№ОИ16176; інв.№ОИ16177;
інв.№ОИ16178; інв.№ОИ16179;
інв.№ОИ16180; інв.№ОИ16181;
інв.№ОИ16182; інв.№ОИ16183;
інв.№ОИ16184; інв.№ОИ16185;
інв.№ОИ16186; інв.№ОИ16187;
інв.№ОИ16188; інв.№ОИ16189;
інв.№ОИ16190; інв.№ОИ16191;
інв.№ОИ16192; інв.№ОИ16193;
інв.№ОИ16194; інв.№ОИ16195;
інв.№ОИ16196; інв.№ОИ16197;
інв.№ОИ16198; інв.№ОИ16199;
інв.№ОИ16200; інв.№ОИ16201;
інв.№ОИ16202; інв.№ОИ16203;
інв.№ОИ16204; інв.№ОИ16205;
інв.№ОИ16206; інв.№ОИ16207;
інв.№ОИ16208; інв.№ОИ16209;
інв.№ОИ16210; інв.№ОИ16211;
інв.№ОИ16212; інв.№ОИ16213;
інв.№ОИ16214; інв.№ОИ16215;
інв.№ОИ16216; інв.№ОИ16217;
інв.№ОИ16218; інв.№ОИ16219;
інв.№ОИ16220; інв.№ОИ16221;
інв.№ОИ16222; інв.№ОИ16223;
інв.№ОИ16224; інв.№ОИ16225;
інв.№ОИ16226; інв.№ОИ16227;
інв.№ОИ16228; інв.№ОИ16229;
інв.№ОИ16230; інв.№ОИ16231;
інв.№ОИ16232; інв.№ОИ16233;
інв.№ОИ16234; інв.№ОИ16235;
інв.№ОИ16236; інв.№ОИ16237;
інв.№ОИ16238; інв.№ОИ16239;
інв.№ОИ16240; інв.№ОИ16241;
інв.№ОИ16242; інв.№ОИ16243;
інв.№ОИ16244; інв.№ОИ16245;
інв.№ОИ16246; інв.№ОИ16247;
інв.№ОИ16248; інв.№ОИ16377;
інв.№ОИ16378; інв.№ОИ16380;
інв.№ОИ16381; інв.№ОИ16385;
інв.№ОИ16386; інв.№ОИ16387;
інв.№ОИ16389; інв.№ОИ16390;
інв.№ОИ16391; інв.№ОИ16393;
інв.№ОИ16395; інв.№ОИ16396;
інв.№ОИ16397; інв.№ОИ16398;
інв.№ОИ16399; інв.№ОИ16400;
інв.№ОИ16401; інв.№ОИ16402;
інв.№ОИ16403; інв.№ОИ16413;
інв.№ОИ16419; інв.№ОИ16420;
інв.№ОИ16421; інв.№ОИ16422;
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інв.№ОИ16542; інв.№ОИ16543;
інв.№ОИ16544; інв.№ОИ16545;
інв.№ОИ16546; інв.№ОИ16547;
інв.№ОИ16548; інв.№ОИ16549;
інв.№ОИ16550; інв.№ОИ16551;
інв.№ОИ16552; інв.№ОИ16553;
інв.№ОИ16554; інв.№ОИ16555;
інв.№ОИ16556; інв.№ОИ17122;
інв.№ОИ17123; інв.№ОИ17124;
інв.№ОИ17125; інв.№ОИ17126;
інв.№ОИ17127; інв.№ОИ17128;
інв.№ОИ17129; інв.№ОИ17130;
інв.№ОИ17131; інв.№ОИ17366;
інв.№ОИ17370; інв.№ОИ17563;
інв.№ОИ17564; інв.№ОИ17565;
інв.№ОИ17566; інв.№ОИ17567;
інв.№ОИ17568; інв.№ОИ17569;
інв.№ОИ17570; інв.№ОИ17571;
інв.№ОИ17572; інв.№ОИ17573;
інв.№ОИ17574; інв.№ОИ17575;
інв.№ОИ17576; інв.№ОИ17577;
інв.№ОИ17578; інв.№ОИ17579;
інв.№ОИ17580; інв.№ОИ17581;
інв.№ОИ17582; інв.№ОИ17583;
інв.№ОИ17584; інв.№ОИ17585;
інв.№ОИ17586; інв.№ОИ17587;
інв.№ОИ17588; інв.№ОИ17589;
інв.№ОИ17590; інв.№ОИ17591;
інв.№ОИ17592; інв.№ОИ17593;
інв.№ОИ17594; інв.№ОИ18007;
інв.№ОИ18008; інв.№ОИ18009;
інв.№ОИ18015; інв.№ОИ18016;
інв.№ОИ18019; інв.№ОИ18020;
інв.№ОИ18021; інв.№ОИ18030;
інв.№ОИ18031; інв.№ОИ18032;
інв.№ОИ18177; інв.№ОИ18178;
інв.№ОИ18250; інв.№ОИ18251;
інв.№ОИ18269; інв.№ОИ18270;
інв.№ОИ18271; інв.№ОИ18272;
інв.№ОИ18273; інв.№ОИ18274;
інв.№ОИ18275; інв.№ОИ18276;
інв.№ОИ18326; інв.№ОИ18327;
інв.№ОИ18328; інв.№ОИ18396;
інв.№ОИ18397; інв.№ОИ18398;
інв.№ОИ18431; інв.№ОИ19;
інв.№ОИ19135; інв.№ОИ19136;
інв.№ОИ19251; інв.№ОИ19255;
інв.№ОИ19256; інв.№ОИ19261;
інв.№ОИ19262; інв.№ОИ19264;
інв.№ОИ19265; інв.№ОИ19266;
інв.№ОИ19267; інв.№ОИ19276;
інв.№ОИ19277; інв.№ОИ19278;
інв.№ОИ19279; інв.№ОИ19280;
інв.№ОИ19281; інв.№ОИ19282;
інв.№ОИ19283; інв.№ОИ19290;
інв.№ОИ19291; інв.№ОИ19292;
інв.№ОИ19293; інв.№ОИ19294;
інв.№ОИ19295; інв.№ОИ19296;
інв.№ОИ19297; інв.№ОИ19298;
інв.№ОИ19299; інв.№ОИ19300;
інв.№ОИ19301; інв.№ОИ19302;
інв.№ОИ19339; інв.№ОИ19340;
інв.№ОИ19341; інв.№ОИ19342;
інв.№ОИ19343; інв.№ОИ19344;
інв.№ОИ19345; інв.№ОИ19349;
інв.№ОИ19350; інв.№ОИ19356;
інв.№ОИ19357; інв.№ОИ19358;
інв.№ОИ19360; інв.№ОИ19361;
інв.№ОИ19362; інв.№ОИ19363;
інв.№ОИ19364; інв.№ОИ19365;
інв.№ОИ19368; інв.№ОИ19372;
інв.№ОИ19373; інв.№ОИ19377;
інв.№ОИ19378; інв.№ОИ1949;
інв.№ОИ19519; інв.№ОИ19520;
інв.№ОИ19521; інв.№ОИ19522;
інв.№ОИ19523; інв.№ОИ19524;
інв.№ОИ19525; інв.№ОИ19526;
інв.№ОИ19527; інв.№ОИ19528;
інв.№ОИ19529; інв.№ОИ19530;
інв.№ОИ19531; інв.№ОИ19532;
інв.№ОИ19533; інв.№ОИ19815;
інв.№ОИ19816; інв.№ОИ19817;
інв.№ОИ19818; інв.№ОИ19819;
інв.№ОИ19820; інв.№ОИ19821;
інв.№ОИ19822; інв.№ОИ19823;
інв.№ОИ19824; інв.№ОИ19825;
інв.№ОИ19826; інв.№ОИ19827;
інв.№ОИ19828; інв.№ОИ19829;
інв.№ОИ19830; інв.№ОИ19831;
інв.№ОИ19832; інв.№ОИ19833;
інв.№ОИ19834; інв.№ОИ19835;
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інв.№ОИ19838; інв.№ОИ19839;
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інв.№ОИ19842; інв.№ОИ19843;
інв.№ОИ19844; інв.№ОИ19845;
інв.№ОИ19846; інв.№ОИ19847;
інв.№ОИ19848; інв.№ОИ19849;
інв.№ОИ19850; інв.№ОИ19851;
інв.№ОИ19852; інв.№ОИ19853;
інв.№ОИ19854; інв.№ОИ19855;
інв.№ОИ19856; інв.№ОИ19857;
інв.№ОИ19858; інв.№ОИ19859;
інв.№ОИ19860; інв.№ОИ19861;
інв.№ОИ19862; інв.№ОИ19863;
інв.№ОИ19864; інв.№ОИ19865;
інв.№ОИ19866; інв.№ОИ19867;
інв.№ОИ19868; інв.№ОИ19869;
інв.№ОИ19870; інв.№ОИ19871;
інв.№ОИ19872; інв.№ОИ19873;
інв.№ОИ19874; інв.№ОИ19875;
інв.№ОИ19882; інв.№ОИ19883;
інв.№ОИ19884; інв.№ОИ20044;
інв.№ОИ20055; інв.№ОИ20066;
інв.№ОИ20067; інв.№ОИ20068;
інв.№ОИ20069; інв.№ОИ20070;
інв.№ОИ20071; інв.№ОИ20072;
інв.№ОИ20073; інв.№ОИ20074;
інв.№ОИ20425; інв.№ОИ20426;
інв.№ОИ20427; інв.№ОИ20428;
інв.№ОИ20429; інв.№ОИ20430;
інв.№ОИ20443; інв.№ОИ20444;
інв.№ОИ20445; інв.№ОИ20446;
інв.№ОИ20447; інв.№ОИ20448;
інв.№ОИ20717; інв.№ОИ20718;
інв.№ОИ20719; інв.№ОИ20720;
інв.№ОИ20721; інв.№ОИ21196;
інв.№ОИ21201; інв.№ОИ21660;
інв.№ОИ21661; інв.№ОИ21662;
інв.№ОИ21663; інв.№ОИ21664;
інв.№ОИ21672; інв.№ОИ21673;
інв.№ОИ21674; інв.№ОИ21675;
інв.№ОИ22133; інв.№ОИ22137;
інв.№ОИ22138; інв.№ОИ22139;
інв.№ОИ22140; інв.№ОИ22141;
інв.№ОИ22142; інв.№ОИ22143;
інв.№ОИ22144; інв.№ОИ22145;
інв.№ОИ22146; інв.№ОИ22147;
інв.№ОИ22148; інв.№ОИ22161;
інв.№ОИ22162; інв.№ОИ22163;
інв.№ОИ22164; інв.№ОИ22165;
інв.№ОИ22166; інв.№ОИ22167;
інв.№ОИ22168; інв.№ОИ22179;
інв.№ОИ22180; інв.№ОИ22286;
інв.№ОИ22331; інв.№ОИ22338;
інв.№ОИ22381; інв.№ОИ22382;
інв.№ОИ22383; інв.№ОИ22384;
інв.№ОИ22385; інв.№ОИ22386;
інв.№ОИ22393; інв.№ОИ22394;
інв.№ОИ22395; інв.№ОИ22396;
інв.№ОИ22397; інв.№ОИ22398;
інв.№ОИ22399; інв.№ОИ22400;
інв.№ОИ22401; інв.№ОИ22402;
інв.№ОИ22403; інв.№ОИ22408;
інв.№ОИ22409; інв.№ОИ22410;
інв.№ОИ22411; інв.№ОИ22564;
інв.№ОИ22581; інв.№ОИ22583;
інв.№ОИ22584; інв.№ОИ22585;
інв.№ОИ22586; інв.№ОИ22587;
інв.№ОИ22589; інв.№ОИ22590;
інв.№ОИ22591; інв.№ОИ22592;
інв.№ОИ22593; інв.№ОИ22594;
інв.№ОИ22635; інв.№ОИ22636;
інв.№ОИ22637; інв.№ОИ22638;
інв.№ОИ22877; інв.№ОИ22878;
інв.№ОИ22887; інв.№ОИ22888;
інв.№ОИ22889; інв.№ОИ22890;
інв.№ОИ22891; інв.№ОИ22892;
інв.№ОИ22899; інв.№ОИ22900;
інв.№ОИ22901; інв.№ОИ22902;
інв.№ОИ22903; інв.№ОИ22904;
інв.№ОИ22905; інв.№ОИ22906;
інв.№ОИ22907; інв.№ОИ22908;
інв.№ОИ22909; інв.№ОИ22910;
інв.№ОИ22911; інв.№ОИ22912;
інв.№ОИ22913; інв.№ОИ22914;
інв.№ОИ22915; інв.№ОИ22916;
інв.№ОИ22917; інв.№ОИ22918;
інв.№ОИ22919; інв.№ОИ22920;
інв.№ОИ22921; інв.№ОИ22922;
інв.№ОИ22923; інв.№ОИ22924;
інв.№ОИ22925; інв.№ОИ22926;
інв.№ОИ22927; інв.№ОИ22928;
інв.№ОИ22929; інв.№ОИ22930;
інв.№ОИ22931; інв.№ОИ22932;
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інв.№ОИ22933; інв.№ОИ22934;
інв.№ОИ22935; інв.№ОИ22936;
інв.№ОИ22937; інв.№ОИ22938;
інв.№ОИ22939; інв.№ОИ22941;
інв.№ОИ22942; інв.№ОИ22943;
інв.№ОИ22944; інв.№ОИ22945;
інв.№ОИ22946; інв.№ОИ22947;
інв.№ОИ22948; інв.№ОИ22949;
інв.№ОИ22950; інв.№ОИ22951;
інв.№ОИ22952; інв.№ОИ22953;
інв.№ОИ22954; інв.№ОИ22955;
інв.№ОИ22956; інв.№ОИ22957;
інв.№ОИ22958; інв.№ОИ22959;
інв.№ОИ22960; інв.№ОИ22961;
інв.№ОИ22962; інв.№ОИ22963;
інв.№ОИ22964; інв.№ОИ22965;
інв.№ОИ22966; інв.№ОИ22967;
інв.№ОИ22968; інв.№ОИ22969;
інв.№ОИ2318; інв.№ОИ23184;
інв.№ОИ23185; інв.№ОИ23191;
інв.№ОИ23192; інв.№ОИ23193;
інв.№ОИ23409; інв.№ОИ23410;
інв.№ОИ23411; інв.№ОИ23412;
інв.№ОИ23452; інв.№ОИ23453;
інв.№ОИ23454; інв.№ОИ23455;
інв.№ОИ23456; інв.№ОИ23457;
інв.№ОИ23458; інв.№ОИ23459;
інв.№ОИ23460; інв.№ОИ23461;
інв.№ОИ23462; інв.№ОИ23463;
інв.№ОИ23464; інв.№ОИ23465;
інв.№ОИ23466; інв.№ОИ23467;
інв.№ОИ23468; інв.№ОИ23469;
інв.№ОИ23470; інв.№ОИ23471;
інв.№ОИ23472; інв.№ОИ23473;
інв.№ОИ23474; інв.№ОИ23475;
інв.№ОИ23476; інв.№ОИ23477;
інв.№ОИ23478; інв.№ОИ23479;
інв.№ОИ23480; інв.№ОИ23481;
інв.№ОИ23482; інв.№ОИ23542;
інв.№ОИ23543; інв.№ОИ23544;
інв.№ОИ23595; інв.№ОИ23596;
інв.№ОИ23617; інв.№ОИ23620;
інв.№ОИ23621; інв.№ОИ23632;
інв.№ОИ23634; інв.№ОИ23638;
інв.№ОИ23640; інв.№ОИ23651;
інв.№ОИ23652; інв.№ОИ23656;
інв.№ОИ23657; інв.№ОИ23659;
інв.№ОИ23660; інв.№ОИ23661;
інв.№ОИ23673; інв.№ОИ23674;
інв.№ОИ23678; інв.№ОИ23679;
інв.№ОИ23680; інв.№ОИ23681;
інв.№ОИ23684; інв.№ОИ23685;
інв.№ОИ23690; інв.№ОИ23693;
інв.№ОИ23694; інв.№ОИ23704;
інв.№ОИ23708; інв.№ОИ23709;
інв.№ОИ23760; інв.№ОИ23761;
інв.№ОИ23762; інв.№ОИ23763;
інв.№ОИ23764; інв.№ОИ23765;
інв.№ОИ23767; інв.№ОИ23783;
інв.№ОИ23784; інв.№ОИ23785;
інв.№ОИ23786; інв.№ОИ23787;
інв.№ОИ23799; інв.№ОИ23800;
інв.№ОИ23801; інв.№ОИ23802;
інв.№ОИ23803; інв.№ОИ23804;
інв.№ОИ23805; інв.№ОИ23806;
інв.№ОИ23807; інв.№ОИ23808;
інв.№ОИ23809; інв.№ОИ23810;
інв.№ОИ23856; інв.№ОИ23857;
інв.№ОИ23858; інв.№ОИ23859;
інв.№ОИ23865; інв.№ОИ23866;
інв.№ОИ23870; інв.№ОИ23871;
інв.№ОИ23872; інв.№ОИ23873;
інв.№ОИ23874; інв.№ОИ23875;
інв.№ОИ23876; інв.№ОИ23879;
інв.№ОИ23881; інв.№ОИ23906;
інв.№ОИ23907; інв.№ОИ23908;
інв.№ОИ23913; інв.№ОИ23914;
інв.№ОИ23915; інв.№ОИ23916;
інв.№ОИ23920; інв.№ОИ23921;
інв.№ОИ23922; інв.№ОИ23923;
інв.№ОИ23924; інв.№ОИ23925;
інв.№ОИ23926; інв.№ОИ23927;
інв.№ОИ23937; інв.№ОИ23938;
інв.№ОИ24000; інв.№ОИ24001;
інв.№ОИ24044; інв.№ОИ24046;
інв.№ОИ24047; інв.№ОИ24048;
інв.№ОИ24049; інв.№ОИ24050;
інв.№ОИ24051; інв.№ОИ24052;
інв.№ОИ24053; інв.№ОИ24058;
інв.№ОИ24059; інв.№ОИ24061;
інв.№ОИ24063; інв.№ОИ24066;
інв.№ОИ24067; інв.№ОИ24072;
інв.№ОИ24073; інв.№ОИ24078;
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інв.№ОИ24081; інв.№ОИ24098;
інв.№ОИ24181; інв.№ОИ24182;
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інв.№ОИ24213; інв.№ОИ24214;
інв.№ОИ24215; інв.№ОИ24216;
інв.№ОИ24217; інв.№ОИ24218;
інв.№ОИ24219; інв.№ОИ24220;
інв.№ОИ24221; інв.№ОИ24228;
інв.№ОИ24229; інв.№ОИ24230;
інв.№ОИ24231; інв.№ОИ24232;
інв.№ОИ24233; інв.№ОИ24234;
інв.№ОИ24235; інв.№ОИ24242;
інв.№ОИ24243; інв.№ОИ24244;
інв.№ОИ24251; інв.№ОИ24252;
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інв.№ОИ24308; інв.№ОИ24316;
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інв.№ОИ24565; інв.№ОИ24566;
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інв.№ОИ24570; інв.№ОИ24571;
інв.№ОИ24572; інв.№ОИ24587;
інв.№ОИ24588; інв.№ОИ24594;
інв.№ОИ24595; інв.№ОИ24596;
інв.№ОИ24598; інв.№ОИ24599;
інв.№ОИ24601; інв.№ОИ24645;
інв.№ОИ24788; інв.№ОИ24789;
інв.№ОИ24790; інв.№ОИ24791;
інв.№ОИ24792; інв.№ОИ24793;
інв.№ОИ24794; інв.№ОИ24795;
інв.№ОИ24796; інв.№ОИ24797;
інв.№ОИ24800; інв.№ОИ24801;
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інв.№ОИ24841; інв.№ОИ24842;
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інв.№ОИ24946; інв.№ОИ25002;
інв.№ОИ25003; інв.№ОИ25004;
інв.№ОИ25005; інв.№ОИ25006;
інв.№ОИ25007; інв.№ОИ25008;
інв.№ОИ25009; інв.№ОИ25010;
інв.№ОИ25024; інв.№ОИ25057;
інв.№ОИ25058; інв.№ОИ25099;
інв.№ОИ25100; інв.№ОИ25101;
інв.№ОИ25103; інв.№ОИ25104;
інв.№ОИ25105; інв.№ОИ25112;
інв.№ОИ25113; інв.№ОИ25114;
інв.№ОИ25115; інв.№ОИ25116;
інв.№ОИ25117; інв.№ОИ25136;
інв.№ОИ25137; інв.№ОИ25138;
інв.№ОИ25147; інв.№ОИ25148;
інв.№ОИ25149; інв.№ОИ25155;
інв.№ОИ25158; інв.№ОИ25160;
інв.№ОИ25161; інв.№ОИ25162;
інв.№ОИ25163; інв.№ОИ25164;
інв.№ОИ25165; інв.№ОИ25166;
інв.№ОИ25167; інв.№ОИ25168;
інв.№ОИ25173; інв.№ОИ25174;
інв.№ОИ25175; інв.№ОИ25176;
інв.№ОИ25177; інв.№ОИ25204;
інв.№ОИ25205; інв.№ОИ25274;
інв.№ОИ25277; інв.№ОИ25278;
інв.№ОИ25281; інв.№ОИ25282;
інв.№ОИ25285; інв.№ОИ25286;
інв.№ОИ25287; інв.№ОИ25288;
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інв.№ОИ25290; інв.№ОИ25292;
інв.№ОИ25293; інв.№ОИ25294;
інв.№ОИ25296; інв.№ОИ25298;
інв.№ОИ25300; інв.№ОИ25301;
інв.№ОИ25302; інв.№ОИ25327;
інв.№ОИ25328; інв.№ОИ25329;
інв.№ОИ25330; інв.№ОИ25357;
інв.№ОИ25365; інв.№ОИ25488;
інв.№ОИ25489; інв.№ОИ25490;
інв.№ОИ25491; інв.№ОИ25492;
інв.№ОИ25493; інв.№ОИ25494;
інв.№ОИ25634; інв.№ОИ25635;
інв.№ОИ25636; інв.№ОИ25637;
інв.№ОИ25638; інв.№ОИ25639;
інв.№ОИ25653; інв.№ОИ25654;
інв.№ОИ25662; інв.№ОИ25663;
інв.№ОИ25664; інв.№ОИ25677;
інв.№ОИ25678; інв.№ОИ25682;
інв.№ОИ25691; інв.№ОИ25692;
інв.№ОИ25722; інв.№ОИ25737;
інв.№ОИ25738; інв.№ОИ25743;
інв.№ОИ25754; інв.№ОИ25787;
інв.№ОИ25795; інв.№ОИ25797;
інв.№ОИ25804; інв.№ОИ25805;
інв.№ОИ25806; інв.№ОИ25807;
інв.№ОИ25808; інв.№ОИ25809;
інв.№ОИ25810; інв.№ОИ25811;
інв.№ОИ25812; інв.№ОИ25813;
інв.№ОИ25814; інв.№ОИ25815;
інв.№ОИ25816; інв.№ОИ25817;
інв.№ОИ25818; інв.№ОИ25819;
інв.№ОИ25820; інв.№ОИ25821;
інв.№ОИ25822; інв.№ОИ25823;
інв.№ОИ25824; інв.№ОИ25825;
інв.№ОИ25845; інв.№ОИ25846;
інв.№ОИ25847; інв.№ОИ25848;
інв.№ОИ25849; інв.№ОИ25850;
інв.№ОИ25851; інв.№ОИ25867;
інв.№ОИ25896; інв.№ОИ26178;
інв.№ОИ26179; інв.№ОИ26180;
інв.№ОИ26183; інв.№ОИ26191;
інв.№ОИ26192; інв.№ОИ26193;
інв.№ОИ26198; інв.№ОИ26199;
інв.№ОИ26200; інв.№ОИ26201;
інв.№ОИ26202; інв.№ОИ26203;
інв.№ОИ26215; інв.№ОИ26216;
інв.№ОИ26261; інв.№ОИ26262;
інв.№ОИ26264; інв.№ОИ26273;
інв.№ОИ26274; інв.№ОИ26275;
інв.№ОИ26283; інв.№ОИ26284;
інв.№ОИ2629; інв.№ОИ26301;
інв.№ОИ26302; інв.№ОИ26304;
інв.№ОИ26305; інв.№ОИ26306;
інв.№ОИ26307; інв.№ОИ26309;
інв.№ОИ2631; інв.№ОИ26350;
інв.№ОИ26353; інв.№ОИ26357;
інв.№ОИ26363; інв.№ОИ26385;
інв.№ОИ26388; інв.№ОИ26397;
інв.№ОИ26398; інв.№ОИ26399;
інв.№ОИ26419; інв.№ОИ26420;
інв.№ОИ26441; інв.№ОИ26443;
інв.№ОИ26444; інв.№ОИ26445;
інв.№ОИ26446; інв.№ОИ26447;
інв.№ОИ26448; інв.№ОИ26450;
інв.№ОИ26451; інв.№ОИ26452;
інв.№ОИ26480; інв.№ОИ26481;
інв.№ОИ26484; інв.№ОИ26485;
інв.№ОИ26486; інв.№ОИ26487;
інв.№ОИ26488; інв.№ОИ26489;
інв.№ОИ26490; інв.№ОИ26493;
інв.№ОИ26494; інв.№ОИ26495;
інв.№ОИ26496; інв.№ОИ26498;
інв.№ОИ26499; інв.№ОИ26501;
інв.№ОИ26504; інв.№ОИ26506;
інв.№ОИ26507; інв.№ОИ26508;
інв.№ОИ26509; інв.№ОИ26552;
інв.№ОИ26560; інв.№ОИ26561;
інв.№ОИ26563; інв.№ОИ26565;
інв.№ОИ26566; інв.№ОИ26567;
інв.№ОИ26568; інв.№ОИ26569;
інв.№ОИ26570; інв.№ОИ26572;
інв.№ОИ26573; інв.№ОИ26574;
інв.№ОИ26575; інв.№ОИ26576;
інв.№ОИ26577; інв.№ОИ26578;
інв.№ОИ26579; інв.№ОИ26580;
інв.№ОИ26581; інв.№ОИ26582;
інв.№ОИ26583; інв.№ОИ26584;
інв.№ОИ26585; інв.№ОИ26586;
інв.№ОИ26587; інв.№ОИ26589;
інв.№ОИ26590; інв.№ОИ2681;
інв.№ОИ2682; інв.№ОИ27111;
інв.№ОИ27114; інв.№ОИ27115;
інв.№ОИ27116; інв.№ОИ27118;
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інв.№ОИ27121; інв.№ОИ27122;
інв.№ОИ27123; інв.№ОИ27126;
інв.№ОИ27127; інв.№ОИ27128;
інв.№ОИ27129; інв.№ОИ27130;
інв.№ОИ27131; інв.№ОИ27133;
інв.№ОИ27135; інв.№ОИ27137;
інв.№ОИ27138; інв.№ОИ27139;
інв.№ОИ27140; інв.№ОИ27142;
інв.№ОИ27143; інв.№ОИ27144;
інв.№ОИ27145; інв.№ОИ27147;
інв.№ОИ27148; інв.№ОИ27149;
інв.№ОИ27688; інв.№ОИ27689;
інв.№ОИ27690; інв.№ОИ27691;
інв.№ОИ27692; інв.№ОИ28022;
інв.№ОИ28023; інв.№ОИ28053;
інв.№ОИ28054; інв.№ОИ28055;
інв.№ОИ28056; інв.№ОИ28057;
інв.№ОИ28060; інв.№ОИ28061;
інв.№ОИ28067; інв.№ОИ28068;
інв.№ОИ28069; інв.№ОИ28070;
інв.№ОИ28071; інв.№ОИ28072;
інв.№ОИ28073; інв.№ОИ28074;
інв.№ОИ28075; інв.№ОИ28076;
інв.№ОИ28077; інв.№ОИ28078;
інв.№ОИ28079; інв.№ОИ28080;
інв.№ОИ28081; інв.№ОИ28082;
інв.№ОИ28083; інв.№ОИ28084;
інв.№ОИ28085; інв.№ОИ28088;
інв.№ОИ28089; інв.№ОИ2809;
інв.№ОИ2819; інв.№ОИ28607;
інв.№ОИ28935; інв.№ОИ28971;
інв.№ОИ28972; інв.№ОИ28973;
інв.№ОИ28988; інв.№ОИ28989;
інв.№ОИ28995; інв.№ОИ28996;
інв.№ОИ29001; інв.№ОИ29002;
інв.№ОИ29003; інв.№ОИ29004;
інв.№ОИ29016; інв.№ОИ29019;
інв.№ОИ29020; інв.№ОИ29021;
інв.№ОИ29022; інв.№ОИ29023;
інв.№ОИ29026; інв.№ОИ29027;
інв.№ОИ29028; інв.№ОИ29029;
інв.№ОИ29030; інв.№ОИ29031;
інв.№ОИ29032; інв.№ОИ29042;
інв.№ОИ29043; інв.№ОИ29044;
інв.№ОИ29045; інв.№ОИ29053;
інв.№ОИ29055; інв.№ОИ29059;
інв.№ОИ29060; інв.№ОИ29061;
інв.№ОИ29062; інв.№ОИ29063;
інв.№ОИ29066; інв.№ОИ29067;
інв.№ОИ29068; інв.№ОИ29069;
інв.№ОИ29070; інв.№ОИ29075;
інв.№ОИ29076; інв.№ОИ29077;
інв.№ОИ29078; інв.№ОИ29079;
інв.№ОИ29080; інв.№ОИ29081;
інв.№ОИ29082; інв.№ОИ29083;
інв.№ОИ29084; інв.№ОИ29085;
інв.№ОИ29086; інв.№ОИ29091;
інв.№ОИ2921; інв.№ОИ2922;
інв.№ОИ2976; інв.№ОИ2977;
інв.№ОИ2978; інв.№ОИ2979;
інв.№ОИ2980; інв.№ОИ2981;
інв.№ОИ2982; інв.№ОИ2983;
інв.№ОИ2984; інв.№ОИ2985;
інв.№ОИ2986; інв.№ОИ2987;
інв.№ОИ2988; інв.№ОИ30058;
інв.№ОИ30059; інв.№ОИ30060;
інв.№ОИ30061; інв.№ОИ30062;
інв.№ОИ30063; інв.№ОИ30064;
інв.№ОИ30065; інв.№ОИ30066;
інв.№ОИ30067; інв.№ОИ30068;
інв.№ОИ30069; інв.№ОИ30070;
інв.№ОИ30071; інв.№ОИ30072;
інв.№ОИ30073; інв.№ОИ30074;
інв.№ОИ30075; інв.№ОИ30076;
інв.№ОИ30077; інв.№ОИ30078;
інв.№ОИ30079; інв.№ОИ30080;
інв.№ОИ30081; інв.№ОИ30082;
інв.№ОИ30083; інв.№ОИ30084;
інв.№ОИ30085; інв.№ОИ30086;
інв.№ОИ30088; інв.№ОИ30089;
інв.№ОИ30090; інв.№ОИ30092;
інв.№ОИ30094; інв.№ОИ30095;
інв.№ОИ30096; інв.№ОИ30097;
інв.№ОИ30098; інв.№ОИ30099;
інв.№ОИ30102; інв.№ОИ30103;
інв.№ОИ30104; інв.№ОИ30105;
інв.№ОИ30106; інв.№ОИ30107;
інв.№ОИ30108; інв.№ОИ30109;
інв.№ОИ30134; інв.№ОИ3014;
інв.№ОИ30148; інв.№ОИ30149;
інв.№ОИ3015; інв.№ОИ30150;
інв.№ОИ30151; інв.№ОИ30152;
інв.№ОИ30153; інв.№ОИ30154;
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інв.№ОИ30155; інв.№ОИ30156;
інв.№ОИ30157; інв.№ОИ30158;
інв.№ОИ30159; інв.№ОИ3016;
інв.№ОИ30160; інв.№ОИ30161;
інв.№ОИ30162; інв.№ОИ30163;
інв.№ОИ3017; інв.№ОИ3018;
інв.№ОИ3019; інв.№ОИ3020;
інв.№ОИ3021; інв.№ОИ3022;
інв.№ОИ3023; інв.№ОИ3024;
інв.№ОИ3036; інв.№ОИ30729;
інв.№ОИ30730; інв.№ОИ30731;
інв.№ОИ30732; інв.№ОИ30733;
інв.№ОИ30734; інв.№ОИ30735;
інв.№ОИ30736; інв.№ОИ30737;
інв.№ОИ30806; інв.№ОИ30807;
інв.№ОИ30808; інв.№ОИ30809;
інв.№ОИ30826; інв.№ОИ30827;
інв.№ОИ30874; інв.№ОИ30891;
інв.№ОИ30892; інв.№ОИ30893;
інв.№ОИ30894; інв.№ОИ30895;
інв.№ОИ30896; інв.№ОИ30897;
інв.№ОИ30898; інв.№ОИ30899;
інв.№ОИ30906; інв.№ОИ30907;
інв.№ОИ30908; інв.№ОИ30909;
інв.№ОИ30910; інв.№ОИ30913;
інв.№ОИ30914; інв.№ОИ31139;
інв.№ОИ31140; інв.№ОИ31141;
інв.№ОИ31142; інв.№ОИ31143;
інв.№ОИ31144; інв.№ОИ3115;
інв.№ОИ3116; інв.№ОИ31165;
інв.№ОИ31166; інв.№ОИ3117;
інв.№ОИ3118; інв.№ОИ3119;
інв.№ОИ3120; інв.№ОИ3121;
інв.№ОИ31212; інв.№ОИ31213;
інв.№ОИ3122; інв.№ОИ3123;
інв.№ОИ3124; інв.№ОИ31252;
інв.№ОИ3125А; інв.№ОИ3126;
інв.№ОИ3127; інв.№ОИ31270;
інв.№ОИ31271; інв.№ОИ31272;
інв.№ОИ31273; інв.№ОИ31274;
інв.№ОИ31275; інв.№ОИ31276;
інв.№ОИ31277; інв.№ОИ31278;
інв.№ОИ31279; інв.№ОИ3128;
інв.№ОИ31280; інв.№ОИ31281;
інв.№ОИ31282; інв.№ОИ31283;
інв.№ОИ31284; інв.№ОИ31285;
інв.№ОИ31286; інв.№ОИ31287;
інв.№ОИ31288; інв.№ОИ31289;
інв.№ОИ3129; інв.№ОИ31290;
інв.№ОИ31291; інв.№ОИ31292;
інв.№ОИ31293; інв.№ОИ31294;
інв.№ОИ3130; інв.№ОИ3131;
інв.№ОИ3132; інв.№ОИ3133;
інв.№ОИ3133А; інв.№ОИ3134;
інв.№ОИ31345; інв.№ОИ31346;
інв.№ОИ31347; інв.№ОИ31348;
інв.№ОИ31349;
інв.№ОИ3134А; інв.№ОИ3135;
інв.№ОИ31350; інв.№ОИ31351;
інв.№ОИ3135А; інв.№ОИ3136;
інв.№ОИ31363; інв.№ОИ31365;
інв.№ОИ31366; інв.№ОИ31367;
інв.№ОИ3136А; інв.№ОИ3137;
інв.№ОИ31373; інв.№ОИ31374;
інв.№ОИ3138; інв.№ОИ31381;
інв.№ОИ31382; інв.№ОИ31383;
інв.№ОИ3139; інв.№ОИ3140;
інв.№ОИ3141; інв.№ОИ3142;
інв.№ОИ3143; інв.№ОИ31439;
інв.№ОИ3144; інв.№ОИ31440;
інв.№ОИ3145; інв.№ОИ3146;
інв.№ОИ31462; інв.№ОИ31463;
інв.№ОИ3147; інв.№ОИ3148;
інв.№ОИ3149; інв.№ОИ3150;
інв.№ОИ3151; інв.№ОИ3152;
інв.№ОИ3153; інв.№ОИ3154;
інв.№ОИ31646; інв.№ОИ31647;
інв.№ОИ31648; інв.№ОИ31649;
інв.№ОИ31650; інв.№ОИ31651;
інв.№ОИ31652; інв.№ОИ31653;
інв.№ОИ31932; інв.№ОИ3268;
інв.№ОИ32861; інв.№ОИ32862;
інв.№ОИ32864; інв.№ОИ32865;
інв.№ОИ32866; інв.№ОИ32869;
інв.№ОИ32870; інв.№ОИ32873;
інв.№ОИ32874; інв.№ОИ32875;
інв.№ОИ32876; інв.№ОИ32877;
інв.№ОИ32878; інв.№ОИ32879;
інв.№ОИ32880; інв.№ОИ32885;
інв.№ОИ32886; інв.№ОИ33001;
інв.№ОИ33002; інв.№ОИ33003;
інв.№ОИ33024; інв.№ОИ33025;
інв.№ОИ33026; інв.№ОИ33027;
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інв.№ОИ33028; інв.№ОИ33029;
інв.№ОИ33030; інв.№ОИ33031;
інв.№ОИ33032; інв.№ОИ33041;
інв.№ОИ33042; інв.№ОИ33043;
інв.№ОИ33044; інв.№ОИ33045;
інв.№ОИ33046; інв.№ОИ33048;
інв.№ОИ33049; інв.№ОИ33050;
інв.№ОИ33055; інв.№ОИ33056;
інв.№ОИ33078; інв.№ОИ33104;
інв.№ОИ33105; інв.№ОИ33118;
інв.№ОИ33119; інв.№ОИ33120;
інв.№ОИ33121; інв.№ОИ33122;
інв.№ОИ33123; інв.№ОИ33124;
інв.№ОИ33833; інв.№ОИ33834;
інв.№ОИ33835; інв.№ОИ33836;
інв.№ОИ33837; інв.№ОИ33838;
інв.№ОИ33839; інв.№ОИ33840;
інв.№ОИ33841; інв.№ОИ33842;
інв.№ОИ33843; інв.№ОИ33844;
інв.№ОИ33845; інв.№ОИ33846;
інв.№ОИ33847; інв.№ОИ33848;
інв.№ОИ33849; інв.№ОИ33850;
інв.№ОИ33851; інв.№ОИ33852;
інв.№ОИ33853; інв.№ОИ33854;
інв.№ОИ33855; інв.№ОИ33856;
інв.№ОИ33881; інв.№ОИ33882;
інв.№ОИ33883; інв.№ОИ33884;
інв.№ОИ33888; інв.№ОИ33889;
інв.№ОИ33890; інв.№ОИ33891;
інв.№ОИ33915; інв.№ОИ33916;
інв.№ОИ33917; інв.№ОИ33918;
інв.№ОИ33919; інв.№ОИ33920;
інв.№ОИ33921; інв.№ОИ33922;
інв.№ОИ33923; інв.№ОИ33924;
інв.№ОИ3399; інв.№ОИ3400;
інв.№ОИ34066; інв.№ОИ34067;
інв.№ОИ34068; інв.№ОИ34069;
інв.№ОИ34070; інв.№ОИ34071;
інв.№ОИ34072; інв.№ОИ34073;
інв.№ОИ34074; інв.№ОИ34075;
інв.№ОИ34076; інв.№ОИ34077;
інв.№ОИ34078; інв.№ОИ34079;
інв.№ОИ34081; інв.№ОИ34082;
інв.№ОИ34083; інв.№ОИ34084;
інв.№ОИ34085; інв.№ОИ34086;
інв.№ОИ34087; інв.№ОИ34088;
інв.№ОИ34089; інв.№ОИ34090;
інв.№ОИ34091; інв.№ОИ34092;
інв.№ОИ34093; інв.№ОИ34094;
інв.№ОИ34095; інв.№ОИ34096;
інв.№ОИ34097; інв.№ОИ34107;
інв.№ОИ34108; інв.№ОИ34109;
інв.№ОИ34110; інв.№ОИ34128;
інв.№ОИ34129; інв.№ОИ34130;
інв.№ОИ34131; інв.№ОИ34132;
інв.№ОИ34133; інв.№ОИ34134;
інв.№ОИ34135; інв.№ОИ34136;
інв.№ОИ34137; інв.№ОИ34148;
інв.№ОИ34149; інв.№ОИ34150;
інв.№ОИ34151; інв.№ОИ34152;
інв.№ОИ34153; інв.№ОИ34154;
інв.№ОИ34155; інв.№ОИ34156;
інв.№ОИ34157; інв.№ОИ34158;
інв.№ОИ34283; інв.№ОИ34284;
інв.№ОИ34285; інв.№ОИ34286;
інв.№ОИ34287; інв.№ОИ34288;
інв.№ОИ34289; інв.№ОИ34308;
інв.№ОИ34309; інв.№ОИ34310;
інв.№ОИ34311; інв.№ОИ34312;
інв.№ОИ34337; інв.№ОИ34338;
інв.№ОИ34339; інв.№ОИ34340;
інв.№ОИ34341; інв.№ОИ34342;
інв.№ОИ34497; інв.№ОИ34498;
інв.№ОИ34499; інв.№ОИ34500;
інв.№ОИ34501; інв.№ОИ34502;
інв.№ОИ34503; інв.№ОИ34509;
інв.№ОИ34510; інв.№ОИ34511;
інв.№ОИ34516; інв.№ОИ34517;
інв.№ОИ34518; інв.№ОИ34519;
інв.№ОИ34520; інв.№ОИ34521;
інв.№ОИ34522; інв.№ОИ34529;
інв.№ОИ34530; інв.№ОИ34531;
інв.№ОИ34537; інв.№ОИ34557;
інв.№ОИ34558; інв.№ОИ34559;
інв.№ОИ34560; інв.№ОИ34611;
інв.№ОИ34735; інв.№ОИ34736;
інв.№ОИ34737; інв.№ОИ34738;
інв.№ОИ34749; інв.№ОИ34750;
інв.№ОИ34751; інв.№ОИ34752;
інв.№ОИ34756; інв.№ОИ34757;
інв.№ОИ34758; інв.№ОИ34759;
інв.№ОИ34802; інв.№ОИ34803;
інв.№ОИ34804; інв.№ОИ34805;
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інв.№ОИ34806; інв.№ОИ34820;
інв.№ОИ34821; інв.№ОИ34822;
інв.№ОИ34823; інв.№ОИ34824;
інв.№ОИ34825; інв.№ОИ34826;
інв.№ОИ34827; інв.№ОИ34828;
інв.№ОИ34829; інв.№ОИ34830;
інв.№ОИ34831; інв.№ОИ34832;
інв.№ОИ34833; інв.№ОИ34834;
інв.№ОИ34835;
інв.№ОИ34836; інв.№ОИ34837;
інв.№ОИ34838; інв.№ОИ34839;
інв.№ОИ34840; інв.№ОИ35;
інв.№ОИ35479; інв.№ОИ3597;
інв.№ОИ3598; інв.№ОИ3599;
інв.№ОИ3600; інв.№ОИ3601;
інв.№ОИ3602; інв.№ОИ3603;
інв.№ОИ3604; інв.№ОИ3605;
інв.№ОИ3606; інв.№ОИ3607;
інв.№ОИ3608; інв.№ОИ3609;
інв.№ОИ3610; інв.№ОИ3611;
інв.№ОИ3612; інв.№ОИ3613;
інв.№ОИ3614; інв.№ОИ3615;
інв.№ОИ368А; інв.№ОИ369;
інв.№ОИ370; інв.№ОИ3709;
інв.№ОИ3710; інв.№ОИ371А;
інв.№ОИ372А; інв.№ОИ3735;
інв.№ОИ3736; інв.№ОИ376;
інв.№ОИ39151; інв.№ОИ395;
інв.№ОИ396; інв.№ОИ397;
інв.№ОИ399; інв.№ОИ400;
інв.№ОИ4043; інв.№ОИ40534;
інв.№ОИ452; інв.№ОИ469;
інв.№ОИ470; інв.№ОИ471;
інв.№ОИ472; інв.№ОИ473;
інв.№ОИ4730; інв.№ОИ4732;
інв.№ОИ4734; інв.№ОИ4735;
інв.№ОИ4738; інв.№ОИ474;
інв.№ОИ4743; інв.№ОИ488А;
інв.№ОИ489; інв.№ОИ49;
інв.№ОИ490; інв.№ОИ491;
інв.№ОИ492; інв.№ОИ493;
інв.№ОИ494; інв.№ОИ495;
інв.№ОИ496; інв.№ОИ497;
інв.№ОИ498; інв.№ОИ5;
інв.№ОИ570; інв.№ОИ571;
інв.№ОИ572; інв.№ОИ573;
інв.№ОИ574; інв.№ОИ575;
інв.№ОИ576; інв.№ОИ577;
інв.№ОИ578; інв.№ОИ579;
інв.№ОИ580; інв.№ОИ581;
інв.№ОИ582; інв.№ОИ583;
інв.№ОИ584; інв.№ОИ585;
інв.№ОИ586; інв.№ОИ587;
інв.№ОИ588; інв.№ОИ589;
інв.№ОИ590; інв.№ОИ591;
інв.№ОИ592; інв.№ОИ593;
інв.№ОИ594; інв.№ОИ595;
інв.№ОИ597; інв.№ОИ598;
інв.№ОИ599; інв.№ОИ601;
інв.№ОИ602; інв.№ОИ607;
інв.№ОИ608; інв.№ОИ609;
інв.№ОИ611; інв.№ОИ613;
інв.№ОИ616; інв.№ОИ617;
інв.№ОИ618; інв.№ОИ619;
інв.№ОИ623; інв.№ОИ624;
інв.№ОИ625; інв.№ОИ626;
інв.№ОИ634; інв.№ОИ635;
інв.№ОИ649; інв.№ОИ650;
інв.№ОИ651; інв.№ОИ652;
інв.№ОИ653; інв.№ОИ654;
інв.№ОИ663; інв.№ОИ664;
інв.№ОИ665; інв.№ОИ666;
інв.№ОИ667; інв.№ОИ668;
інв.№ОИ669; інв.№ОИ670;
інв.№ОИ671; інв.№ОИ672;
інв.№ОИ673; інв.№ОИ7;
інв.№ОИ706; інв.№ОИ707;
інв.№ОИ708; інв.№ОИ7084;
інв.№ОИ7085; інв.№ОИ7086;
інв.№ОИ7087; інв.№ОИ7088;
інв.№ОИ7089; інв.№ОИ709;
інв.№ОИ7090; інв.№ОИ7091;
інв.№ОИ7092; інв.№ОИ7093;
інв.№ОИ7094; інв.№ОИ7095;
інв.№ОИ7096; інв.№ОИ7097;
інв.№ОИ7098; інв.№ОИ7099;
інв.№ОИ710; інв.№ОИ7107;
інв.№ОИ7108; інв.№ОИ711;
інв.№ОИ7110; інв.№ОИ7111;
інв.№ОИ7113; інв.№ОИ7115;
інв.№ОИ712; інв.№ОИ7121;
інв.№ОИ7125; інв.№ОИ7126;
інв.№ОИ713; інв.№ОИ7131;
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інв.№ОИ714; інв.№ОИ7144;
інв.№ОИ7145; інв.№ОИ715;
інв.№ОИ716; інв.№ОИ717;
інв.№ОИ718; інв.№ОИ719;
інв.№ОИ723; інв.№ОИ724;
інв.№ОИ725; інв.№ОИ726;
інв.№ОИ727; інв.№ОИ728;
інв.№ОИ729; інв.№ОИ730;
інв.№ОИ733; інв.№ОИ734;
інв.№ОИ736; інв.№ОИ738;
інв.№ОИ743; інв.№ОИ744;
інв.№ОИ7444; інв.№ОИ7448;
інв.№ОИ7449; інв.№ОИ745;
інв.№ОИ7450; інв.№ОИ7451;
інв.№ОИ7452; інв.№ОИ7453;
інв.№ОИ7454; інв.№ОИ7455;
інв.№ОИ7456; інв.№ОИ7458;
інв.№ОИ7459; інв.№ОИ746;
інв.№ОИ7460; інв.№ОИ7461;
інв.№ОИ7474; інв.№ОИ7476;
інв.№ОИ7477; інв.№ОИ7478;
інв.№ОИ7479; інв.№ОИ7480;
інв.№ОИ7481; інв.№ОИ7482;
інв.№ОИ7483; інв.№ОИ7484;
інв.№ОИ7485; інв.№ОИ7486;
інв.№ОИ7487; інв.№ОИ7488;
інв.№ОИ7489; інв.№ОИ7490;
інв.№ОИ7491; інв.№ОИ7492;
інв.№ОИ7493; інв.№ОИ7494;
інв.№ОИ7495; інв.№ОИ7496;
інв.№ОИ7497; інв.№ОИ7498;
інв.№ОИ7499; інв.№ОИ7500;
інв.№ОИ7501; інв.№ОИ7502;
інв.№ОИ7503; інв.№ОИ7504;
інв.№ОИ7505; інв.№ОИ7506;
інв.№ОИ7507; інв.№ОИ7508;
інв.№ОИ7509; інв.№ОИ757;
інв.№ОИ7572; інв.№ОИ7573;
інв.№ОИ7574; інв.№ОИ7575;
інв.№ОИ7576; інв.№ОИ7577;
інв.№ОИ7578; інв.№ОИ7579;
інв.№ОИ758; інв.№ОИ7580;
інв.№ОИ7581; інв.№ОИ7582;
інв.№ОИ7583; інв.№ОИ7584;
інв.№ОИ7585; інв.№ОИ7586;
інв.№ОИ7587; інв.№ОИ7588;
інв.№ОИ7589; інв.№ОИ7590;
інв.№ОИ7591; інв.№ОИ7592;
інв.№ОИ7593; інв.№ОИ7594;
інв.№ОИ7595; інв.№ОИ7596;
інв.№ОИ761; інв.№ОИ7668;
інв.№ОИ7669; інв.№ОИ768;
інв.№ОИ769; інв.№ОИ770;
інв.№ОИ7707; інв.№ОИ771;
інв.№ОИ772; інв.№ОИ7729;
інв.№ОИ773; інв.№ОИ7730;
інв.№ОИ7731; інв.№ОИ7732;
інв.№ОИ7733; інв.№ОИ7734;
інв.№ОИ7735; інв.№ОИ7736;
інв.№ОИ7737; інв.№ОИ7738;
інв.№ОИ7739; інв.№ОИ774;
інв.№ОИ7740; інв.№ОИ7744;
інв.№ОИ7745; інв.№ОИ775;
інв.№ОИ7750; інв.№ОИ776;
інв.№ОИ7763; інв.№ОИ7764;
інв.№ОИ777; інв.№ОИ7779;
інв.№ОИ778; інв.№ОИ7789;
інв.№ОИ779; інв.№ОИ7790;
інв.№ОИ7790А; інв.№ОИ7791;
інв.№ОИ7799; інв.№ОИ780;
інв.№ОИ7803; інв.№ОИ781;
інв.№ОИ7810; інв.№ОИ7811;
інв.№ОИ7812; інв.№ОИ7819;
інв.№ОИ782; інв.№ОИ7820;
інв.№ОИ783; інв.№ОИ7832;
інв.№ОИ784; інв.№ОИ785;
інв.№ОИ786; інв.№ОИ7860;
інв.№ОИ787; інв.№ОИ7877;
інв.№ОИ788; інв.№ОИ7886;
інв.№ОИ7887; інв.№ОИ7888;
інв.№ОИ7889; інв.№ОИ7936;
інв.№ОИ7937; інв.№ОИ7939;
інв.№ОИ7940; інв.№ОИ7941;
інв.№ОИ7942; інв.№ОИ7943;
інв.№ОИ7944; інв.№ОИ7945;
інв.№ОИ7946; інв.№ОИ7950;
інв.№ОИ8052; інв.№ОИ8053;
інв.№ОИ8054; інв.№ОИ8055;
інв.№ОИ8056; інв.№ОИ8172;
інв.№ОИ818; інв.№ОИ8182;
інв.№ОИ8197; інв.№ОИ8198;
інв.№ОИ825; інв.№ОИ8309;
інв.№ОИ8327; інв.№ОИ8328;

86
інв.№ОИ8329; інв.№ОИ8330;
інв.№ОИ8331; інв.№ОИ8332;
інв.№ОИ8333; інв.№ОИ8334;
інв.№ОИ8335; інв.№ОИ8336;
інв.№ОИ8426; інв.№ОИ8434;
інв.№ОИ8453; інв.№ОИ8667;
інв.№ОИ8668; інв.№ОИ8669;
інв.№ОИ8670; інв.№ОИ8671;
інв.№ОИ8672; інв.№ОИ8673А;
інв.№ОИ8674А;
інв.№ОИ8675А;
інв.№ОИ8676А; інв.№ОИ8747;
інв.№ОИ8752; інв.№ОИ8752А;
інв.№ОИ8826; інв.№ОИ8829;
інв.№ОИ8897; інв.№ОИ8987;
інв.№ОИ8988; інв.№ОИ9193;
інв.№ОИ9215; інв.№ОИ9322;
інв.№ОИ9416; інв.№ОИ9417;
інв.№ОИ9418; інв.№ОИ9419;
інв.№ОИ9420; інв.№ОИ9455;
інв.№ОИ9456; інв.№ОИ9459;
інв.№ОИ9460; інв.№ОИ9463;
інв.№ОИ9467; інв.№ОИ9469;
інв.№ОИ9475; інв.№ОИ9477;
інв.№ОИ9479; інв.№ОИ9482;
інв.№ОИ9483; інв.№ОИ9484;
інв.№ОИ9503; інв.№ОИ9509;
інв.№ОИ9546; інв.№ОИ9547;
інв.№ОИ9548; інв.№ОИ9549;
інв.№ОИ9550; інв.№ОИ9551;
інв.№ОИ9552; інв.№ОИ9553;
інв.№ОИ9554; інв.№ОИ9555;
інв.№ОИ9558; інв.№ОИ9559;
інв.№ОИ9560; інв.№ОИ9570;
інв.№ОИ9571; інв.№ОИ9572;
інв.№ОИ9573; інв.№ОИ9574;
інв.№ОИ9579; інв.№ОИ9588;
інв.№ОИ9589; інв.№ОИ9602;
інв.№ОИ9603; інв.№ОИ9604;
інв.№ОИ9605; інв.№ОИ9606;
інв.№ОИ9607; інв.№ОИ9608;
інв.№ОИ9609; інв.№ОИ9610;
інв.№ОИ9611; інв.№ОИ9612;
інв.№ОИ9613; інв.№ОИ9614;
інв.№ОИ9615; інв.№ОИ9630;
інв.№ОИ9732; інв.№ОИ9739;
інв.№ОИ9740; інв.№ОИ9741;
інв.№ОИ9834; інв.№ОИ9835;
інв.№ОИ9836; інв.№ОИ9837;
інв.№ОИ9838; інв.№ОИ9839;
інв.№ОИ9847; інв.№ОИ9848;
інв.№ОИ9849; інв.№ОИ9850;
інв.№ОИ9851; інв.№ОИ9852;
інв.№ОИ9853; інв.№ОИ9854;
інв.№ОИ9855; інв.№ОИ9856;
інв.№ОИ9857; інв.№ОИ9858;
інв.№ОИ9859; інв.№ОИ9860;
інв.№ОИ9935; інв.№ОИ9938;
інв.№ОИ9940; інв.№ОИ9941;
інв.№ОИ9942; інв.№ОИ9943;
інв.№ОИ9944; інв.№ОИ9949;
інв.№ОИ9950; інв.№С2007;
інв.№С2112; інв.№С2179;
інв.№С2326; інв.№С2575;
інв.№С2598; інв.№С2599;
інв.№С2600; інв.№С2674;
інв.№С2897; інв.№С3333;
інв.№С3489; інв.№С5230;
інв.№С8200; інв.№С8202;
інв.№С8394; інв.№С860;
інв.№С861; інв.№Т030;
інв.№Т1283; інв.№Т1285;
інв.№Т1381; інв.№Т141;
інв.№Т182; інв.№Т279;
інв.№Т287; інв.№Т424;
інв.№Т442; інв.№Т468;
інв.№Т501; інв.№Т514;
інв.№Т526; інв.№Т529;
інв.№Т530; інв.№Т548;
інв.№Т576; інв.№Т645;
інв.№Т651; інв.№Т673;
інв.№Т796; інв.№Т813;
інв.№Т814; інв.№Т817;
інв.№Т818; інв.№Т819;
інв.№Т820; інв.№Т821;
інв.№Т825; інв.№Т826;
інв.№Т847; інв.№Т848;
інв.№Т849; інв.№Т899;
інв.№Т981
Господарський інвентар у
кількості 300 одиниць:
інв.№332903; інв.№335731;
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інв.№335732; інв.№335733;
інв.№335734; інв.№335735;
інв.№335736; інв.№О18911А;
інв.№ОИ0552; інв.№ОИ10573;
інв.№ОИ10579; інв.№ОИ10580;
інв.№ОИ11176; інв.№ОИ11177;
інв.№ОИ11178;
інв.№ОИ11402; інв.№ОИ11403;
інв.№ОИ11404; інв.№ОИ11405;
інв.№ОИ11406; інв.№ОИ11407;
інв.№ОИ11408; інв.№ОИ11409;
інв.№ОИ11410; інв.№ОИ11411;
інв.№ОИ11412; інв.№ОИ11413;
інв.№ОИ11414; інв.№ОИ11415;
інв.№ОИ11836; інв.№ОИ11837;
інв.№ОИ11838; інв.№ОИ11839;
інв.№ОИ11840; інв.№ОИ11841;
інв.№ОИ11842; інв.№ОИ11843;
інв.№ОИ11844; інв.№ОИ11845;
інв.№ОИ11846; інв.№ОИ11847;
інв.№ОИ11848; інв.№ОИ11849;
інв.№ОИ11850; інв.№ОИ11851;
інв.№ОИ11852; інв.№ОИ11853;
інв.№ОИ11854; інв.№ОИ11855;
інв.№ОИ11856; інв.№ОИ11857;
інв.№ОИ11858; інв.№ОИ11859;
інв.№ОИ11860; інв.№ОИ11861;
інв.№ОИ11862; інв.№ОИ11863;
інв.№ОИ11864; інв.№ОИ11865;
інв.№ОИ11866; інв.№ОИ11867;
інв.№ОИ11868; інв.№ОИ11869;
інв.№ОИ11870; інв.№ОИ11871;
інв.№ОИ11872; інв.№ОИ11873;
інв.№ОИ11874; інв.№ОИ11875;
інв.№ОИ11876; інв.№ОИ11877;
інв.№ОИ11878; інв.№ОИ11879;
інв.№ОИ11880; інв.№ОИ11881;
інв.№ОИ11882; інв.№ОИ11883;
інв.№ОИ11884; інв.№ОИ11885;
інв.№ОИ11886; інв.№ОИ11887;
інв.№ОИ11888; інв.№ОИ11889;
інв.№ОИ11890; інв.№ОИ11891;
інв.№ОИ11892; інв.№ОИ11893;
інв.№ОИ11894; інв.№ОИ11895;
інв.№ОИ11896; інв.№ОИ11897;
інв.№ОИ11898; інв.№ОИ11899;
інв.№ОИ11900; інв.№ОИ11901;
інв.№ОИ11902; інв.№ОИ11903;
інв.№ОИ11904; інв.№ОИ11905;
інв.№ОИ11906; інв.№ОИ11907;
інв.№ОИ11908; інв.№ОИ11909;
інв.№ОИ11910; інв.№ОИ11911;
інв.№ОИ11912; інв.№ОИ11913;
інв.№ОИ11914; інв.№ОИ11915;
інв.№ОИ11916; інв.№ОИ11917;
інв.№ОИ11918; інв.№ОИ11919;
інв.№ОИ11920; інв.№ОИ11921;
інв.№ОИ11922; інв.№ОИ11923;
інв.№ОИ11924; інв.№ОИ11925;
інв.№ОИ11926; інв.№ОИ11927;
інв.№ОИ11928; інв.№ОИ11929;
інв.№ОИ11930; інв.№ОИ11931;
інв.№ОИ11932; інв.№ОИ11933;
інв.№ОИ11934; інв.№ОИ11935;
інв.№ОИ11936; інв.№ОИ11937;
інв.№ОИ11938; інв.№ОИ11939;
інв.№ОИ11940; інв.№ОИ11941;
інв.№ОИ11942; інв.№ОИ11943;
інв.№ОИ11944; інв.№ОИ11945;
інв.№ОИ11946; інв.№ОИ11947;
інв.№ОИ11948; інв.№ОИ11949;
інв.№ОИ11950; інв.№ОИ11951;
інв.№ОИ11952; інв.№ОИ11953;
інв.№ОИ11954; інв.№ОИ11955;
інв.№ОИ11956; інв.№ОИ11957;
інв.№ОИ11958; інв.№ОИ11959;
інв.№ОИ11960; інв.№ОИ11961;
інв.№ОИ11962; інв.№ОИ11963;
інв.№ОИ14014; інв.№ОИ14539;
інв.№ОИ16384; інв.№ОИ18923;
інв.№ОИ19077; інв.№ОИ19086;
інв.№ОИ19088; інв.№ОИ19315;
інв.№ОИ21900; інв.№ОИ21902;
інв.№ОИ21903; інв.№ОИ21904;
інв.№ОИ22061; інв.№ОИ22104;
інв.№ОИ22116; інв.№ОИ22118;
інв.№ОИ22732; інв.№ОИ22779;
інв.№ОИ23097; інв.№ОИ23098;
інв.№ОИ23121; інв.№ОИ23122;
інв.№ОИ23123; інв.№ОИ23124;
інв.№ОИ23125; інв.№ОИ23126;
інв.№ОИ23166; інв.№ОИ23167;
інв.№ОИ23168; інв.№ОИ23169;

Запоріжжя,
вул. Фелікса
Мовчановського

м. Запоріжжя,
вул. Омельченко
м. Запоріжжя,
просп.
Моторобудівників,
15 просп.
Моторобудівників вул. Омельченко
м. Запоріжжя,
вул. Донецьке шосе
м. Запоріжжя,
вул. Кругова
Вільнянський р-н, с.
Вільноандріївка
м. Гуляйполе,
вул. Велика, 17
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інв.№ОИ23170; інв.№ОИ23251;
інв.№ОИ23637; інв.№ОИ23943;
інв.№ОИ23977; інв.№ОИ23978;
інв.№ОИ23993; інв.№ОИ23994;
інв.№ОИ23995; інв.№ОИ23996;
інв.№ОИ24414; інв.№ОИ24430;
інв.№ОИ24431; інв.№ОИ24520;
інв.№ОИ24521; інв.№ОИ28340;
інв.№ОИ30989; інв.№ОИ30990;
інв.№ОИ31409; інв.№ОИ36292;
інв.№ОИ36619; інв.№ОИ36620;
інв.№ОИ36621; інв.№ОИ36622;
інв.№ОИ36623; інв.№ОИ36624;
інв.№ОИ36627; інв.№ОИ36628;
інв.№ОИ36629; інв.№ОИ36630;
інв.№ОИ36631; інв.№ОИ36632;
інв.№ОИ36633; інв.№ОИ36634;
інв.№ОИ36636; інв.№ОИ36637;
інв.№ОИ36719; інв.№ОИ36841;
інв.№ОИ36842; інв.№ОИ36843;
інв.№ОИ36844; інв.№ОИ36845;
інв.№ОИ36846; інв.№ОИ36847;
інв.№ОИ36848; інв.№ОИ36849;
інв.№ОИ36850; інв.№ОИ36851;
інв.№ОИ36852; інв.№ОИ36853;
інв.№ОИ37202; інв.№ОИ37230;
інв.№ОИ37231; інв.№ОИ37294;
інв.№ОИ37298; інв.№ОИ37302;
інв.№ОИ37621; інв.№ОИ37622;
інв.№ОИ37625; інв.№ОИ37713;
інв.№ОИ37999; інв.№ОИ38000;
інв.№ОИ38001; інв.№ОИ38002;
інв.№ОИ38003; інв.№ОИ38004;
інв.№ОИ38005; інв.№ОИ38006;
інв.№ОИ38007; інв.№ОИ38008;
інв.№ОИ38009; інв.№ОИ38010;
інв.№ОИ38011; інв.№ОИ38012;
інв.№ОИ38013; інв.№ОИ38014;
інв.№ОИ38015; інв.№ОИ38016;
інв.№ОИ38017; інв.№ОИ38018;
інв.№ОИ38619; інв.№ОИ38620;
інв.№ОИ38621; інв.№ОИ38868;
інв.№ОИ38964; інв.№ОИ38965;
інв.№ОИ39656; інв.№ОИ39665;
інв.№ОИ39666; інв.№ОИ39669;
інв.№ОИ39900; інв.№ОИ40438;
інв.№ОИ40439; інв.№ОИ40488;
інв.№ОИ40489; інв.№ОИ40490;
інв.№ОИ40491; інв.№ОИ40492;
інв.№ОИ40520; інв.№ОИ48;
інв.№ОИ7134; інв.№ОИ747;
інв.№ОИ748; інв.№ОИ749;
інв.№ОИ750; інв.№ОИ751;
інв.№ОИ752; інв.№ОИ753;
інв.№ОИ754; інв.№ОИ755;
інв.№ОИ756; інв.№ОИ7807;
інв.№ОИ817
Інші основні засоби у кількості
8 одиниць: інв.№319885;
інв.№319887; інв.№332315;
інв.№332702; інв.№ОИ19234;
інв.№ОИ19235;
інв.№ОИ19241; інв.№ОИ31475
Каналізація телефонної мережі
від К9 до ШР1А, інв.№П355012
– 1 одиниця
Каналізація телефонної мережі
від КОЛ.57 до Ц.25 (К113),
інв.№П360012 - 1 одиниця
Зовнішні мережі зв‘язку та
сигналізації К113/1,
інв.№П630012 - 1 одиниця
Зовнішні мережи
водопостачання К114,
інв.№П712014 - 1 одиниця
Внутрішньоплощадні мережі
елетропостачання К3,
інв.№П522015 - 1 одиниця
Водопровід від скважини Ц 14,
інв.№П503014 - 1 одиниця
Зовнішні мережі каналізації Ц
14 , інв.№П601014 -1 одиниця
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Будівлі, споруди у кількості 18
одиниць: Будівля контори, літ.
Л, загальна площа 151,6 кв. м,
інв.№Г800001; Будівля складу
матеріального, літ. М, загальна
площа 133 кв. м, інв.№Г800002;
Будівля гаражу, літ. Е, загальна
площа 125,9 кв. м,
інв.№Г800012; Будівля
гальванічного відділення , літ.
Р, загальна площа 945,9 кв. м,
інв.№Г800014;
Трансформаторна підстанція,
літ.С-2, загальна площа 44,1 кв.
м, інв.№Г800017; Будівля
котельні, літ. Ж, загальна площа
231,5 кв. м, інв.№Г800020;
Будівля інструментального
цеху, літ. К, загальна площа
755,1 кв. м, інв.№Г800021;
Будівля механічного складу
№2, літ. П, загальна площа
750,8 кв. м, інв.№Г800022;
Будівля механо-збирального
цеху, літ. Б-2, загальна площа
2761,8 кв. м, інв.№Г800023;
Вагон-побутовка, літ. Я,
інв.№Г800029; Будівля
столярного цеху, літ. Г,
загальна площа 86,5 кв. м,
інв.№Г800031; Адміністративна
будівля, літ. А-3, загальна
площа 1035,6 кв. м,
інв.№Г800032; Навіс, літ. Ц,
інв.№Г800050; Паркан №2,
інв.№Г800051; Будівля туалету,
літ. Д, загальна площа 12,6 кв.
м, інв.№Г800052; Басейн для
збору води, №13 (3 куб м),
інв.№Г800018; Замощення І,
інв.№К925076; Замощення ІІ,
інв.№К928076
Силові машини у кількості 30
одиниць: інв.№Г800159;
інв.№Г800163; інв.№Г800170;
інв.№Г800172; інв.№Г800173;
інв.№Г800174; інв.№Г800188;
інв.№Г800191; інв.№Г800192;
інв.№Г800193; інв.№Г800194;
інв.№Г800197; інв.№Г800198;
інв.№Г800202; інв.№Г800203;
інв.№Г800204; інв.№Г800205;
інв.№Г800206; інв.№Г800209;
інв.№Г800222; інв.№Г800224;
інв.№Г800226; інв.№Г800230;
інв.№Г800857; інв.№Г800900;
інв.№Г800901; інв.№Г800922;
інв.№Г800967; інв.№Г800968;
реєстраційний №ЗЖ 7277
інв.№Г800236
Робочі машини у кількості 203
одиниць: інв.№211189;
інв.№Г800026; інв.№Г800027;
інв.№Г800223; інв.№Г800233;
інв.№Г800534; інв.№Г800535;
інв.№Г800538; інв.№Г800570;
інв.№Г800572; інв.№Г800574;
інв.№Г800586; інв.№Г800590;
інв.№Г800591; інв.№Г800633;
інв.№Г800634; інв.№Г800636;
інв.№Г800644; інв.№Г800649;
інв.№Г800655; інв.№Г800656;
інв.№Г800660; інв.№Г800664;
інв.№Г800666; інв.№Г800670;
інв.№Г800672; інв.№Г800674;
інв.№Г800676; інв.№Г800677;
інв.№Г800681; інв.№Г800682;
інв.№Г800685; інв.№Г800691;
інв.№Г800697; інв.№Г800702;
інв.№Г800704; інв.№Г800705;
інв.№Г800706; інв.№Г800710;
інв.№Г800711; інв.№Г800712;
інв.№Г800731; інв.№Г800732;
інв.№Г800733; інв.№Г800734;
інв.№Г800735; інв.№Г800736;
інв.№Г800737; інв.№Г800738;
інв.№Г800739; інв.№Г800741;
інв.№Г800742; інв.№Г800743;
інв.№Г800747; інв.№Г800751;
інв.№Г800752; інв.№Г800753;

Гуляйпільский р-н,
смт. Залізничне,
вул. Шкільна, 2

90
інв.№Г800754; інв.№Г800755;
інв.№Г800756; інв.№Г800758;
інв.№Г800759; інв.№Г800760;
інв.№Г800761; інв.№Г800764;
інв.№Г800765; інв.№Г800804;
інв.№Г800805; інв.№Г800806;
інв.№Г800807; інв.№Г800808;
інв.№Г800809; інв.№Г800810;
інв.№Г800811; інв.№Г800812;
інв.№Г800813; інв.№Г800814;
інв.№Г800817; інв.№Г800822;
інв.№Г800823; інв.№Г800824;
інв.№Г800831; інв.№Г800834;
інв.№Г800835; інв.№Г800838;
інв.№Г800840; інв.№Г800842;
інв.№Г800843; інв.№Г800846;
інв.№Г800847; інв.№Г800848;
інв.№Г800849; інв.№Г800850;
інв.№Г800852; інв.№Г800856;
інв.№Г800863; інв.№Г800864;
інв.№Г800865; інв.№Г800867;
інв.№Г800869; інв.№Г800871;
інв.№Г800876; інв.№Г800879;
інв.№Г800880; інв.№Г800881;
інв.№Г800885; інв.№Г800886;
інв.№Г800888; інв.№Г800889;
інв.№Г800891; інв.№Г800894;
інв.№Г800896; інв.№Г800897;
інв.№Г800899; інв.№Г800903;
інв.№Г800905; інв.№Г800906;
інв.№Г800910; інв.№Г800912;
інв.№Г800915; інв.№Г800916;
інв.№Г800923; інв.№Г800926;
інв.№Г800930; інв.№Г800934;
інв.№Г800938; інв.№Г800939;
інв.№Г800941; інв.№Г800942;
інв.№Г800943; інв.№Г800944;
інв.№Г800945; інв.№Г800946;
інв.№Г800948; інв.№Г800955;
інв.№Г800962; інв.№Г800972;
інв.№Г800974; інв.№Г800976;
інв.№Г800984; інв.№Г800988;
інв.№Г801005; інв.№Г801008;
інв.№Г801009; інв.№Г801010;
інв.№Г801011; інв.№Г801012;
інв.№Г801013; інв.№Г801014;
інв.№Г801015; інв.№Г801016;
інв.№Г801017; інв.№Г801030;
інв.№Г801032; інв.№Г801033;
інв.№Г801034; інв.№Г801035;
інв.№Г801036; інв.№Г801037;
інв.№Г801038; інв.№Г801040;
інв.№Г801041; інв.№Г801042;
інв.№Г801043; інв.№Г801044;
інв.№Г801045; інв.№Г801046;
інв.№Г801047; інв.№Г801048;
інв.№Г801050; інв.№Г801051;
інв.№Г801054; інв.№Г801055;
інв.№Г801056; інв.№Г801061;
інв.№Г801062; інв.№Г801063;
інв.№Г801065; інв.№Г801066;
інв.№Г801067; інв.№Г801069;
інв.№Г801070; інв.№Г801071;
інв.№Г801072; інв.№Г801074;
інв.№Г801077; інв.№Г801079;
інв.№Г801080; інв.№Г801081;
інв.№Г801082; інв.№Г801085;
інв.№Г801087; інв.№Г801091;
інв.№Г801092; інв.№Г801093;
інв.№Г801826; інв.№Г801827;
інв.№Г801828; інв.№Г801849;
інв.№Г801906; інв.№Г801920;
інв.№Г802037; інв.№Г802076
Вимірювальні пристрої у
кількості 14 одиниць:
інв.№Г800931; інв.№Г800965;
інв.№Г801202; інв.№Г801207;
інв.№Г801208; інв.№Г801209;
інв.№Г801210; інв.№Г801211;
інв.№Г801212; інв.№Г801220;
інв.№Г801221; інв.№Г801222;
інв.№Г801223; інв.№Г801224
Обчислювальна техніка у
кількості 4 одиниці:
інв.№Г801435; інв.№Г801439;
інв.№Г801450; інв.№Г801454
Транспортні засоби у кількості
4 одиниці: реєстраційний
№01184НР, інв.№9007017;
реєстраційний №55363ПТ,
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інв.№9050023; реєстраційний
№5067ЗП, інв.№Г801611
реєстраційний №27053ПН,
інв.№Г801637
Виробничий інвентар у
кількості 26 одиниць:
інв.№Г800028; інв.№Г800957;
інв.№Г800958; інв.№Г801020;
інв.№Г801021; інв.№Г801217;
інв.№Г802000; інв.№Г802001;
інв.№Г802002; інв.№Г802007;
інв.№Г802008; інв.№Г802009;
інв.№Г802010; інв.№Г802011;
інв.№Г802012;
інв.№Г802013; інв.№Г802014;
інв.№Г802015; інв.№Г802016;
інв.№Г802017; інв.№Г802018;
інв.№Г802019; інв.№Г802020;
інв.№Г802021; інв.№Г802074;
інв.№Г802075
Будівлі, споруди, передавальні
мережі у кількості 10 одиниць:
Адміністративна будівля, літ.
А-3, загальна площа 2310,2 кв.
м, інв.№7001750; Будівля
головного корпусу, літ. Б,
загальна площа 10414,8 кв. м,
інв.№7002750; Будівля
допоміжного корпусу, літ. Г,
загальна площа 2811,3 кв. м,
інв.№7003750; Будівля складу
ангар, літ. Ж., загальна площа
440,4 кв. м, інв.№7006750;
Будівля котельні, літ. Д,
загальна площа 807,3 кв. м,
інв.№7007750; Замощення І,
інв.№7008750; Замощення ІІ,
інв.№7009750; Паркани №5,
№8, інв.№7015750;
Підкрановий майданчик, №12,
інв.№К844076; Тепломережа,
інв.№7П05750
Силові машини у кількості 21
одиниця: інв.№7000240;
інв.№7000970; інв.№7000979;
інв.№7000980; інв.№7000983;
інв.№7000984; інв.№7000985;
інв.№7000988; інв.№7001311;
інв.№7001379; інв.№7001381;
інв.№7001791; інв.№7312245;
інв.№7327764; інв.№7327765;
інв.№7Д01000; інв.№7С02547;
інв.№7С02548; інв.№7С05703;
інв.№7Т01204; інв.№7Т01226
Робочі машини у кількості 228
одиниць: інв.№213599;
інв.№231040; інв.№251984;
інв.№252388; інв.№7000000;
інв.№7000374; інв.№7000571;
інв.№7000721; інв.№7000722;
інв.№7001110; інв.№7001223;
інв.№7001224; інв.№7001225;
інв.№7001226; інв.№7001325;
інв.№7001353; інв.№7001401;
інв.№7001481; інв.№7001488;
інв.№7001498; інв.№7001511;
інв.№7001512; інв.№7001513;
інв.№7001535; інв.№7001675;
інв.№7001676; інв.№7001875;
інв.№7011750; інв.№7015115;
інв.№7023896; інв.№7024467;
інв.№7025156; інв.№7025157;
інв.№7025684; інв.№7026655;
інв.№7027853; інв.№7027949;
інв.№7027961; інв.№7028903;
інв.№7028904; інв.№7028905;
інв.№7028906; інв.№7028907;
інв.№7028908; інв.№7211987;
інв.№7212394; інв.№7212575;
інв.№7213120; інв.№7213914;
інв.№7214281; інв.№7214304;
інв.№7214305; інв.№7214306;
інв.№7214307; інв.№7214359;
інв.№7214418; інв.№7214420;
інв.№7214421; інв.№7214422;
інв.№7214423; інв.№7214424;
інв.№7214425; інв.№7214427;
інв.№7214428; інв.№7214429;

Дніпропетровська

Синельниківський
р-н,
смт. Славгород,
вул. Мостова, 23
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інв.№7214430; інв.№7214433;
інв.№7214434; інв.№7214438;
інв.№7214439; інв.№7214440;
інв.№7231073; інв.№7231080;
інв.№7231142; інв.№7231338;
інв.№7232111; інв.№7232297;
інв.№7232314; інв.№7232334;
інв.№7232335; інв.№7232338;
інв.№7232339; інв.№7241639;
інв.№7241640; інв.№7241641;
інв.№7241643; інв.№7241644;
інв.№7241646; інв.№7241647;
інв.№7241649; інв.№7241650;
інв.№7252004; інв.№7252116;
інв.№7252307; інв.№7252952;
інв.№7252962; інв.№7252965;
інв.№7252981; інв.№7252988;
інв.№7252989; інв.№7261120;
інв.№7261150; інв.№7271035;
інв.№7271110; інв.№7271435;
інв.№7271893; інв.№7272327;
інв.№7272468; інв.№7273092;
інв.№7273185; інв.№7273328;
інв.№7273330; інв.№7273338;
інв.№7273387; інв.№7273388;
інв.№7273390; інв.№7273392;
інв.№7273393; інв.№7273394;
інв.№7273396; інв.№7273398;
інв.№7310204; інв.№7320449;
інв.№7332264; інв.№7334692;
інв.№7334703; інв.№7335749;
інв.№7336666; інв.№7336667;
інв.№7336806; інв.№7338347;
інв.№7338348; інв.№7338349;
інв.№7338350; інв.№7338351;
інв.№7338352; інв.№7338353;
інв.№7338354; інв.№7338355;
інв.№7338356; інв.№7338357;
інв.№7338358; інв.№7338359;
інв.№7338360; інв.№7338361;
інв.№7338362; інв.№7338363;
інв.№7338364; інв.№7338365;
інв.№7338366; інв.№7338367;
інв.№7338368; інв.№7338369;
інв.№7338370; інв.№7338371;
інв.№7338372; інв.№7338373;
інв.№7338374; інв.№7338377;
інв.№7338378; інв.№7338379;
інв.№7338380; інв.№7338381;
інв.№7338382; інв.№7338389;
інв.№7338404; інв.№7338405;
інв.№7338406; інв.№7338407;
інв.№7338408; інв.№7338409;
інв.№7338410; інв.№7338411;
інв.№7338412; інв.№7338413;
інв.№7338414; інв.№7338418;
інв.№7338420; інв.№7А00117;
інв.№7А00945; інв.№7А01844;
інв.№7А01855; інв.№7А01938;
інв.№7А01939; інв.№7А01940;
інв.№7А01941; інв.№7А01942;
інв.№7А01943; інв.№7А01945;
інв.№7А01946; інв.№7А01947;
інв.№7А01948; інв.№7Д00434;
інв.№7Д00566; інв.№7Д01052;
інв.№7Д01172; інв.№7Д01178;
інв.№7Д01196; інв.№7Д01212;
інв.№7Д01437; інв.№7Д01440;
інв.№7Д01533; інв.№7Д01534;
інв.№7Д01536; інв.№7Д01537;
інв.№7Д01539; інв.№7Д01540;
інв.№7Д01543; інв.№7Д01544;
інв.№7Д01545; інв.№7Д01546;
інв.№7Д01547; інв.№7Д01548;
інв.№7Д01549; інв.№7Д01550;
інв.№7Д01551; інв.№7Д01555;
інв.№7Д01556; інв.№7Д01565;
інв.№7И22974; інв.№7И23028;
інв.№7И23051; інв.№7И23052;
інв.№7Л00804; інв.№7Л00805;
інв.№7С10848; інв.№7С10874;
реєстраційний номер
АР3836ВО, інв. №7001397
Транспортні засоби у кількості
6 одиниць: реєстраційний номер
АР1419ВТ, інв.№7001490;
реєстраційний номер
АР7482ВО, інв.№7001492;
реєстраційний №18353ПН,
інв.№7001499; реєстраційний
номер АР7483ВО,
інв.№7001554; реєстраційний
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номер АР3837ВО,
інв.№7001595; реєстраційний
№3267ЕЕ, інв.№7001846
Виробничий інвентар у
кількості 21 одиниць:
інв.№5И18954; інв.№5И18955;
інв.№7001309; інв.№7001310;
інв.№7001812; інв.№7001813;
інв.№7011216; інв.№7334792;
інв.№7334793; інв.№7334794;
інв.№7334795; інв.№7334796;
інв.№7334847; інв.№7334848;
інв.№7334849;
інв.№7334850; інв.№7334851;
інв.№7334862; інв.№7334863;
інв.№7334864; інв.№7Д00004
Господарський інвентар у
кількості 11 одиниць:
інв.№7001219; інв.№7039477;
інв.№7039478; інв.№7039479;
інв.№7039480; інв.№7039481;
інв.№7039482; інв.№7039483;
інв.№7039484; інв.№7039485;
інв.№7039486
Будівлі, передавальні мережі у
кількості 10 одиниць: Мех.
майстерня цегельного заводу,
літ. Л, загальна площа 170,6
кв. м, інв. № К812000;
Водонапірна вежа з мережами
для цегел. заводу №18, інв. №
К813000; Трансформаторна
підстанція для цегел. заводу,
літ. Х-2, загальна площа 130,9
кв. м, інв. № К814000; Будівля
котельні цех 77, літ. Г, загальна
площа 174,9 кв. м, інв. №
К936077; Насосна станція
технічної води цех 77, літ. Б,
загальна площа 84,3 кв. м, інв.
№ К937077; Матеріальний
склад, літ. С, загальна площа
207,9 кв. м, інв.
№ К938077; Будівля
бетоннорастворного вузлу, літ.
П, загальна площа 201,8 кв. м,
інв.№К939077; Будівля контори
АБК цех 77, літ. Р, загальна
площа 172,1 кв. м, інв. №
К940077; Теплотраса, інв. №
П740077; Газопровід
середнього тиску, інв. №
П743077

Група інвентарних
об’єктів у складі:
приміщення
ветлікарні (А-1)
загальною площею
90,2 кв. м; сарай
(В-1)загальною
площею 50 кв. м,
гараж (Б-1) загальною
площею 57,4 кв. м
Група інвентарних
об’єктів у складі:
будівлі загальною
площею 53,9 кв. м;
гараж загальною
площею 33,4 кв. м

Будинок інспекції
(літ. А-1) загальною
площею 104,3 кв. м

Волинська

Рожищенський р-н,
с. Доросині,
пров. Степовий, 10

Рожищенська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00692564

Волинська

м. ВолодимирВолинський,
вул. Старицького
(Маяковського), 35

Головне управління
Регіональне відділення
Держпродспоживслужби Фонду по Львівській,
у Волинській області,
Закарпатській та
код за ЄДРПОУ 40317441 Волинській областях

Волинська

Любомльський р-н,
м. Любомль,
вул.
Володимирська, 49а

Любомльська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00692529

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях
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Приміщення інспекції
«А-1» загальною
площею 105 кв. м

Будівля, приміщення
інспекції (А-1),
загальною площею
56,8 кв. м
Група інвентарних
об’єктів (470 шт.) у
складі:
автолавка (80 шт.);
дегазаційний
комплект (2 шт.);
ІДК (6 шт.);
ндивідуальний пакет
(50 шт.); комплект
ІДК (6 шт.); костюм
Л1 (3 шт.); ноші
санітарні (3 шт.);
протигаз
(217 шт.); респіратор
(89 шт.); стовпчики
сигнальні (10 шт.);
санітарні сумки
(4 шт.)
Група інвентарних
об’єктів у складі:
будинок інспекції
загальною площею
74 кв. м; гараж (Б-1)
загальною площею
14,9 кв. м; сарай
(літ. В-1) загальною
площею 21,8 кв. м
Приміщення
ветеринарної дільниці
(А-1) загальною
площею 80,3 кв. м

Волинська

КаміньКаширський р-н,
м. КаміньКаширський,
вул. Перше Травня
(1-го Травня), 47

Головне управління
Держпродспоживслужби
у Волинській області,
код за ЄДРПОУ
40317441

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

Маневицький р-н,
смт Маневичі,
вул. Франка Івана, 1

Маневицька районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00692541

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

м. ВолодимирВолинський,
вул. Ковельська,
239

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Володимир-Волинське
АТП-10762»,
код за ЄДРПОУ
05461071

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

Турійський р-н,
смт Турійськ,
вул. Привокзальна,
16

Головне управління
Держпродспоживслужб
и у Волинській області,
код ЄДРПОУ
40317441

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

Рожищенський р-н
с. Носачевичі,
вул. Молодіжна, 25

Рожищенська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00692564

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

ДП «Укрспирт»,
код за ЄДРПОУ
37199618

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
та Сумській областях

Окреме майно
Дубов’язівського
місця провадження
діяльності та
зберігання спирту ДП
“Укрспирт” у складі:
(250009) Будинок
контори (загл. пл.
177,7 кв. м.)
(250001) Автовісова
(загл. пл. 148,9 кв. м)

Сумська

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Лусти П., 38-б
Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Шевченка, 17-а
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(250058) Павільйонстолова (загл. пл.
121,2 кв. м.)

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Лусти П., 38-а

(250010) Будівля
головного корпусу
(250070) Будівля
головного корпусу
(теплопункт )
(загал. пл. 3878,2 кв.
м.)
(250011) Будівля
контрольної прохідної
(загал. пл. 41,5 кв. м.)
(250012) Будівля
автогаража (загал. пл.
46,5 кв. м.)
(250013) Будівля
автогаража (загал. пл.
231,3 кв. м.)
(250014) Будівля
автовагової (загал. пл.
39,9 кв. м.)
(250015) Насосна
водяна (загал. пл.
19,3 кв. м.)
(250016) Будівля БРУ
(загал. пл. 1206,2 кв.
м.)
(250017) Будівля
насосної станції
мазуту (загал. пл. 21
кв. м.)
(250018) Будівля
солодового цеху та
складу хімікатів
(загал. пл. 1005,9 кв.
м.)
(250019) Виробничий
корпус
(250033) Виробничий
корпус (електротрансформаторна
підстанція ) (загал. пл.
1216,2 кв. м.)
(250078) Цех
лікарських засобів
(загал. пл. 546,4 кв.
м.)
(250079) Цех сирого
крохмалю (загал. пл.
578 кв. м.)
(250053)
Матеріальний склад
(загал. пл.
273,2 кв. м.)
(250054) Механічна
майстерня (загал. пл.
224,3 кв. м.)
(250056) Насосна
станція сирого
крохмалу (загал. пл.
18,8 кв. м.)
(250059) Будівля

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Лусти П., 38
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пилорами (загал. пл.
62,4 кв. м)
(250060) Плотницька
(загал. пл. 138 кв. м.)
(250064) Будівля
складу (загал. пл.
145,4 кв. м.)
(250067) Склад
бензину (загал. пл.
48,6 кв. м.)
(250068) Склад зерна
(загал. пл. 612,8 кв.
м.)
(250069)
Спиртосховище
(загал. пл. 429,6 кв.
м.)
(250002) Артскважина
№5
(250003) Артскважина
№6
(250004) Артскважина
№1
(250005) Артскважина
№3
(250055) Насосна
станція брудних вод
(загал. пл. 32,5 кв. м.)
(250006) Бак соляний
(250007) Бак соляний
(250008) Бак соляний
(250020) Відстійник
брудних вод
(250021) Внутрішня
теплотраса
(250022) Водопровод
(250023) Газопровід
(250024) Газопровід
до сушки
(250026) Димова
труба
(250027) Дороги та
площадки
(250028) Електролінія
на бардороздачу
(250029) Електролінія
на контору
(250030) Електролінія
на свердловину
(250031) електролінія
на селище
(250032) Електролінія
на селищу
(250038) Заводський
забор
(250039) Залізнична
дорога
(250040) Камера
освітлення транс. вод
(250041) Каналізація
(250043) Комунікація
водяна

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
провул. 2-й
Шевченка, 17а
Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Лусти П., 38
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(250044) Комунікація
бардопрвода
(250045) Комунікація
водяна
(250046) Комунікація
водяна
(250047) Комунікація
водяна
(250048) Комунікація
пару
(250049) Комунікація
пару
(250050) Комунікація
пару
(250051) Комунікація
пару
(250052) Комунікація
пару
(250057) Насосна
станція сточних вод
(250061) Площадки з
твердим покриттям
(250062) Поля
фільтрації
(250063) Поля
фільтрації сточних
вод
(250065) Прохідний
підземний канал
(250066) Резервуар
для соопстока
(250071) Тонель
(250072) Трубопровід
на аппарат
(250073) Трубопровід
на спиртосховище
(250074) Трубопровід
технічної води
(250075) Трубопровід
технічної води
(250076) Трубопровід
технічної води
(250077) Трубопровід
технічної води
(250080) Цистерна для
спирту
(250081) Цистерна для
спиртопродуктів
(250082) цистерна для
спиртопродуктів № 38
(250083) Цистерна для
спиртопродуктів
(250084) Цистерна для
спирту
(250085) Цистерна для
спирту
(250086) Цистерна для
спирту
(250087) Цистерна для
спирту
(250088) Чан
дизенфекції зеленого
солоду
(250089) Чан
дизенфекції зеленого
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солоду машини та
обладнання
(250090) Аварійна
вентиляція
(250091) АВД без
підігріву води НД з
аксессуарами
(250092)
Автонавантажувач
4014 М Т00502ВМ
(250093)
Автонавантажувач
4014 М Т 00501 ВМ
(250098) Агрегат
електричний СВН-100
(250100) АСКОЕ
(250101) Аспіраційна
установка
(250102)
Багатофункціональне
устройство Canon
(250103) Бак
водонапорний
(250104) Бак для
вамп. масла
(250105) Бак для води
(250106) Бак для води
(250107) Бак для води
(250108) Бак для
мазута
(250109) Бак для
мазута
(250110) Бак для
спиртової сировини
(250111) Бак для
спиртової сировини
(погони)
(250112)
Брагоректифікаційний
апарат
(250113) Бродильний
чан № 6
(250114) Бродильний
чан № 5
(250115) Бродильний
чан № 8
(250116) Бродильний
чан № 9
(250117) Бродильний
чан № 1
(250118) Бродильний
чан № 10
(250119) Бродильний
чан № 11
(250120) Бродильний
чан № 12
(250121) Бродильний
чан № 2
(250122) Бродильний
чан № 3
(250123) Бродильний
чан № 4
(250124) Бродильний
чан № 7
(250125) Бункер 3-х
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добовогозапасу
(250126) Бункер для
відходів
(250127) Ваги
автомобільні
(250128) Ваги
автомобільні 40 т
(250129) Вакуумний
насос ВВН-3
(250130) Варочна
колона
(250131) Варочний
агрегат
(250132) Вентилятор
(250133) Вентилятор
(250134) Вентилятор
(250135) Вентилятор
ВД - 103 з елдвиг.
(250136) Вентилятор
ВД -103 з
електродвиг.
(250137) Вентилятор
ВД-103 з елетрогдвиг.
(250138) Вентилятор
пилу ВРПИ 4 С
ел.5,5 квт/3000 об.
(250139) Вентилятор
центробіжний
(250140) Вентилятор
центробіжний
(250141) Вентилятор
центробіжний
(250142) Вентилятор
центробіжний
(250143) Вентилятор
цетробіжний
(250144) Вентилятор
ЦУ -75
(250145) Видержувач
(250146) Водомір
СВТ-80
(250147)
Водопідігрівач
(250148) Вугільна
колонка
(250149) Вугільна
колонка
(250150) Генератор
водню
(250151) Головка
закаточна роликова
(250152) Головка
закаточна роликова
Д2
(250153) Головний
високовольтн.щит
(250154) Головний
низьковольт.щит
(250155) Двигун
електричний
(250156) Двигун
редуктор МО 52228
(250157) Двигун редуктор МО 62222
(250158) Двигун-
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редуктор МО 52228
(250159) Деаратор
(250160) Деконтатор
(250161) Дефлегматор
(250162) Дизель генератор
(250163) Димосос Д12
(250164) Димосос Д12
(250165) Димосос Д12
(250166) Дозатор для
муки
(250167) Дробарка
молоткова А1 ДМ
2Р110
(250168) Дробарка
молоткова А1 ДМ
2Р110
(250169) Дробілка
ДДМ-5
(250170) Дробілка
ДДМ-5
(250171) Дрожанка
хлібна № 5
(250172) Дрожанка
хлібна № 2
(250173) Дрожанка
хлібна № 3
(250174) Дрожанка
хлібна № 4
(250175) Дрожанка
хлібна № 1
(250176) Екскаватор
ЕО 2621В2 Т 00503
ВМ
(250177) Електродвиг.
дозат. мельниці
(250178)
Електродвигун
(250179)
Електродвигун
(250180)
Електродвигун
(250181)
Електродвигун
(250182)
Електродвигун
(250183)
Електродвигун
(250184)
Електродвигун
4 квт.
(250185)
Електродвигун
міксера бродильного
№2
(250186)
Електродвигун
Міксера бродильного
чану № 1
(250188)
Електродвигун
4 АМ 250 м4(90 /1500
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(250189)
Електродвигун
4 квт
(250190)
Електродвигун 90 квт
(250191)
Електродвигун доз.
мельн.
(250192)
Електродвигун
міксера бродильного
чану № 3
(250193)
Електродвигун на
міксері
(250194)
Електродвигун
перекачки бражки на
апарат
(250195)
Електродвигун підвал
(250196)
Електродвигун підвал
(250197)
Електродвигун підвал
(250198) Електромагн.
витратомір ПРЕМ
Ду 40(фланцевий) з
струм. виход. ТБЖ
(250200)
Електроплита
(250201)
Електротельфер
(250202)
Електротельфер
(250203)
Електротельфер
(250204) Ефірний
мірник
(250205) Ємкість
(250206) Ємкість
(250207) Ємкість
(250208) Ємкість
(250209) Ємкість
(250210) Ємкість
(250211) Ємкість
(250212) Ємкість для
автола
(250215) Ємкість з
нержавіючої сталі
ізольована
(250216) Ємкість із
нержавіючої сталі,
ізольована
(250217) Ємкість із
нержавіючої сталі,
ізольована
(250218) Ємкість
металева
(250219) Ємкість
спиртова купажна
(250220) Ємкість
спиртова розхідна
(250221) Замочний
чан проса
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(250222) Замочний
чан ячменю
(250223) Замочний
чан ячменю
(250224) Збірник
гідроселекції (бак ф.)
(250225) Збірник
епюрату
(250226)
Зварювальний агрегат
(250227)
Зварювальний агрегат
(250228)
Зварювальний агрегат
(250229) Калорифер
водяний
(250230) Калорифер
паровий
(250231) Калорифер
паровий
(250232) Калорифер
паровий
(250233)
Кип"ятильник
ректиф.колони
(250234) Кипятильник
епюр.колони
(250235) Колонка
гострого пару
(250236) Колонка для
підігріву замісу
(250237) Колонка
кінцевої очистки
(250238) Комп"ютер
R- lihe Celeron 430
(250239) Комп"ютер
R-lihe Celeron 430
(250240) Комп"ютер
АМД
(250241) Комп"ютер
/сервер/
(250242) Комп"ютер
COLORS
(250244) Комп"ютер
Optiplex
(250245) Комп"ютер
R-lihe Celeron 430
(250247) Комп"ютер
SVEN
(250248) Комп"ютер
АМД Seprtoh
(250250) Компресор
повітря
(250251) Компресор
2УП
(250252) Компресор
4 ВУ
(250253) Компресор
г 4ВУ
(250254) Компресор
ЗУТМ
(250255) Комунікації
та мережі (нова розв.
сист.)
(250256) Конвеер
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КШП 500
(250257) Конвеер
стрічковий
(250258) Конденсатор
вуглекислоти
(250259) Конденсатор
колонки кінцевої
очистки
(250260) Контрольний
снаряд
(250261) Контрольний
снаряд
(250262) Контрольний
снаряд
(250263) Контрольний
снаряд
(250264) Контрольний
снаряд
(250266) Корректор
газу
(250267) Котел
опалювальний
(250268) Котел
опалювальний
(250269) Котел
опалювальний
(250270) Кран ДУ 100
на брагорек. апарат
(250271) Лічильник
електричної енергії
трифазний
(250272) Лічильник
електричної енергії
трифазний
багатофункціональни
й LZF6-AB-FPB-D406001H-F50/Q
(250273) Марганцева
колонка
(250274) Марганцева
колонка
(250275)
Масловологовідділюв
ач
(250276) Маточник
(250277) МЗН - ОЗМ
(250278) МЗН -ОЗМ
(250279) Мірник 75,3
дал
(250280) Монітор LG
(250281) Монітор
ASUS
(250282) Монітор LG
(250283) Монітор LG
(250284) Монітор
TFT 19
(250285) Монітор
ASER
(250286) Монітор
PHILIPS 21.5*223V5
LSB/01
(250288) Монітор
Samtron
(250290) Монітор
Viewsonik VA 703 m
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(250291) Монітор
Viewsonik VG 721 m
(250293)
Монітор(лабораторія)
(250294) Мотор редуктор МО 42228
(250295) Мотор
редуктор МО 42212
(250296) Моторредуктор МО 42212
(250297) МФУ
HRLI M 1132
(250298)
Навантажувач КШП
(250300) Насос
(250301) Насос Willo
(250302) Насос НЦ
(250304) Насос 2 К6
(250305) Насос 2 К6
(250306) Насос 2К6
(250313) Насос 3Х9Д
(250315) Насос DWO
(250316) Насос
IRO65/160
(250317) Насос
WILLO
(250318) Насос Willo
(250320) Насос
АНВ 125
(250321) Насос
АЦНСГМ 38/132
(250322) Насос
АЦНСГМ 38/220
(250323) Насос
АЦНСГМ 38/220
(250324) Насос ЕЦВ 8
(250326) Насос К
90/35
(250328) Насос
конденсатний
(250329) Насос
НГ 100/70
(250330) Насос
НГ 100/70
(250331) Насос
плунжерний
(250332) Насос
плунжерний
(250333) Насос
плунжерний
(250334) Насос
плунжерний АНВ 125
(250337) Насос
СМ 100-65-250/4
(250338) Насос СОТ
(250339) Насос СОТ
(250340) Насос СОТ
30
(250341) Насос СОТ
30
(250342) Насос СОТ
30
(250343) Насос СОТ
30
(250344) Насос СОТ
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30
(250345) Насос Х
45/31
(250346) Насос Х
45/31
(250347) Насос Х
45/31
(250348) Насос Х
45/31
(250349) Насос Х
45/31
(250350) Насос
Х-20t18 В
(250351) Насос
Х-20t18В
(250352) Насос Х45/31
(250353) Насос
ХА -5032
(250356) Насосдозатор
(250357) Насосдозатор
(250358) Насосна
установка НС 6556
(250359) насосний
агрегат 1Д 315/71 з
електродвигуном
90/3000
(250360) Насосний
агрегат ЕЦВ 8-25-125
(250361) насосний
агрегат ЕЦВ 8-25-125
(250362) Насосний
агрегат Ш 40/4 з
електрод. 7,5 квт
(250363) НЖУ УДН -8
(250364)
Низьковольтна лінія
(250365) Норія
(250366) Норія
(250367) Норія
(250368) Норія № 5
(250369) Норія
ленточна
(250370)
Опалювальний чан
(250371) Пальниковий
пристрій в комплекті з
автоматикою
(250372) Пальниковий
пристрій в комплекті з
автоматикою
(250373) Паровий
котел
(250374) Паровий
котел
(250375) Паровий
котел
(250376)
Перетворювач тиску
РС 28/025 КРа
(250377)
Перетворювач тиску
РС-28/060 КРа
(250378)
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Перетворювач тиску
РС-28/060 КРа
(250379)
Перетворювач
частоти 11 квт 330 В
ESMD113
(250380) Пилорама
(250381) Підігрівач
бражки
(250382) Підігрівач
водяний
(250383) Піноловушка
(250384)
Приймальний бункер
зерна
(250385) Принтер
(лаб.)
(250386) Принтер
Lazer 1020
(250387) Пристрій
плавного пуску
IMS20238 Y5-C
(250389) Проміжний
бункер
(250390) Пускова
магнітна станція
(250391) Пускова
магнітна станція
(250392) Пускова
магнітна станція
(250393) Резервуар
УХД
(250398) Рессівер
РДВ -1,5
(250399) Різігрівач
Мазута
(250400) Розгінна
колона
(250401) Розігрівач
мазута
(250402) Сварочний
комплекс
(250403) Сепаратор
безперервної
продувки
(250404) Сепаратор
БЦС -50 з
електродвигунами
(250405) Сепаратор
зерноочисний
(250406) Сепаратор
магнітний
(250407) Силовий
трансформатор
(250408) Силовий
трансформатор
(250409) Система
автомат. регулюв.
температури
(250410) Системний
блок ( лабораторія )
(250411) Системний
блок Frime
350*185*360
(250412) Сканер
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Епсон
(250413) Спиртовий
мірник
(250414) Спиртовий
мірник
(250415) Спиртовий
мірник
(250416) Спиртовий
мірник
(250417) Спиртовий
мірник
(250418) Спиртовий
мірник
(250419) Спиртовий
мірник
(250420) Спиртовий
мірник
(250421) Спиртовий
мірник
(250422) Спиртовий
мірник
(250423) Спиртовий
мірник
(250424) Спиртовий
мірник
(250425)
Спиртоловушка
(250426)
Спиртомірник
(250427)
Спиртоприймальник
ректифікату
(250428)
Спиртоприймальник
сивушного масла та
ЕАФ
(250429) Стабілізатор
витрат зерна СРЗ5-195
(250430) Станок
свердлильний
(250431) Станок
свердлильний
(250432) Станок
сверлильний
(250433) Стіл
фасовочний
(250434) Стіл
фасовочний
(250435) Сушка
пневматична
(250436) Таль
електрична
(250437) Таль ручна
(250438) Танки
лагерні
(250439)
Теплообмінник
(250440)
Теплообмінник
BRO1 -1м2
(250441)
Теплообмінник
РТА (GC)
(250442)
Теплообмінник
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В 10ТНх20
(250443)
Теплообмінник
пласт.розбірний
(250444)
Теплообмінник
РТА (GC)
(250445)
Теплообмінник
спіральний 50М2
(250446)
Теплообмінник
спіральний 50М2
(250447)
Теплообмінник
спіральний KLSO
(250448) Токарний
станок
(250449) Токарний
станок
(250450) Токарний
станок ІС-1
(250451) Тракторний
причіп 887А
Т 00505 ВМ
(250452) Транспортер
ленточний
(250453) Транспортер
ленточний
(250454) Транспортер
скребковий ТК-50
(250455)
Трансформатор ТСПК
(250456) Установка
електронасосної
ВНЦ 40/20-01
(250457) Установка
електронасосної
ВНЦ 40/20-01
(250458) Установка
заторної маси
(250459) Фільтр
мазутний
(250460) Фільтр
високого тиску
(250461) Фільтр
високого тиску
(250462) Фільтр
механічний
(250463) Фільтр
механічний
(250464) Фільтр натр.
катіоновий
(250465) Фільтр натр.
катіоновий
(250466) Фільтр
натрій катіонов.
(250467) Фільтр
натрій катіоновий
(250468) Фільтр
натрій катіоновий
(250469) Фільтр
очищення мазута
(250470) Фільтр
соляного розчину
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(250471) Холодильна
камера
(250472)
Холодильний
прилавок
(250473) Холодильник
1 -3 ступенів
(250474) Холоднопаротермальний
агрегат
(250475) Хроматограф
газовий Кристал
2000М
(250476) Царга
бражної колони
(250477) Чан для
бензину
(250478) Чан для
бензину
(250479) Чан для
нігрола
(250480) Чан для
нігрола
(250481) Чан для
сивушного масла
(250482) Чан для
сивушного масла
(250483) Чан для
сивушного масла
(250484) Чан
попереднього замісу
(250485) Чан
солодового молока
(250486) Чанок для
барди
(250487) Чанок
зеленого солоду
(250488) Чанок
лютерної води
(250489) Чанок
приготування
марганцовки
(250490) Чанок
сірчаної кислоти
(250491) Чанок
слабоградусної рідини
(250492) Чотири
сполучающихся
сосуда (ємкості)
(250493) Шафа КВП і
А
(250494) Шафа
електрична
(250495) Шафа
електрична
(250496) Шафа
електрична
(250497) Шафа
електрична
(250498) Шафа
електрична
(250499) Шафа
електрична
(250500) Шафа
електрична
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(250501) Шафа
електрична
(250502) Шкафна
установка
(250503) Шнек
(250504) Шнековий
самоскид
(250505) Щит S 9511
(250506) Щит S 9511
(250507) Щит S 9511
(250508) Щит S 9511
(250509) Щит силовий
електрич.
(250510) Щит
управління КВП і А
(250511) Щит
управління КВП і А
(250512) Щит
управління КВП і А
(250513) Щит
управління М2
(250514) Щит S9511
(250515) Щит витрати
обліку електр.
(250516) Щит
електричний
(250517) Щит
компресорний
(250518) Щит
приборів М2
(250519) Щит силовий
електрич.
(250520) Щит силовий
електричний
(250521) Щит СМП
(250522) Щит СМП
(250523) Щит
управління КВП і А
(250524) Щит
управління КВП і А
(250525) Щит
управління КВП і А
(250526) Щит
управління КВП і А
(250527) Щит
управління КВП і А
(250528) Щит
управління КВП і А
(250529) Щит
управління КВП і А
(250530) Щит
управління КВП і А
(250531) Щит
управління КВП і А
(250532) Щит-шкаф
ЩМ ЗД
(500310) БФП
ЛАЗЕРНИЙ
Samsung SL M2070
WFEV
(500311) Насос
вертикальний
двухплунжерний
АНВ - 125
(500325) Монітор
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23,6” Iiyama ProLite
X2474HV-B1
(500326) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500333) Монітор
23,6” Iiyama ProLite
X2474HV-B1
(500334) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500379)
Багатофункційний
пристрій БФП Canon
imageRUNNER
1435i
(500715) Системний
блок з процесором
INTEL Pentium 65400
(500800) Массовий
витратомір RCCT38DH1M04D4SL/KF1/K
4/MB3 DIV802026
(500801) Массовий
витратомір RCCT38АH1М04D4SL/KF1/K
4/MB3 DIV701410
(500852) Массовий
витратомір RCCT38DH1A04D4SL/KF1/K4
/MB3 DIV901692
(500853) Массовий
витратомір RCCT38DH1A04D4SL/KF1/K4
/MB3 DIV901932
(500865) Насос
ІНС 65-160 Ех
(500867) Насос
ВС - 80 СВН - 80
(500993) Насос
SМ 65-50-160-5.5
(500994) Насос
GZA 80-65-160/7.5
(500995) Насос
GZA 80-65-160/7.5
(500996) Насос
SМ 65-50-160-5.5
(501002) Обчислювач
об'му спирту
"Універсал-С"
(501102) Чанок замісу
(501103)
Електродвигун
АИР250М4 90/1500
ІМ1081
(501104) Насос
GZA 50-32-160/3,0
(501105) Насос
GZA 50-32-160/3,0
(501106)
Електродвигун АИР132S4 7.5квт
1500 об/хв
(501107)
Електродвигун АИР-
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132S4 7.5квт
1500 об/хв
(501108) Насос
GZA 80-65-125/4,0
(501126) 7ME63402YF13-2AA1
СенсорMAG3100P,
DN50, PN40,
футеровка PTFE
(501127) 7ME69101АА10-1AA0
MAG5000
електронний
витратомір рідин,
живлення 220В АС
(501128) Клапан Ду
40 25ч38нж "Н.З." З
мембранним
пневматичним
приводом
(501129) Насосдозатор PDE DLX
MF/M 5-7 230V/240V
CP-PVDF
(501130) Насосдозатор PDE DLX
MF/M 5-7 230V/240V
CP-PVDF
(501131) Насосдозатор PDE DLX
MF/M 5-7 230V/240V
CP-PVDF
(501132) Силова шафа
управління
мішалками ГДФО1,
ГДФО2 та
ГДФО3 на базі 3-х ПЧ
3 кВт
(501133) Силова шафа
управління насосом
дефлегматорної води
на базі ПЧ 1,1 кВт та
мішалкою чанка
замісу на базі ПЧ 3
кВт
(501134) 7ME69101АА10-1AA0
MAG5000
електронний
витратомір рідин,
живлення 220В АС
(501135) Силова шафа
управління насосом
замісу на базі
ПЧ 7,5 кВт
(501136) Силова шафа
управління насосом
сусла на базі
ПЧ 7,5 кВт
(501137) 7ME63402YF13-2AA1
СенсорMAG3100P,
DN50, PN40,
футеровка PTFE,
(501138) клапан Ду 40
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25ч38нж "Н.З." З
мембранним
пневматичним
приводом
(501142) Шафа
управління
технологічним
процесом варки на
базі
ПЛК і графічної
панелі
(501143) Шафа
управління
технологічним
процесом
приготування
замісу на базі ПЛК і
графічної панелі
(501159) Насосний
агрегат АВС-80
(501805) Насос
GZA 80-50-160/5,5
Транспортні засоби
(250533) Автомашина
ГАЗ 3110 ВМ 6733
АО)
(250535) Автомашина
Лада 11193 ВМ 2188
АМ (КАЛИНА)
(250536) Автомашина
САЗ 3507 ВМ 9843
АВ
(250537) Автомашина
САЗ 3507 ВМ 6926АР
(250538) Автомобіль
ГАЗ 3307 ВМ 5261 АР
(250539) Трактор
Т-40 Т 00504 ВМ
Інструменти, прилади
та інвентар
(250540) Автоматика
апартного відділення
(250541) Автоматика
варильного відділення
(250542) Автоматика
енергозберігаючої
схеми розварювання
(250543) Автоматика
котла № 2
(250544) Автоматика
котла №1
(250545)
Аквадистилятор
(250546)
Аквадистилятор
(250547) Алконт
(250548) Бензопила
Олео-МАК
(250549)
Бетономішалка 225 л
(250550) ВАГи BTU
2103 3 кл.
(250551) Вентилятор
пилевий ВРП з
електродв. 7,5 квт
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(250552) Вологомір
(250553) Вологомір
(250554) Вологомір
"Фауна-М"
(250556)
Електродрель Старк
(250557)
Електроплита
(250558) Кондиціонер
ДОВ - G 1200 RH
(250559) Кондиціонер
ДОВ - G 1200 RH
(250560) Крісло Регал
(250561) Крісло Зебра
(250562) Крісло
Паріно
(250563) Крісло Регал
(250564) Крісло Регал
(250565) Лебідка
(250566) Лебідка
(250567) Лебідка
електрична
(250568) Лебідка
електрична
(250569) Магнітофон
(250570)
Мікропроцесорний
регулятор
МІК 51 -04-31
(250571)
Мікропроцесорний
регулятор
МІК 51 -07-04
(250572)
Мікропроцесорний
регулятор
МІК 51 -07-31
(250573)
Мікропроцесорний
регулятор
МТР 51 -04-31
(250574)
Мікропроцесорний
регулятор МТР 8-1506
(250576)
Мікропрцесорний
регулятор
МІК 51 -04-04
(250577) Мікроскоп
"Юнат"2П Відіо
(250578) Мотокоса
(250579)
Перетворювач
витрати рідини
ИРЖ 3,2-Р 40-20-А
(250581)
Перетворювач
витрати рідини
ИРЖ 3,2-Р-40-20-А
(250582)
Перетворювач тиску
РС-28/0 ІМРа
(250583)
Перетворювач
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частоти 2,2 квт 380 в
(250584)
Перетворювач
частоти 2,2 квт 380 в
(250585)
Перетворювач
частоти 2,2 квт 380в
(250586)
Перетворювач
частоти 4,0 квт 380 в
(250587)
Перетворювач
частоти 5,5 квт 380 в
(250588)
Перетворювач
частоти 5,5 квт 380 в
(250589)
Перетворювач
частоти 7,5 квт 380 в
(250592) Прибор
Петрова
(250593) Принтер
XEROX
(250594) Пристрій
плавного пуску
(250595) РН-метр
(250596) Робоче місце
(250597) Робоче місце
(250598) Робоче місце
(250599) Робоче місце
(250600) Робоче місце
(250601) Робоче місце
(250602) Робоче місце
(250603) Робоче місце
(250604) Робоче місце
(250605) Ротаметр
РП 1,6 ЖУЗ
(250606) Ротаметр
РП 6,3 ЖУЗ
(250607) Ротаметр
РП 1,6 ЖУЗ
(250608) Ротаметр
РП 10 ЖУЗ
(250609) Сейф ШМ
212
(250610) Сейф
ШМ 108-11
(250611) Спліт
система СН - С12
(250612) Спліт
система СН-С09
(250613) Стіл
(250614) Стіл
(250615) Стіл
(250616) Стіл
письмовий
(250617) Стіл
письмовий
(250618) Стіл 1,1
(250619) Стіл 1,2
(250620) Стіл
комп"ютерний
(250621) Стіл
письмовий
(250622) Стіл
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письмовий
(250623) Стіл
письмовий
(250624) Стіл
письмовий
(250625) Стіл
письмовий
(250626)
Ультразвуковий
лічильник
(250627) Факс
Panasonik KX FT 934
(250628) Факс
Панасонік
(250629)
Фотоелектрокалориме
тр КФК
(250630) Холодильна
шафа
(250631) Холодильник
(250632) Шафа
(250633) Шафа
(250634) Шафа
(250635) Шафа
двохдверна
(250636) Шафа
двохдверна
(250637) Шафа
двохдверна
(250638) Шафа
стіліжна
(250639) Шкаф
ВВ ВС 08.06.032
(250640) Шкаф
ВВ ВС 08.06.032
(250641) Шкаф
лабораторний
(250642) Шкаф
офісний
(500340) Витратомір лічильник рідини
(501123) Вага
ТВ1 -60-20-(600х700)12а
(501124) Вага
ТВ1 -60-20-(600х700)12а
(501125) Вага
ТВ1 -60-20-(600х700)12а
(501139) Позиціонер
електропневматичний,
EPRWNS2SN3NTN
(501140) Позиціонер
електропневматичний,
EPRWNS2SN3NTN
(501141) Позиціонер
електропневматичний,
EPRWNS2SN3NTN
(501145) Шафа
захисна
(500309) Ваги
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залізничні
(501574) Норія
ковшова
(501575) Шнек
картопляний
(501576) Привод
винтовий
(501577) Насос АВН
(501578) Насос АВН
(501579) Насос
АНВ-125
(501580)
Водопідігрівач
(501581) Дробілка
(501582) Резервуар
для газу
(250645) Балон
аргонний
(250646) Балон
Газовий
(250647) Водомір
В/т-80
(250648) Дозатор для
розливу спирту в
спиртосховищі
(250649) Дрель
Штурм
(250650) Конвектор
1 000 w
(250651) Конвектор
1500 w
(250652) Конвектор
1500 w
(250653) Конвектор
1500 w
(250654) Конвектор
1500 w
(250655) Конвектор
F17 1000
(250656) Лічильник
газу Арсенал
(250657) Лобзик
Штурм
(250658) Магнітола
SD SONI
(250659) Мельниця
лабораторна
(250660) Пила ЕПЦ-3
(250661) Сігналізатор
газу С-Г-Б-1 -2
(250662) Станція
катодного захисту
(250663) Тонометр
UA-777
(250664) Фрезер
Енергомаш
(250665)
Шліфмашинка Штурм
(501469) Комплект
відеоспостереження
HikVision NK4E0-1T
(501488) датчики
рівня Liquiphant M
FTL
(501489) датчики
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рівня Liquiphant M
FTL
(501490) датчики
рівня Liquiphant M
FTL
(501908)
Перетворювач тиску
РС - 28/0...40
кРа/PD/CM30*2
(501941) Обчислювач
об'єму спирту
Окреме майно
Лужанського місця
провадження
діяльності та
зберігання спирту ДП
“Укрспирт” у складі:
(240039) Будівля
насосної станції
(загал. п. 83,5 кв. м)

(240013)
Адміністративний
будинок (загал.п.
638,10 кв. м)
(240040) Будівля
брагореактифікаційно
го відділення (загал.
п.
1663,00 кв. м)
(240057) Будівля
станції випаровування
барди (загал. п.
762,50 кв. м)
(240038) Будівля
станції оборотного
водопостачання
(загал. п. 159,40 кв. м)
(240008) Градирня
(навіс)
(072000) Будівля для
виробництва
зрідженого діоксиду
вуглецю (загал. п.
1037,80 кв. м)
(072001) Навіс
(072002) Будівля
адміністративного
корпусу (загал. п.
563,70 кв. м)
(240035)
Автомобільний гараж
(будівля операторної
АЗС (загал. п. 17,20
кв. м), Гараж (загал. п.
235,90 кв. м), Гараж
(ДЕПО) (загал. п.
37,80 кв. м))
(240072)
Спиртосховище
(Склад готової
продукції (загал. п.
714,70 кв. м.), Склад

Регіональне відділення
Фонду по ІваноФранківській,
Чернівецькій та
Тернопільській областях
Чернівецька

Кіцманський р-н,
смт Лужани,
пров. Заводський,
8Н
Кіцманський р-н,
смт Лужани,
вул. Центральна, 53
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ФГЕС (загал. п.
512,10 кв. м))
(240071) Будівля
щитової (загал. п.
15,70 кв. м)
(240080) Майстерня
(загал. п. 648,20 кв. м)
(240083) Огорожа
(залізобетонна)
(240017) Котельня
(загал. п. 662,70 кв. м)
(240061) Будівля
фікальної грануляції
(загал. п. 512,30 кв. м)
(240037) Бродильне
відділення та
підготовка меляси
(будівля
дріжджобродильного
відділення, Ц (загал.
п. 303,80 кв. м),
виробнича
лабораторія (загал. п.
484,50 кв. м), будівля
дріжджобродильного
відділення, Ш (загал.
п. 132,90 кв. м))
(240052) Науководослідна лабораторія
(загал. п. 424,70 кв.м)
(240075) Будівля
матеріального складу
(Склад, склад-навіс,
склад металу) (загал.
п.
464,10 кв. м)
(240076) Склад
хімікатів (Склад,
Склад допоміжних
матеріалів) (загал. п.
341,9 кв. м)
(240078) Будівля
насосної станції
мелясосховища
(будівля насосної,
склад сировини)
(загал. п.
117,00 кв. м)
(240058) Будівля цеху
по виробництву сухих
кормових
гранульованих
дріжджів (виробничий
корпус № 2) (загал, п.
2199,6 кв. м)
(240059) Будівля цеху
по виробництву сухих
кормових
гранульованих
дріжджів (будівля
випарної установки)
(загал. п. 192,7 кв. м)
(240060) Будівля цеху
по виробництву сухих

Кіцманський р-н,
смт Лужани,
вул. Центральна,
53а
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кормових
гранульованих
дріжджів (корпус № 2
побутові приміщення)
(загал. п. 215,00 кв. м)
(240012) Будівля
очисних споруд та
прохідної (загал. п.
535,9 кв. м; загал. п.
будівля, очисних
споруд 500,4 кв. м;
загал. п. прохідна з
ваговою
35,5 кв. м)
(240053) Споруда
насосної станції над
артскважиною
(240001) Стальні
трубопроводи
(240002) Водопровід
колодязя
(240005) Теплотрасапаропровод
(240007)
Каналізаційна станці
біоочистки
(240009) Цехові
трубопроводи
(240010)
Трубопроводи
спиртоцеху
(240011) Цехові
паропроводи
(240014) Цехові
трубопроводи
(240015) Цехові
трубопроводи
(240016) Цехові
трубопроводи
(240018) Естакада
(240019)
Каналізаційні мережі
діаметр = 400
(240020)
Каналізаційні мережі
діаметр = 350
(240021)
Каналізаційні мережі
діаметр = 300
(240022)
Каналізаційні мережі
діаметр = 250
(240023)
Каналізаційні мережі
діаметр = 200
(240024)
Каналізаційні мережі
діаметр = 150
(240025) Газопровід
(240026) Паропровід
(240027) Зовнішній
паропровід

Кіцманський р-н,
смт Лужани,
пров. Заводський,
8а

Кіцманський р-н,
смт. Лужани,
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(240028) Наземний
газопровід ду = 80
(240029) Наземний
газопровід ду = 100
(240030) Наземний
газопровід ду = 150
(240031) Наземний
газопровід ду = 200
(240032) Водовід від
р. Прут
(240033) Теплотраса
до 24-х кв. дому
(240041)
Водопровідний
колодязь
(240043) Резервуар №
4
(240044) Резервуар №
45
(240045) Резервуар №
6
(240046) Резервуар №
1
(240047) Резервуар №
2
(240048) Резервуар №
3
(240049) Емкість для
меляси
(240051) Конденсатор
(240055) Установка
зберігання
вуглекислоти
(240056) Платформа
ЗБ 18 м з люками
(240062) Бункер
(240063) Бункер
накопичувальний
(240064) Бункер над
грануляторами
(240065) Бункер для
грануляції
(240066) Пристрій для
відпуску СКД
(240067) Поля
фільтрації
(240068) Ємність
барди
44 м. Куб
(240069) Трубопровід
по дріждждцеху
(240070) Трубопровід
стальний
(240073) Зовнішній
спиртопровід по ЗБ
естакаді
(240074) Ємність для
піногасіння обемом =
55 м. Куб
(240079)
Мелясопровод
(240084) Огорожа
(залізобетонна)
(240085) Огорожа
(залізобетонна)
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(240086) Огорожа
(металева)
(240087) Внутр.
Асфальтовані дороги
(240088) Поля
фільтрації
(240089) Внутр.
Асфальтовані дороги
(240090) Під’їзна
дорога до ГОМУ
(240097) Магазин
(240104) Андіжанець
(240105) Станція
селекторна
(240106) Станція
телефонна
(240107) Кондиціонер
самсунг
(240108) Огорожа
системи опалення
(240111)
Електродвигун
55 квт
(240112) Шафа
металева
(240113) Контейнер
(240114)
Електротельфер
(240115)
Електротельфер
(240117) Точильношліфувальний станок
(240118) Вага
автомобільна
(240119)
Переговорний
пристрій
(240120) Телевізор
(240121) Телефонний
апарат
(240122) Телефонний
апарат
(240124) Щит
(240127) Пульт
керування
(240129) Живлення
роторів
(240130) Живлення
роторів
(240131) Циклони
очистки
(240132) Циклони
очистки
(240133) Циклони
очистки
(240134) Циклони
очистки
(240135) Вага
(240136) Насос
(240137) Насос
(240138) Насос
(240139)
Електродвигун
90 квт
(240140)
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Електродвигун
(240141)
Електродвигун
(240142)
Електродвигун а71-12
(240143)
Електродвигун а90-8
(240144) Шит
розпридільний
(240145) Пункт
розпридільний
(240146) Шит
розпридільний
(240147) Шит
розпридільний
(240148) Шит
розпридільний
(240149) Шит
розпридільний
(240150) Шит
розпридільний
(240151) Шафа
розпридільна
(240152) Кабельні
розводки
(240153) Освтілення
території
(240154) Пункт
розпридільний
(240155) Пункт
розпридільний
(240156) Пункт
розпридільний
(240159)
Електродвигун
(240160)
Електродвигун
(240161) Електроталь
те
(240162) Шит що-59
(240163) Шит що-59
(240164) Шит що-59
(240165) Шит що-59
(240166) Шит що-59
(240167) Шафа
розпридільна
(240168) Шафа
розпридільна
(240172) Шит що-59
(240173) Шит що-59
(240174) Шит що-59
(240175) Шит що-59
(240176) Шит що-59
(240177) Шит що-59
(240178) Шит що-59
(240179) Шит що-59
(240180) Шит що-59
(240181) Шит що-59
(240182) Шит що-59
(240183) Шит що-59
(240184) Панель що59/7
(240188) Панель що59/7
(240189)
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Електродвигун
(240190)
Електромотор
(240192) Пункт
розпридільний
(240194)
Електромотор
(240195) Шаф трсп
(240196) Шаф трсп
(240197) Шаф трсп
(240198) Шаф трсп
(240201) Збірка
силова
(240202) Автомат
(240203) Автомат
(240204) Автомат
ао-150/4
(240205) Автомат
ао-150/4
(240207) Електрощит
керув.
(240208) Електрощит
керув.
(240209) Електрощит
керув.
(240210)
Електродвигун
(240211) Автомат
анвс-34
(240214) Автомат
апу-30
(240215) Автомат
апу-30
(240216) Спецщити п3
(240217)
Трансформатор
тм-1000/10
(240218)
Трансформатор
тм-1000/10
(240219)
Електродвигун
250 квт
(240220)
Електродвигун
250 квт
(240222)
Трансформатор тн630
(240223)
Трансформатор
тн-630
(240224) Щити силові
(240225) Блок
керування
(240226) Електрощити
управління
(240227) Електрощити
управління
(240228) Шафа пр
(240229)
Електродвигун
(240230)
Електродвигун
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(240231)
Електродвигун
(240232) Електрощити
управління
(240233)
Електродвигун
(240234)
Електродвигун
(240235)
Електродвигун
(240236)
Електродвигун
(240237)
Електродвигун
(240238)
Електродвигун
(240239)
Електродвигун
(240240)
Електродвигун
(240241)
Електродвигун
(240242)
Трансформатор
(240243)
Електродвигун
(240244)
Електродвигун
(240245)
Електродвигун
(240246)
Електродвигун
(240247)
Електродвигун
(240248)
Електродвигун
(240249)
Електродвигун
55 квт
(240250)
Електродвигун
55 квт
(240252)
Електродвигун ао
(240253) Електрощит
освітлення
(240254)
Електродвигун
250 квт
(240256)
Електродвигун
(240257)
Електродвигун
(240258)
Електродвигун
(240259)
Трансформатор
тр-535-315
(240260) Конденсатор
установки
(240261) Пункт
розпридільний
(240262) Пункт
розпридільний
(240263) Блок
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керування
(240264) Блок
керування
(240265) Установка
конденсаторна
(240266) Установка
конденсаторна
(240267) Установка
конденсаторна
(240268) Установка
конденсаторна
(240269) Установка
конденсаторна
(240270) Установка
конденсаторна
(240271) Установка
конденсаторна
(240274) Станція
керування
(240275) Станція
керування
(240276) Станція
керування
(240277) Станція
керування
(240278) Станція
керування
(240279) Станція
керування
(240280) Станція
керування
(240281) Панель що70
(240282) Панель що70
(240283) Панель що70
(240284) Панель що70
(240285) Панель що70
(240286) Панель що70
(240287) Магістраль
до гуртожитку
(240288) Димові
труби цегляні
(240289) Машина мвс4
(240291) Насос
св-16-15-ф150т
(240292) Насос
к-80-50/200 з
електродвигуном
(240293) Комплект
розпалу кзу-1
(240294) Напоромір
сифонний нсп-з
(240295) Напоромір
сифонний нсп-з
(240296) Датчики
(240297) Датчики
(240298) Датчики
(240299) Датчики
(240300)
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Тягонапоромір тнмп52
(240301)
Тягонапоромір тнмп52
(240302)
Тягонапоромір тнмп52
(240303)
Тягонапоромір тнмп52
(240304) Частотний
перетворювач
(240305) Блок
переносу інформації
(240306) Коректор
об’єму газу
(240307) Лічильник
(240308) Коректор
об’єму газу
(240309) Лічильник
газу
(240310) Частотний
перетворювач
(240311) Лічильники
газу
(240312) Лічильники
газу
(240313) Регулятор
РДУК
(240314) Димосос з
електродвигуном
(240315) Фільтр
механічний
(240316) Фільтр
механічний
(240317) Димосос з
електродвигуном
(240318) Котел е
(240319) Бак розчину
(240320) Димосос з
електродвигуном
(240321) Економайзер
ВТИ
(240322) Економайзер
ВТИ
(240323) Деаераціонна
колона
(240324)
Деаераціонний бак
(240325) Фільтр
механічний
(240326)
Солерозчинник
(240327) Економайзер
ВТИ
(240328)
Охолоджувач
(240329)
Охолоджувач
(240330) Насос
4мс-10/5 45 квт
(240331) Насос
4мс-10/5 45 квт
(240332) Насос
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центробіжний ЦМСГ
з електродвигуном
(240333) Насос 1,5 6-д
(240334) Димосос з
електродвигуном
(240335) Стойка СРГС
(240336) Колонки
водовказівні
(240337) Колонки
водовказівні
(240338) Колонки
водовказівні
(240339) Колонки
водовказівні
(240340) Вентилятор
вдн-11/2
(240341) Установка
бактерицидна
(240342) Деаератор
(240343) Кран
козловий
(240344) Насос ПДВ
(240345) Пальник
ГМГ
(240346) Пальник
ГМГ
(240347) Насос зк45/55
(240348) Насос к-20нв
(240349) Стіл стк-300
(240350) Мотопомпа
мп-1600
(240351) Насос к45/30
(240352) Насос к90/55
(240353) Насос к90/55
(240354)
Електродвигун
11 КВТ
(240355)
Газоаналізатор
уг-2
(240356) Насос
к-80/50-200
(240357) Насос к-165
(240358) Насос х-5032
(240359) Насос х-5032
(240360) Решафер
(240361) Насос х-5032
(240362) Насос
ЦМСГ 38/176
(240363) Економайзер
вти
(240364) Котел де
(240365) Вентилятор
вдн-11/2
(240366) Переносна
електростанція
(240367) Котел де
(240368) Насос св-16-
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15
(240369) Шит
керування
(240370) Пальник для
спалювання біогазу
(240371) Клапан
пкв-100
(240372) Клапан
пкв-100
(240373) Клапан пск50
(240374) Клапан
електромагнітний
(240375) Кран кзшс80
(240376) Кран кзшс80
(240377) Манометр
ЕКМ 16кгс
(240378) Манометр
ЕКм 16кгс
(240379) Манометр
котловий мп-5
(240380) Манометр
котловий мп-5
(240381) Напоромір
НМП-52
(240382) Напоромір
НМП-52
(240383)
Перетворювач
(240384) Регулятор
кн-2
(240385) Регулятор
рдук-100
(240386) Сигналізатор
ЕРСУ
(240387) Сигналізатор
ЕРСУ
(240391) Стропи
(240392) Телефонний
апарат
(240393) Телефон
ПАНАСОНІК
(240394) Стерилізатор
(240395)
Стоматологічний
прибор
(240396) Бормашина
бпо-4
(240397) Установка
(240398)
Дефлегматори ф-25
(240399) Вага дс530
(240400) Ємкість для
стоків
(240401) Мірник нж
(240402) Царга
(240403) Насос смє
(240404) Конденсатор
(240405)
Електромагнітний
витратомір
(240406) Частотний
перетворювач
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(240407)
Перетворювач
зварочний
(240408)
Трансформатор
зварочний
(240409)
Електротельфер
(240410)
Електротельфер
(240411) Підставка
під колону
(240412) Холодильник
(240413) Холодильник
спирту
(240414) Спиртові
трубопроводи
(240415) Конденсатор
трубчатий
(240416)
Спиртомірник
(240417)
Спиртомірник
(240418)
Вакуумпереривач
(240419)
Вакуумпереривач
(240420)
Ректифікаційна
колона
(240421) Конденсатор
(240423)
Електродвигун
(240424) Збірник
лютерної води
(240425)
Спиртомірник
(240426)
Спиртомірник
(240427)
Спиртомірник
(240428)
Комунікаційний
апарат цеху
(240429) Напарний
бак води
(240430)
Дріжджегенератор
(240431)
Дріжджегенератор
(240433) Бродильний
чан
(240434) Бродильний
чан
(240435) Бродильний
чан
(240436) Бродильний
чан
(240437) Бродильний
чан
(240438) Дрожанка
чист, культури
(240439) вага
циферблатна
(240440) Ресивер
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повітряний
(240441) Ресивер
повітряний
(240442) Ресивер
повітряний
(240443) Ємкість для
кислоти
(240444) Ємкість для
меляси
(240445) Ємкість для
меляси
(240446) Ємкість для
меляси
(240447) Ємкість для
меляси
(240448) Ємкість для
меляси
(240449) Ресивер
повітряний
(240450) Напірний
меласн, бак
(240451) Напірн.
ємкість конденсата
(240452) Напірний
меласн, бак
(240454) Маточник
(240455) Маточник
(240456)
Піноуловлювач
(240457) Вентилятор
вг
(240458) Засувка
(240459) Засувка
(240460) Засувка
(240461) Клапан
регулювання
(240462) Клапан
регулювання
(240463) Клапан нж
(240464) Засувка нж
(240465) Клапан нж
(240466) Клапан нж
(240467) Комунікації
(240468)
Електротельфер
(240469)
Дефлегматори
(240470) Мірники
бражки
(240471) Мірники
бражки
(240472) Насос
(240473) Насос
(240474) Дефлегматор
дфохбарабанний
(240475) Конденсатор
(240476) Насос рнк-4
(240477) Апарат
контрольний
(240478) Дефлегматор
ректоколони
(240479) Дефлегматор
ректоколони
(240480) Компресор
(240481) Насос
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(240482) Насос
(240483) Снаряд
контрольний
(240484) Насос д320/50
(240485) Насос д320/50
(240486) Насос д320/50
(240487) Насос д320/50
(240488) Насос
нмп20-29
(240489) Насос
нмп20-29
(240490) Насос
нмп20-29
(240491) Насос к45/50
(240492) Дефлегматор
(240493) Дефлегматор
(240494) Конденсатор
(240495) Конденсатор
(240496) Конденсатор
(240497) Дефлегматор
(240498) Дефлегматор
(240500) Апарат
контрольний
(240501) Конденсатор
(240502) Конденсатор
(240503) Конденсатор
(240504) Насос
(240505) Насос
(240506) Насос
(240507) Насос
центробіжний ак65/40
(240508) Шафа
металева
(240509) Насос з
електродвигуном
(240510) Насос
(240511) Компресор
(240512) Конденсатор
бражний
(240513)
Спиртоуловач
(240514) Насос
(240515) Насос
(240516) Тельфер
(240517) Мірник
(240518) Насос
(240519) Мірник
(240520) Насос
(240521) Конденсатор
(240522) Насос рмк-4
(240523)
Теплообмінник
(240524)
Ректифікаційна
колона
(240525) Бродильний
чан
(240526) Бродильний
чан
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(240527) Бродильний
чан
(240528) Бродильний
чан
(240529) Бродильний
чан
(240530) Клапан
регулювання
(240531) Клапан
регулювання
(240532) Клапан
регулювання
(240533) Установка
абсол. спирту
(240534) Дефлегматор
(240535)
Спиртомірник
(240536)
Спиртомірник
(240537) Сепаратор
бражки
(240538) Запірна
арматура
(240540)
Теплообмінник
(240541)
Електродвигун
37 квт
(240542) Установка
буран
(240543)
Перетворювач
(240544)
Перетворювач
(240545)
Перетворювач
(240546)
Перетворювач
(240547) Клапан
регулювання
(240548) Ротаметри
(240549) Ротаметр
рм-16 жуз
(240550) Щит
керування
(240551)
Ректифікаційна
колона
(240552) Станок
свердлильний
(240553) Діафрагма
(240554) Міст ксм-3
(240555) Міст ксм-3
(240556) Манометр
МСП
(240557) Пристрій
пв-10/9
(240558) Пристрій
пв-10/9
(240559) Пристрій
пв-10/9
(240560) Пристрій
пв-10/9
(240561) Пристрій
пв-10/9
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(240562) Пристрій
пв-10/9
(240563) Регулятор
рівня
(240564) Регулятор
рівня
(240565) Регулятор
рівня
(240566) Манометр
мсп
(240567) Пристрій
ксд-2/074
(240568) Пристрій
ксд-2/074
(240569) Пристрій
ксд-2/074
(240570) Пристрій
МІМ
(240571) Пристрій
МІМ
(240572)
Електрозапальники
(240573) Міст ксм-4
(240574) Ротаметр
пневматичний
(240575) Ротаметр
пневматичний
(240576) Ротаметр
пневматичний
(240577) Рівнемір
УБП
(240578) Верстак для
кіп
(240579) Рівнемір
убп-2
(240580) Ротаметр
РМ-ЖУЗ
(240581) Рівнемір
УБП
(240582) Магазин
Е-5035
(240583) Регулятор
пневматичний
(240584) Пристрій ксм
(240585) Магазин
опорів
(240586) Міст
ксм-02-079
(240587) Шафа
сушильна
(240588) Стіл для ваги
(240589)
Аквадистилятор
(240590) Калькулятор
(240591) Компресор
(240592) Вага
метрична
(240593) Хроматограф
(240594) Екруветки
готової продукції
(240595) Холодильник
спирту
(240596) Конденсатор
(240597) Конденсатор
(240598) Електрошафа
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(240599)
Електродвигун
(240600) Конденсатор
бражної колони
(240601)
Спиртоуловлювач
(240602) Моторредуктор-683
(240604)
Електродвигун
(240605) Вакуумпереривач
(240606) Конденсатор
(240607) Конденсатор
(240608) Конденсатор
(240609) Конденсатор
(240610) Шафа
стерилізаційна
(240611) Апарат
(240612) Сепаратор
бражки
(240613) Бражна
колона
(240614) Дефлегматор
(240615) Дефлегматор
(240616) Збірник
меляси
(240617) Збірник
меляси
(240618) Збірник
меляси
(240619) Збірник
меляси
(240620) Стерилізатор
чистої культури
(240621)
Дріжджегенератор
(240622)
Дріжджегенератор
(240623)
Дріжджегенератор
(240624)
Дріжджегенератор
(240625)
Дріжджегенератор
(240626) Бродильний
чан
(240627) Бродильний
чан
(240628) Бродильний
чан
(240629) Бродильний
чан
(240630) Бродильний
чан
(240631) Бродильний
чан
(240632) Бродильний
чан
(240633) Бродильний
чан
(240634) Бродильний
чан
(240635) Бродильний
чан
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(240636)
Піноуловлювач
(240637) Апарат
чистої культури
(240638) Апарат
чистої культури
(240639)
Піноуловлювач
(240640) Технологічні
трубопроводи
(240643)
Спиртоуловлювач
(240644) Насос
(240646) Хроматограф
(240647) Хроматограф
(240648) Насос
(240649) Насос
(240651) Сушилка
(240653) Качалки
лабораторні
(240654) Бак НЖ
(240656) Фасовочний
прес
(240657) Апарат
стальний емальований
(240658) Апарат
стальний емальований
(240659) Насос
(240660) Насос
(240661) Насос
(240662) Апарат
(240664) Насос
(240665) Насос
(240667) Ваги
(240669) Стерилізатор
(240671) Центрифуга
лабораторна
(240672) Біор-025
(240675)
Спектрофотометр
(240677) Мікроскоп
(240681) Випарювач
(240682) Нітротометр
(240683) Приладовий
стіл
(240684) Приладовий
стіл
(240685) Приладовий
стіл
(240686) Шафа
витяжна
(240691) Змішувач
лабораторний
(240694) Нітротометр
(240695) Іономір
(240696) Іономір
(240697) Киснемір
(240703)
Канцелярський стіл
великий
(240704) Шафа велика
двохдверна
(240706) Комунікації
експериментальної
установки
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(240707) Насосне
32-200
(240708)
Електромагнітний
витратомір
(240709)
Електромагнітний
витратомір
(240711)
Електротельфер
(240712) Електрощити
освітлення
(240713) Електрокранбалка
(240714) Таль
електрична
(240715) Таль
електрична
(240718) Насос зк-65
(240719) Газодувка
(240720)
Повітродувка з
електромотором
(240721)
Повітродувка
(240723)
Повітродувка
(240724) Насос ц62496
(240725) Насос
(240726) Вентиль
(240727) Вентилятор
(240728) Установка
(240730) Насос
(240731) Насос
(240732) Насос
(240733) Насос
(240734) Компресор
(240735) Установка
(240736) Панелі що-70
(240737) Панелі що-70
(240738) Клапан нж
(240739) Клапан нж
(240740)
Теплообмінник
(240741) Конденсатор
(240742)
Вологовідділювач
(240743) Блок сушки
(240744) Адсорбер
(240746) Ресивер с
(240748)
Теплообмінник
(240749) Адсорбер
(240752) Адсорбер
(240753)
Охолоджувач
(240755) Ємність
(240758) Апарат для
ремонту балонів
(240759) Блок сушки
(240760) Конденсатор
вуглекислого газу
(240761) Компресор
(240762) Кран-балка
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(240763) Холодильник
(240764) Установка
сушки
(240766) Компресор
повітряний
(240767) Насос
(240768) Ємність
(240769) Насос
(240772) Компенсатор
(240773) Компенсатор
(240774) Насос
ОТК 6-70
(240775) Насос
ОТК 6-70
(240776) Ємність з
склопластику
(240783) Ємність для
фосфорної кислоти
60 м. Куб.
(240784) Ємність для
НСІ 3
(240785) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240786) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240787) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240788) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240789) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240790)
Дріжджевирощувальн
ий чан
(240791) Ємність із
склопластику
(240792) Насос
к-45-31-кс
(240793) Насос
к-45-31-кс
(240794) Насос
к-45-31-кс
(240795) Сепаратор
сос-501
(240796) Сепаратор
ВВС
(240797) Сепаратор
ввс
(240798) Ємність
кислотна 85 м. Куб.
(240799) Ємність
кислотна 85 м. Куб.
(240801) Насос к-4554
(240802) Насос к-4554
(240805) Сепаратор
СДЦ
(240808) Сепаратор
свц-531
(240809) Сепаратор
свц-531
(240810) Насос
к-20-53асд
(240812) Сепаратор
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(240813) Сепаратор
(240831) Ємність для
зберігання ефірів
обємом = 75 м. куб.
(240832) Ємність для
зберігання ефірів
обємом = 75 м. куб.
(240833) Ємність для
зберігання ефірів
обємом = 75 м. куб.
(240834) Бак для
зберігання сивушного
масла
(240835) Бак для
зберігання сивушного
масла
(240836) Ємність для
спирту обємом =
400 м. Куб.
(240838) Калькулятор
(240839) Візок
гідравлічний
(240841)
Електролічильник
(240843) Вирівнювач
цду-2
(240844) Вирівнювач
цду-2
(240845) Вирівнювач
цду-2
(240846)
Спиртомірник обємом
= 250 дкл.
(240847)
Спиртомірник обємом
= 75 дкл.
(240848)
Спиртомірник обємом
= 999,5 дкл.
(240849)
Спиртомірник обємом
= 999,5 дкл.
(240850) Бак для
зберігання технічних
рідин
(240851) Бак для
зберігання технічних
рідин
(240852) Бак для
зберігання технічних
рідин
(240853) Мірник
(240854) Насос
Ц-АСЦЛ
(240855) Насос
Ц-6СВМ
(240856)
Спиртомірник
К-7ВМА
(240857)
Спиртомірник
К-7ВМА
(240858) Бак під ЕАФ
(240859)
Спиртомірник обємом
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= 250 дкл.
(240860) Касовий
апарат
(240861) Радіостанція
(240862) Касовий
апарат
(240864)
Електротельфер
(240868) Нівелір
(240871) Сигналізатор
зонд 1/57
(240872) Вага
ЖД- 150 ТН.
(240873) Ємність
15 м. Куб.
(240874) Ємність
14,2 м. Куб.
(240875) Ємність
14.6 м. Куб
(240876) Ємність
7.5 м. Куб.
(240878) Насос
зн 40-200/11
(240880)
Пневматичний молот
(240881) Апарат
сварочний
(240882) Таль
електрична
(240883) Токарний
гвинторізний станок
(240884) Токарний
станок
(240885) Фрезерний
станок
(240886) Токарний
станок к-62
(240887) Токарний
станок к-62
(240888) Станок
фугувальний
(240889) Прес
гідравлічний
універсальний
(240890)
Троьхвальцевий
станок
(240891) Станок срз-6
(240892) Станок сфа-4
(240893) Заточний
станок
(240894) Кран-балка
підвісна 3-ох тонна
(240895) Станок для
розпилювання дерева
(240896) Точильношліфувальний станок
(240897)
Вертикальносвердлильний станок
(240898) Станок 7-б32
(240899) Станок
карусельний
(240900) Машина
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трубозгинна
(240901) Ножиці
гільйотинні
(240902) Фрезерний
станок
(240903) Зварочний
агрегат
(240904) Пересувна
компресорна станція
(240906) Станок
фугувальний
(240918) Установка
титрована см-2
(240919)
Аквадистилятор
(240920) Калькулятор
(240921) Сахариметр
(240922)
Лабораторний
рефракторметр
(240937) Комп’ютер
(240939) Принтер
(240941) Системний
блок
(240943) Принтер
(240946) Системний
блок
(240947) Монітор
(240949) Принтер
(240951) Кабельна
система
(240955) Принтер
(240957) Системний
блок
(240958) Ксерокс
(240960) Гідравлічна
частина насоса
(240961) Ємкість
харчова 5тис л
(240965) Насос
80-50-200з ел. дв.
11/3000
(240966) Насос
ХЦ-М 12/25 з ел.
двигуном
(240968) Насос
К-80-50-200 з ел.
двигуном
(240970) Комп’ютер в
комплекті
(240971) Прінтер
багатофункціональни
й Canon
(240972) Мінімийка
Коршер
(240973) Блок
лікарський (С-Порта)
(240974) Витратомір
"Взлет"
(240975) Витратомір
"Взлет"
(240976) Мегаометр
(240978)
Трансформатор
струму
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(240979)
Трансформатор
струму
(240980) Гідравлічна
частина насоса
SV 1615 F
(240981) Насос
ПСВН-80/11-1500
(240982) Ремкомплект
№ 2 до насосу
ХЦМ 6/30М
(240983) Насос
АСВН-80 11/1500
(240984) Насос
ХИМ 6/30 з ел.
двигуном
(240985) Діфмонометр
(240986) Гідравлічна
частина насоса
(240987) Ротор в зборі
до насосу Д320/50
(240990) Бражна
колона д.1400мм
(28тар.сито)
(240991) Ел.
Лічильник
(240992) Насос
FНЕ 50-200/110
3х400В
(240993) Мікроскоп
бінокулярний
ХSP - 1288
(240994) Шафа
керування насосною
станцією
(240995) апарат
зварювальний
напівавтомат MIG-250
(240996) к-т
паронітових
прокладок 2000 мм
(240997) куб 2000 мм
нержавійка
(240998) тарілка н/ж
д.1900
(240999) тарілка н/ж
д.1992
(241000) спіральний
теплообмінник
F = 60 м. кв. н/ж
(241001) системний
блок ІТ G-4560
(241002) кипятильник
н/ж БК F-120м.кв.
(241003) Сепараційна
насадка бражної
колони
(241004) Парові
продуктові
комуникації O 475,
450, 320, 300, 250 мм
(241005) Кришка
сепараційної насадки
із рошувальним
пристроїм
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(241006) Збірник
флегмового
компоненту
ректифікації (ФКР)
(241007) Місткість
для кубової ріднини
(241008) Обичайка
гідравлічного затвору
(бардовідвідник)
(241009)
Краплевловлювач
(241010) Циклон
(241011) Насос
Pumps 32-160/5,5-2
(241012) Насос
Pumps 80-315/11-4
(241013) Хроматограф
"Кристал"
(241014) Генератор
водню ГВ-6
(241015)
Фотоелектроколориме
тр КФК - 3-01
(241016) Дозатор
автоматичний
(241017) Компресор
24л.
(241018) ПК
Intel PIV 2800 mHz
(241019) Гвинтовий
компресор Fokus 22
(241021)
перетворювач тиску
РС-28
(241022)
Перетворювач
частоти
(241023) контролер
малоканал.
мікропроцесорний
(241024) Парова
продуктова
комунікація та
приймальна місткість
для залишкової барди
168 кг товщина
металу 1,5 мм
(241025) алюмінієва
конструкція 14,3 м.
куб.
(241026) витратомірліч. електромагн.
ІВК-3 DN50 з
індикатор
(241027) Емність для
зберігання ЕАФ
(241028) Емність для
зберігання ЕАФ
(241029) Емність для
зберігання ЕАФ
(241030) Емність для
зберігання ЕАФ
(241031) Прицеп
(241032)
Автопогрущик
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(241033) Напівпричеп
цистерна
(241034) Екскаватор
(500549) Насос
Lovara 15SV05F040TEx
(500550) насос Lovara
ESHS 80250/110/C45VSNZ-Ex
(500551) Насос Lovara
ESHS 40250/110/C25VSSZ-Ex
(500552) Насос Lovara
ESHS 40250/110/C25VSSZ-Ex
(500567) Насос Lovara
10SV15F055Т
(500568) Монітор 23,6
Liyama ProLite
X2474HV-B1
(500569) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500570) SCADAсистема Visual
Intellect Standart v/2.0
(500571) Системний
блок НЕО
(500572)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500573)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500574)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500575)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500576)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500577)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500578)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500647) Системний
блок
(500648) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500649)
Багатофункційний
пристрій БФП Canon
imageRUNNER 1435i
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(241035) Автовишка
зіл-130 98-154
(241036) Автокран
36-64
(241037) Автомобіль
уаз-469-31-51
(241038) Автомобіль
зіл-130 00138
(241039) Тепловоз
(241040) Автомобіль
газ 3120
(241041) Автомобіль
маз323
(241042) Автомобіль
нива 4170
(241043) Автомобіль
94-65
(241044) Автомобіь
шкода-супер Б
(240837) Телевізор
(241045) Стіл
двохтумбовий
(241046) Холодильник
(241047) Холодильник
норд
(241048) Комплект
"діалог"
(241053) Шафа
металева
(241054) Шафа
металева
(241055) Шафа
(241056) Шафа
двухдверна
(241057) Стіл
двотумбовий
(241058) Холодильник
(241059) Холодильник
норд
(241060) Холодильник
норд
(241061) Шафа
книжна
(241062) Шафа
книжна
(241063) Шафа
двохдверна
(241064) Стіл
лабораторний
(241065) Стенд для
перевірки
(241066) Стіл
лабораторний
(241067) Холодильник
(241068) Стіл
лабораторний № 6
(241069) Стіл
лабораторний № 11
(241070) Холодильник
(241071)
Лабораторний стіл
двухсторонній
(241072)
Лабораторний стіл
двухсторонній
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(241073) Шафа з
ящичками
(241074) Шафа
миючого столу
(241075)
Лабораторний стіл
односторнний
(241076) Шафа
миючого столу
(241077) Шафа
лабораторна
(241078) Шафа
лабораторна металева
(241079)
Канцелярський стіл
(241080) Шафа
середня
(241081) Шафа низька
(241083) Шафа низька
(241084) Шафа
металева
(241086) Стіл
двотумбовий
(241087) Шафа
двохдверна
(241088) Шафа
металева
(241092) Холодильник
(241093) Стіл
лабораторний
(241094) Стіл
лабораторний
пристінний
(241095) Набор
кухонний
(241096) Набор
кухонний
(270973) Колонка
капiлярна FFAP
(241097)
Експериментальна
установка біогазу
Адміністративна
будівля, загальною
площею 700,5 кв. м

Нежитлова будівля
загальною площею
687, 4 кв. м

Нежитлова будівля,
літ. А у складі:
адміністративна
будівля літ. А
загальною площею
316,9 кв. м,
вбиральня, літ. У
загальною площею
1,0 кв. м

Жашківський р-н,
м. Жашків,
вул. Миру, 2

Головне управління
статистики у Черкаській
області,
код за ЄДРПОУ
02357999

Регіональне відділення
Фонду по Київській,
Черкаській та
Чернігівській областях

Хмельницька

Деражнянський р-н,
м. Деражня,
вул. Миру, 89

Центрально-Західне
міжрегіональне
управління Міністерства
юстиції
(м. Хмельницький),
код за ЄДРПОУ
43316784

Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях

Дніпропетровська

Кам'янськоДніпровський р-н,
м. Кам'янкаДніпровська,
вул. Набережна, 68

Головне управління
статистики у
Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ
02360576

Регіональне відділення
Фонду по
Дніпропетровський,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Черкаська
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Комплекс будівель

Запорізька

Чернігівський р-н,
смт. Чернігівка,
вул. Соборна
(Леніна), 369

Головне управління
статистики в Запорізькій
області,
код за ЄДРПОУ
02360576

Регіональне відділення
Фонду по
Дніпропетровський,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

ПАТ «МОТОР СІЧ»,
код за ЄДРПОУ
14307794

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
та Сумській областях

викласти в новій редакції:
Окреме майно, що не
увійшло до статутного
капіталу АТ «МОТОР
СІЧ» у кількості
п’ятсот сорок одна
одиниця,
а саме:
Будівлі, споруди, передавальні
мережі у кількості 19 одиниць:
Будівля головного виробничого
корпусу, літ. А, загальна площа
4333,3 кв. м, інв.№5К01506;
Будівля критого складу готової
продукції , літ. Г, загальна
площа 1362 кв. м,
інв.№5К02506; Будівля
адміністративно-побутового
корпусу, літ. Д-3, загальна
площа 629,8 кв. м,
інв.№5К03506; Будівля модулю,
літ. Б-3, загальна площа 3187,8
кв. м, інв.№5К04506; Вагонбудинок, літ. Щ, інв.№5К18506;
Вагон-будинок, літ. У,
інв.№5К19506; Відкрита
стоянка на 30 автомашин ІІ,
інв.№5К06506; Майданчик для
стоянки будівельних механізмів
ІІІ, інв.№5К07506; Майданчик
для будівельних матеріалів
№16, інв.№5К12506; Паркани
№1,№19, інв.№5К14506;
Замощення І, інв.№5К16506;
Будівля компресорної станції,
літ. Ж, загальна площа 210,4 кв.
м, інв.№5К22506; Будівля
складу, літ. С1, загальна площа
38,7 кв. м, інв.№БК00012;
Огорожа дерев'яна,
інв.№БК00014; Ворота №18,
інв.№БК00015;
внутрішньоплощадні мережі
сигналізації, інв.№5П04506;
внутрішньоплощадні
електробази, інв.№5П05506;
Наружні мережі газопроводу,
інв.№5П06506; Водопідігрівач,
інв.№БП00167 Силові машини
у кількості 21 одиниця:
інв.№5312469; інв.№5319821;
інв.№5324767; інв.№5327766;
інв.№5327865; інв.№5329829;
інв.№5329848; інв.№5329854;
інв.№5329904; інв.№5329908;
інв.№5329924; інв.№5А01789;
інв.№5А01790; інв.№5А01850;
інв.№5С10524; інв.№5С10525;
інв.№5С10526; інв.№Б000077;
інв.№Б000168; реєстраційний
номер 1281 УК інв.№5900001;
реєстраційний номер 2700УК,
інв.№5900002;
Робочі машини у кількості 345
одиниць: інв.№5334221
інв.№5000003; інв.№5001436;
інв.№5002578; інв.№5010521;
інв.№5018969; інв.№5023722;
інв.№5023782; інв.№5023801;
інв.№5023903; інв.№5023981;
інв.№5023999; інв.№5024620;
інв.№5024723; інв.№5024905;
інв.№5025718; інв.№5026687;
інв.№5026698; інв.№5026771;
інв.№5026858; інв.№5026859;
інв.№5026908; інв.№5027643;
інв.№5028668; інв.№5028858;
інв.№5028870; інв.№5211492;
інв.№5211509; інв.№5211608;
інв.№5211711; інв.№5211740;

Сумська обл.

м. Лебедин,
вул. Грушева,18
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інв.№5211824; інв.№5212463;
інв.№5212540; інв.№5213126;
інв.№5213219; інв.№5213541;
інв.№5213647; інв.№5214321;
інв.№5214355; інв.№5231036;
інв.№5231094; інв.№5231270;
інв.№5231480; інв.№5231482;
інв.№5231720; інв.№5231772;
інв.№5231878; інв.№5231879;
інв.№5232006; інв.№5232118;
інв.№5232213; інв.№5232214;
інв.№5241219; інв.№5241599;
інв.№5241600; інв.№5241613;
інв.№5251158; інв.№5251895;
інв.№5251896; інв.№5251976;
інв.№5252065; інв.№5252120;
інв.№5252219; інв.№5252225;
інв.№5252291; інв.№5252619;
інв.№5252625; інв.№5261111;
інв.№5261142; інв.№5271327;
інв.№5271498; інв.№5271601;
інв.№5271944; інв.№5272016;
інв.№5272183; інв.№5272196;
інв.№5273226; інв.№5273228;
інв.№5273266; інв.№5301418;
інв.№5308293; інв.№5308315;
інв.№5308570; інв.№5308620;
інв.№5310750; інв.№5317830;
інв.№5321091; інв.№5321284;
інв.№5321285; інв.№5321286;
інв.№5321291; інв.№5321292;
інв.№5321293; інв.№5321659;
інв.№5321661; інв.№5321876;
інв.№5321996; інв.№5322178;
інв.№5322179; інв.№5322436;
інв.№5324472; інв.№5324945;
інв.№5325677; інв.№5325678;
інв.№5325713; інв.№5325714;
інв.№5326384; інв.№5326853;
інв.№5326896; інв.№5326915;
інв.№5327404; інв.№5327866;
інв.№5327869; інв.№5327870;
інв.№5327937; інв.№5328069;
інв.№5328078; інв.№5328079;
інв.№5328080; інв.№5328081;
інв.№5328182; інв.№5328212;
інв.№5328213; інв.№5328217;
інв.№5328218; інв.№5328241;
інв.№5328242; інв.№5328279;
інв.№5328285; інв.№5328405;
інв.№5328549; інв.№5328550;
інв.№5329100; інв.№5329101;
інв.№5329105; інв.№5329777;
інв.№5329778; інв.№5329779;
інв.№5329796; інв.№5329801;
інв.№5329802; інв.№5329820;
інв.№5329821; інв.№5329824;
інв.№5329826; інв.№5329827;
інв.№5329830; інв.№5329831;
інв.№5329835; інв.№5329836;
інв.№5329837; інв.№5329838;
інв.№5329839; інв.№5329851;
інв.№5329852; інв.№5329853;
інв.№5329866; інв.№5329867;
інв.№5329881; інв.№5329898;
інв.№5329899; інв.№5329906;
інв.№5329909; інв.№5329916;
інв.№5329920; інв.№5329921;
інв.№5329922; інв.№5329923;
інв.№5329932; інв.№5329935;
інв.№5329936; інв.№5329938;
інв.№5329939; інв.№5329940;
інв.№5329941; інв.№5329942;
інв.№5329943; інв.№5329944;
інв.№5329945; інв.№5329946;
інв.№5329947; інв.№5329948;
інв.№5329950; інв.№5331564;
інв.№5332347; інв.№5333219;
інв.№5334454; інв.№5334699;
інв.№5334868; інв.№5334869;
інв.№5700006; інв.№5А00104;
інв.№5А00428; інв.№5А00556;
інв.№5А00700; інв.№5А00962;
інв.№5А01203; інв.№5А01252;
інв.№5А01451; інв.№5А01678;
інв.№5А01722; інв.№5А01723;
інв.№5А01726; інв.№5А01791;
інв.№5А01792; інв.№5А01808;
інв.№5А01809; інв.№5А01810;
інв.№5А01811; інв.№5А01826;
інв.№5А01839; інв.№5А01840;
інв.№5Д00484; інв.№5Д00601;
інв.№5Д00646; інв.№5Д00716;
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інв.№5Д00798; інв.№5Д00822;
інв.№5Д01011; інв.№5Д01050;
інв.№5Д01104; інв.№5Д01219;
інв.№5Д01247; інв.№5Д01316;
інв.№5Д01457; інв.№5Д01491;
інв.№5Д01493; інв.№5И00143;
інв.№5И10529; інв.№5И11402;
інв.№5И16516; інв.№5И18967;
інв.№5И22248; інв.№5И23161;
інв.№5И23579; інв.№5И38442;
інв.№5С05853; інв.№5С07291;
інв.№5С10520; інв.№5С10522;
інв.№5С10523; інв.№5С10527;
інв.№5С10528; інв.№5С10529;
інв.№5С10530; інв.№5С10632;
інв.№5С10722; інв.№5С10723;
інв.№5Т00243; інв.№5Т00366;
інв.№5Т00367; інв.№5Т00391;
інв.№5Т00433; інв.№5Т00898;
інв.№5Т01267; інв.№5Т01354;
інв.№5Т01356; інв.№5Т01512;
інв.№5Т01519; інв.№5Т01520;
інв.№5Т01599; інв.№5Т01600;
інв.№5Т01601; інв.№Б000041;
інв.№Б000060; інв.№Б000063;
інв.№Б000065; інв.№Б000081;
інв.№Б000085; інв.№Б000090;
інв.№Б000091; інв.№Б000097;
інв.№Б000099; інв.№Б000100;
інв.№Б000102; інв.№Б000103;
інв.№Б000104; інв.№Б000105;
інв.№Б000106; інв.№Б000108;
інв.№Б000109; інв.№Б000110;
інв.№Б000112; інв.№Б000113;
інв.№Б000115; інв.№Б000116;
інв.№Б000117; інв.№Б000118;
інв.№Б000120; інв.№Б000121;
інв.№Б000122; інв.№Б000123;
інв.№Б000124; інв.№Б000125;
інв.№Б000126; інв.№Б000130;
інв.№Б000131; інв.№Б000135;
інв.№Б000137; інв.№Б000139;
інв.№Б000140; інв.№Б000141;
інв.№Б000143; інв.№Б000144;
інв.№Б000145; інв.№Б000147;
інв.№Б000152; інв.№Б000153;
інв.№Б000156; інв.№Б000157;
інв.№Б000159; інв.№Б000161;
інв.№Б000164; інв.№Б000165;
інв.№Б000166; інв.№Б000169;
інв.№Б000174; інв.№Б000178;
інв.№Б000179; інв.№Б000180;
інв.№Б000181; інв.№Б000185;
інв.№Б000187; інв.№Б000188;
інв.№Б000189; інв.№Б000190;
інв.№Б000196; інв.№Б000197;
інв.№Б000199; інв.№Б000203;
інв.№Б000204; інв.№Б000208;
інв.№Б000209; інв.№Б000210;
інв.№Б000213; інв.№Б000216;
інв.№Б000221; інв.№Б000222;
інв.№Б000226; інв.№Б000234;
інв.№Б000244; інв.№Б000269;
інв.№Б000290; інв.№Б000321;
Вимірювальні пристрої у
кількості 44 одиниці:
інв.№5329882; інв.№5329883;
інв.№5329884; інв.№5329885;
інв.№5329886; інв.№5329887;
інв.№5329888; інв.№5329889;
інв.№5329890; інв.№5329891;
інв.№5329892; інв.№5329893;
інв.№5329894; інв.№5329895;
інв.№5329896; інв.№5329897;
інв.№5329910; інв.№5329912;
інв.№5329925; інв.№5И00595;
інв.№5И05652; інв.№5И08096;
інв.№5И08193; інв.№5И08472;
інв.№5И08643; інв.№5И08768;
інв.№5И08913; інв.№5И08915;
інв.№5И11865; інв.№5И13200;
інв.№5И14189; інв.№5И14520;
інв.№5И14660; інв.№5И14661;
інв.№5И15207; інв.№5И15772;
інв.№5И16397; інв.№5И18953;
інв.№5И21680; інв.№7001424;
інв.№7001586; інв.№7И00894;
інв.№Б000055; інв.№Б000160;
Обчислювальна техніка у
кількості 9 одиниць:
інв.№5В18965; інв.№5ВТ0587;
інв.№5И04846; інв.№5И11569;
інв.№5И21497; інв.№5И21498;
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інв.№5И21499; інв.№5И21500;
інв.№5И21582; Транспортні
засоби у кількості 14 одиниць:
реєстраційний №02868СА,
інв.№5903001; реєстраційний
№02869СА інв.№5905001;
реєстраційний №01367СВ
інв.№5905002; реєстраційний
№01366СВ інв.№5905004;
реєстраційний №01853СВ
інв.№5905005; реєстраційний
№01369СВ інв.№5905010;
реєстраційний №3424СД
інв.№5905014; реєстраційний
№3423СД інв.№5905015;
реєстраційний №ВМ4872АА
інв.№Б902215; реєстраційний
№01187СВ інв.№Б903216;
реєстраційний №02866СА
інв.№Б905020; реєстраційний
№02867СА інв.№Б905023;
реєстраційний №01368СВ
інв.№Б905146; реєстраційний
№ВМ4873АА інв.№Б905211;
Виробничий інвентар у
кількості 38 одиниці:
інв.№5034770; інв.№5034771;
інв.№5034772; інв.№5034773;
інв.№5034774; інв.№5034787;
інв.№5034788; інв.№5036280;
інв.№5036281; інв.№5036282;
інв.№5036283; інв.№5036284;
інв.№5036285; інв.№5036286;
інв.№5036287; інв.№5036288;
інв.№5036289; інв.№5328825;
інв.№5328826; інв.№5328827;
інв.№5328828; інв.№5328842;
інв.№5328843; інв.№5329227;
інв.№5329780; інв.№5329783;
інв.№5329784; інв.№5905012;
інв.№7334865; інв.№7334866;
інв.№Б000154; інв.№Б000202;
інв.№Б000235; інв.№Б000297;
інв.№Б000302; інв.№Б000303;
інв.№Б000304; інв.№Б000369;
Господарський інвентар у
кількості 51 одиниця:
інв.№5036202; інв.№5036203;
інв.№5036204; інв.№5036205;
інв.№5036206; інв.№5036207;
інв.№5036208; інв.№5036209;
інв.№5036210; інв.№5036211;
інв.№5036212; інв.№5036213;
інв.№5038362; інв.№5038363;
інв.№5038364; інв.№5040253;
інв.№5040289; інв.№5040290;
інв.№5040291; інв.№5040292;
інв.№5040461; інв.№5040462;
інв.№5040463; інв.№5329785;
інв.№5329786; інв.№5329788;
інв.№5329789; інв.№5329790;
інв.№5329791; інв.№5329792;
інв.№5329793; інв.№5329794;
інв.№5329795; інв.№5329855;
інв.№5329856; інв.№5329857;
інв.№5329858; інв.№5329859;
інв.№5329860; інв.№5329868;
інв.№5329870; інв.№5329871;
інв.№5329873; інв.№5329874;
інв.№5329877; інв.№5329878;
інв.№5329879; інв.№5329933;
інв.№5329934; інв.№5329937;
інв.№Б000134

Група інвентарних
об’єктів у складі:
приміщення
ветлікарні "А-1"
загальною площею
90,2 кв. м; сарай "В-1"
загальною площею
50 кв. м; гараж "Б-1"
загальною площею
57,4 кв. м

Волинська

Рожищенський р-н,
с. Доросині,
пров. Степовий, 10

Рожищенська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00692564

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях
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Група інвентарних
об’єктів у складі:
будівля загальною
площею 53,9 кв. м;
гараж загальною
площею 33,4 кв. м

Будинок інспекції
(літер А-1) загальною
площею 104,3 кв. м

Приміщення інспекції
«А-1» загальною
площею 105 кв. м

Будівля, приміщення
інспекції /А-1/,
загальною площею
56,8 кв. м
Група інвентарних
об’єктів (470 шт.) у
складі:
автолавка (80 шт.);
дегазаційний
комплект (2 шт.);
ІДК (6 шт.);
індивідуальний пакет
(50 шт.); комплект
ІДК (6 шт.); костюм
Л1 (3 шт.); ноші
санітарні (3 шт.);
протигаз (217 шт.);
респіратор (89 шт.);
стовпчики сигнальні
(10 шт.); санітарні
сумки (4 шт.)
Група інвентарних
об’єктів у складі:
будинок інспекції
загальною площею
74 кв. м; гараж (Б-1)
загальною площею
14,9 кв. м; сарай
(літер В-1) загальною
площею 21,8 кв. м
Приміщення
ветеринарної дільниці
"А-1" загальною
площею 80,3 кв. м

Волинська

м. ВолодимирВолинський,
вул. Старицького
(вулиця
Маяковського), 35

Головне управління
Держпродспоживслужб
и у Волинській області,
код за ЄДРПОУ
40317441

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

Любомльський р-н,
м. Любомль,
вул.
Володимирська, 49а

Любомльська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00692529

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

КаміньКаширський р-н,
м. КаміньКаширський,
вул. Перше Травня
(вулиця 1-го
Травня), 47

Головне управління
Держпродспоживслужб
и у Волинській області,
код за ЄДРПОУ
40317441

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

Маневицький р-н,
смт Маневичі,
вул. Франка Івана, 1

Маневицька районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00692541

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

м. ВолодимирВолинський,
вул. Ковельська,
239

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Володимир-Волинське
АТП-10762»,
код за ЄДРПОУ
05461071

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

Турійський р-н,
смт Турійськ,
вул. Привокзальна,
16

Головне управління
Держпродспоживслужб
и у Волинській області,
код за ЄДРПОУ
40317441

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Волинська

Рожищенський р-н
с. Носачевичі,
вул. Молодіжна, 25

Рожищенська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00692564

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях
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Окреме майно
Дубов’язівського
місця провадження
діяльності та
зберігання спирту
ДП “Укрспирт” у
складі:
(250009) Будинок
контори (загл. пл.
177,7 кв. м.)

ДП «Укрспирт»,
код за ЄДРПОУ
37199618

Сумська

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Лусти П., 38-б

(250001) Автовісова
(загл. пл. 148,9 кв. м)

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Шевченка, 17-а

(250058) Павільйонстолова (загл. пл.
121,2 кв. м.)

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Лусти П., 38-а

(250010) Будівля
головного корпусу
(250070) Будівля
головного корпусу
(теплопункт )
(загал. пл. 3878,2 кв.
м.)
(250011) Будівля
контрольної прохідної
(загал. пл. 41,5 кв. м.)
(250012) Будівля
автогаража (загал. пл.
46,5 кв. м.)
(250013) Будівля
автогаража (загал. пл.
231,3 кв. м.)
(250014) Будівля
автовагової (загал. пл.
39,9 кв. м.)
(250015) Насосна
водяна (загал. пл.
19,3 кв. м.)
(250016) Будівля БРУ
(загал. пл. 1206,2 кв.
м.)
(250017) Будівля
насосної станції
мазуту (загал. пл. 21
кв. м.)
(250018) Будівля
солодового цеху та
складу хімікатів
(загал. пл. 1005,9 кв.
м.)
(250019) Виробничий
корпус
(250033) Виробничий
корпус (електротрансформаторна
підстанція ) (загал. пл.
1216,2 кв. м.)
(250078) Цех

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Лусти П., 38

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
та Сумській областях
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лікарських засобів
(загал. пл. 546,4 кв.
м.)
(250079) Цех сирого
крохмалю (загал. пл.
578 кв. м.)
(250053)
Матеріальний склад
(загал. пл.
273,2 кв. м.)
(250054) Механічна
майстерня (загал. пл.
224,3 кв. м.)
(250056) Насосна
станція сирого
крохмалу (загал. пл.
18,8 кв. м.)
(250059) Будівля
пилорами (загал. пл.
62,4 кв. м)
(250060) Плотницька
(загал. пл. 138 кв. м.)
(250064) Будівля
складу (загал. пл.
145,4 кв. м.)
(250067) Склад
бензину (загал. пл.
48,6 кв. м.)
(250068) Склад зерна
(загал. пл. 612,8 кв.
м.)
(250069)
Спиртосховище
(загал. пл. 429,6 кв.
м.)
(250002) Артскважина
№5
(250003) Артскважина
№6
(250004) Артскважина
№1
(250005) Артскважина
№3
(250055) Насосна
станція брудних вод
(загал. пл. 32,5 кв. м.)
(250006) Бак соляний
(250007) Бак соляний
(250008) Бак соляний
(250020) Відстійник
брудних вод
(250021) Внутрішня
теплотраса
(250022) Водопровод
(250023) Газопровід
(250024) Газопровід
до сушки
(250026) Димова
труба
(250027) Дороги та
площадки
(250028) Електролінія

Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
провул. 2-й
Шевченка, 17а
Конотопський р-н,
смт Дубов’язівка,
вул. Лусти П., 38
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на бардороздачу
(250029) Електролінія
на контору
(250030) Електролінія
на свердловину
(250038) Заводський
забор
(250039) Залізнична
дорога
(250040) Камера
освітлення транс. вод
(250041) Каналізація
(250043) Комунікація
водяна
(250044) Комунікація
бардопрвода
(250045) Комунікація
водяна
(250046) Комунікація
водяна
(250047) Комунікація
водяна
(250048) Комунікація
пару
(250049) Комунікація
пару
(250050) Комунікація
пару
(250051) Комунікація
пару
(250052) Комунікація
пару
(250057) Насосна
станція сточних вод
(250061) Площадки з
твердим покриттям
(250062) Поля
фільтрації
(250063) Поля
фільтрації сточних
вод
(250065) Прохідний
підземний канал
(250066) Резервуар
для соопстока
(250071) Тонель
(250072) Трубопровід
на аппарат
(250073) Трубопровід
на спиртосховище
(250074) Трубопровід
технічної води
(250075) Трубопровід
технічної води
(250076) Трубопровід
технічної води
(250077) Трубопровід
технічної води
(250080) Цистерна для
спирту
(250081) Цистерна для
спиртопродуктів
(250082) цистерна для
спиртопродуктів № 38
(250083) Цистерна для
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спиртопродуктів
(250084) Цистерна для
спирту
(250085) Цистерна для
спирту
(250086) Цистерна для
спирту
(250087) Цистерна для
спирту
(250088) Чан
дизенфекції зеленого
солоду
(250089) Чан
дизенфекції зеленого
солоду машини та
обладнання
(250090) Аварійна
вентиляція
(250091) АВД без
підігріву води НД з
аксессуарами
(250092)
Автонавантажувач
4014 М Т00502ВМ
(250093)
Автонавантажувач
4014 М Т 00501 ВМ
(250098) Агрегат
електричний СВН-100
(250100) АСКОЕ
(250101) Аспіраційна
установка
(250102)
Багатофункціональне
устройство Canon
(250103) Бак
водонапорний
(250104) Бак для
вамп. масла
(250105) Бак для води
(250106) Бак для води
(250107) Бак для води
(250108) Бак для
мазута
(250109) Бак для
мазута
(250110) Бак для
спиртової сировини
(250111) Бак для
спиртової сировини
(погони)
(250112)
Брагоректифікаційний
апарат
(250113) Бродильний
чан № 6
(250114) Бродильний
чан № 5
(250115) Бродильний
чан № 8
(250116) Бродильний
чан № 9
(250117) Бродильний
чан № 1
(250118) Бродильний
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чан № 10
(250119) Бродильний
чан № 11
(250120) Бродильний
чан № 12
(250121) Бродильний
чан № 2
(250122) Бродильний
чан № 3
(250123) Бродильний
чан № 4
(250124) Бродильний
чан № 7
(250125) Бункер 3-х
добовогозапасу
(250126) Бункер для
відходів
(250127) Ваги
автомобільні
(250128) Ваги
автомобільні 40 т
(250129) Вакуумний
насос ВВН-3
(250130) Варочна
колона
(250131) Варочний
агрегат
(250132) Вентилятор
(250133) Вентилятор
(250134) Вентилятор
(250135) Вентилятор
ВД - 103 з елдвиг.
(250136) Вентилятор
ВД -103 з
електродвиг.
(250137) Вентилятор
ВД-103 з елетрогдвиг.
(250138) Вентилятор
пилу ВРПИ 4 С
ел.5,5 квт/3000 об.
(250139) Вентилятор
центробіжний
(250140) Вентилятор
центробіжний
(250141) Вентилятор
центробіжний
(250142) Вентилятор
центробіжний
(250143) Вентилятор
цетробіжний
(250144) Вентилятор
ЦУ -75
(250145) Видержувач
(250146) Водомір
СВТ-80
(250147)
Водопідігрівач
(250148) Вугільна
колонка
(250149) Вугільна
колонка
(250150) Генератор
водню
(250151) Головка
закаточна роликова
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(250152) Головка
закаточна роликова
Д2
(250153) Головний
високовольтн.щит
(250154) Головний
низьковольт.щит
(250155) Двигун
електричний
(250156) Двигун
редуктор МО 52228
(250157) Двигун редуктор МО 62222
(250158) Двигунредуктор МО 52228
(250159) Деаратор
(250160) Деконтатор
(250161) Дефлегматор
(250162) Дизель генератор
(250163) Димосос
Д-12
(250164) Димосос
Д-12
(250165) Димосос
Д-12
(250166) Дозатор для
муки
(250167) Дробарка
молоткова А1 ДМ
2Р110
(250168) Дробарка
молоткова А1 ДМ
2Р110
(250169) Дробілка
ДДМ-5
(250170) Дробілка
ДДМ-5
(250171) Дрожанка
хлібна № 5
(250172) Дрожанка
хлібна № 2
(250173) Дрожанка
хлібна № 3
(250174) Дрожанка
хлібна № 4
(250175) Дрожанка
хлібна № 1
(250176) Екскаватор
ЕО 2621В2 Т 00503
ВМ
(250177) Електродвиг.
дозат. мельниці
(250178)
Електродвигун
(250179)
Електродвигун
(250180)
Електродвигун
(250181)
Електродвигун
(250182)
Електродвигун
(250183)
Електродвигун
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(250184)
Електродвигун
4 квт.
(250185)
Електродвигун
міксера бродильного
№2
(250186)
Електродвигун
Міксера бродильного
чану № 1
(250188)
Електродвигун
4 АМ 250 м4(90 /1500
(250189)
Електродвигун 4 квт
(250190)
Електродвигун 90 квт
(250191)
Електродвигун доз.
мельн.
(250192)
Електродвигун
міксера бродильного
чану № 3
(250193)
Електродвигун на
міксері
(250194)
Електродвигун
перекачки бражки на
апарат
(250195)
Електродвигун підвал
(250196)
Електродвигун підвал
(250197)
Електродвигун підвал
(250198) Електромагн.
витратомір ПРЕМ
Ду 40(фланцевий) з
струм. виход. ТБЖ
(250200)
Електроплита
(250201)
Електротельфер
(250202)
Електротельфер
(250203)
Електротельфер
(250204) Ефірний
мірник
(250205) Ємкість
(250206) Ємкість
(250207) Ємкість
(250208) Ємкість
(250209) Ємкість
(250210) Ємкість
(250211) Ємкість
(250212) Ємкість для
автола
(250215) Ємкість з
нержавіючої сталі
ізольована
(250216) Ємкість із
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нержавіючої сталі,
ізольована
(250217) Ємкість із
нержавіючої сталі,
ізольована
(250218) Ємкість
металева
(250219) Ємкість
спиртова купажна
(250220) Ємкість
спиртова розхідна
(250221) Замочний
чан проса
(250222) Замочний
чан ячменю
(250223) Замочний
чан ячменю
(250224) Збірник
гідроселекції (бак ф.)
(250225) Збірник
епюрату
(250226)
Зварювальний агрегат
(250227)
Зварювальний агрегат
(250228)
Зварювальний агрегат
(250229) Калорифер
водяний
(250230) Калорифер
паровий
(250231) Калорифер
паровий
(250232) Калорифер
паровий
(250233)
Кип"ятильник
ректиф.колони
(250234) Кипятильник
епюр.колони
(250235) Колонка
гострого пару
(250236) Колонка для
підігріву замісу
(250237) Колонка
кінцевої очистки
(250238) Комп"ютер
R- lihe Celeron 430
(250239) Комп"ютер
R-lihe Celeron 430
(250240) Комп"ютер
АМД
(250241) Комп"ютер
/сервер/
(250242) Комп"ютер
COLORS
(250244) Комп"ютер
Optiplex
(250245) Комп"ютер
R-lihe Celeron 430
(250247) Комп"ютер
SVEN
(250248) Комп"ютер
АМД Seprtoh
(250250) Компресор

160
повітря
(250251) Компресор
2УП
(250252) Компресор
4 ВУ
(250253) Компресор
г 4ВУ
(250254) Компресор
ЗУТМ
(250255) Комунікації
та мережі (нова розв.
сист.)
(250256) Конвеер
КШП 500
(250257) Конвеер
стрічковий
(250258) Конденсатор
вуглекислоти
(250259) Конденсатор
колонки кінцевої
очистки
(250260) Контрольний
снаряд
(250261) Контрольний
снаряд
(250262) Контрольний
снаряд
(250263) Контрольний
снаряд
(250264) Контрольний
снаряд
(250266) Корректор
газу
(250267) Котел
опалювальний
(250268) Котел
опалювальний
(250269) Котел
опалювальний
(250270) Кран ДУ 100
на брагорек. апарат
(250271) Лічильник
електричної енергії
трифазний
(250272) Лічильник
електричної енергії
трифазний
багатофункціональни
й LZF6-AB-FPB-D406001H-F50/Q
(250273) Марганцева
колонка
(250274) Марганцева
колонка
(250275)
Масловологовідділювач
(250276) Маточник
(250277) МЗН - ОЗМ
(250278) МЗН -ОЗМ
(250279) Мірник 75,3
дал
(250280) Монітор LG
(250281) Монітор
ASUS
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(250282) Монітор LG
(250283) Монітор LG
(250284) Монітор
TFT 19
(250285) Монітор
ASER
(250286) Монітор
PHILIPS 21.5*223V5
LSB/01
(250288) Монітор
Samtron
(250290) Монітор
Viewsonik VA 703 m
(250291) Монітор
Viewsonik VG 721 m
(250293)
Монітор(лабораторія)
(250294) Мотор редуктор МО 42228
(250295) Мотор
редуктор МО 42212
(250296) Моторредуктор МО 42212
(250297) МФУ
HRLI M 1132
(250298)
Навантажувач КШП
(250300) Насос
(250301) Насос Willo
(250302) Насос НЦ
(250304) Насос 2 К6
(250305) Насос 2 К6
(250306) Насос 2К6
(250313) Насос 3Х9Д
(250315) Насос DWO
(250316) Насос
IRO65/160
(250317) Насос
WILLO
(250318) Насос Willo
(250320) Насос
АНВ 125
(250321) Насос
АЦНСГМ 38/132
(250322) Насос
АЦНСГМ 38/220
(250323) Насос
АЦНСГМ 38/220
(250324) Насос ЕЦВ 8
(250326) Насос
К 90/35
(250328) Насос
конденсатний
(250329) Насос
НГ 100/70
(250330) Насос
НГ 100/70
(250331) Насос
плунжерний
(250332) Насос
плунжерний
(250333) Насос
плунжерний
(250334) Насос
плунжерний АНВ 125
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(250337) Насос
СМ 100-65-250/4
(250338) Насос СОТ
(250339) Насос СОТ
(250340) Насос
СОТ 30
(250341) Насос
СОТ 30
(250342) Насос
СОТ 30
(250343) Насос
СОТ 30
(250344) Насос
СОТ 30
(250345) Насос
Х 45/31
(250346) Насос
Х 45/31
(250347) Насос
Х 45/31
(250348) Насос
Х 45/31
(250349) Насос
Х 45/31
(250350) Насос
Х-20t18 В
(250351) Насос
Х-20t18В
(250352) Насос Х45/31
(250353) Насос
ХА -5032
(250356) Насосдозатор
(250357) Насосдозатор
(250358) Насосна
установка НС 6556
(250359) насосний
агрегат 1Д 315/71 з
електродвигуном
90/3000
(250360) Насосний
агрегат ЕЦВ 8-25-125
(250361) насосний
агрегат ЕЦВ 8-25-125
(250362) Насосний
агрегат Ш 40/4 з
електрод. 7,5 квт
(250363) НЖУ УДН -8
(250364)
Низьковольтна лінія
(250365) Норія
(250366) Норія
(250367) Норія
(250368) Норія № 5
(250369) Норія
ленточна
(250370)
Опалювальний чан
(250371) Пальниковий
пристрій в комплекті з
автоматикою
(250372) Пальниковий
пристрій в комплекті з
автоматикою
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(250373) Паровий
котел
(250374) Паровий
котел
(250375) Паровий
котел
(250376)
Перетворювач тиску
РС 28/025 КРа
(250377)
Перетворювач тиску
РС-28/060 КРа
(250378)
Перетворювач тиску
РС-28/060 КРа
(250379)
Перетворювач
частоти 11 квт 330 В
ESMD113
(250380) Пилорама
(250381) Підігрівач
бражки
(250382) Підігрівач
водяний
(250383) Піноловушка
(250384)
Приймальний бункер
зерна
(250385) Принтер
(лаб.)
(250386) Принтер
Lazer 1020
(250387) Пристрій
плавного пуску
IMS20238 Y5-C
(250389) Проміжний
бункер
(250390) Пускова
магнітна станція
(250391) Пускова
магнітна станція
(250392) Пускова
магнітна станція
(250393) Резервуар
УХД
(250398) Рессівер
РДВ -1,5
(250399) Різігрівач
Мазута
(250400) Розгінна
колона
(250401) Розігрівач
мазута
(250402) Сварочний
комплекс
(250403) Сепаратор
безперервної
продувки
(250404) Сепаратор
БЦС -50 з
електродвигунами
(250405) Сепаратор
зерноочисний
(250406) Сепаратор
магнітний

164
(250407) Силовий
трансформатор
(250408) Силовий
трансформатор
(250409) Система
автомат. регулюв.
температури
(250410) Системний
блок ( лабораторія )
(250411) Системний
блок Frime
350*185*360
(250412) Сканер
Епсон
(250413) Спиртовий
мірник
(250414) Спиртовий
мірник
(250415) Спиртовий
мірник
(250416) Спиртовий
мірник
(250417) Спиртовий
мірник
(250418) Спиртовий
мірник
(250419) Спиртовий
мірник
(250420) Спиртовий
мірник
(250421) Спиртовий
мірник
(250422) Спиртовий
мірник
(250423) Спиртовий
мірник
(250424) Спиртовий
мірник
(250425)
Спиртоловушка
(250426)
Спиртомірник
(250427)
Спиртоприймальник
ректифікату
(250428)
Спиртоприймальник
сивушного масла та
ЕАФ
(250429) Стабілізатор
витрат зерна СРЗ5-195
(250430) Станок
свердлильний
(250431) Станок
свердлильний
(250432) Станок
сверлильний
(250433) Стіл
фасовочний
(250434) Стіл
фасовочний
(250435) Сушка
пневматична
(250436) Таль
електрична
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(250437) Таль ручна
(250438) Танки
лагерні
(250439)
Теплообмінник
(250440)
Теплообмінник
BRO1 -1м2
(250441)
Теплообмінник
РТА (GC)
(250442)
Теплообмінник
В 10ТНх20
(250443)
Теплообмінник
пласт.розбірний
(250444)
Теплообмінник
РТА (GC)
(250445)
Теплообмінник
спіральний 50М2
(250446)
Теплообмінник
спіральний 50М2
(250447)
Теплообмінник
спіральний KLSO
(250448) Токарний
станок
(250449) Токарний
станок
(250450) Токарний
станок ІС-1
(250451) Тракторний
причіп 887А
Т 00505 ВМ
(250452) Транспортер
ленточний
(250453) Транспортер
ленточний
(250454) Транспортер
скребковий ТК-50
(250455)
Трансформатор ТСПК
(250456) Установка
електронасосної
ВНЦ 40/20-01
(250457) Установка
електронасосної
ВНЦ 40/20-01
(250458) Установка
заторної маси
(250459) Фільтр
мазутний
(250460) Фільтр
високого тиску
(250461) Фільтр
високого тиску
(250462) Фільтр
механічний
(250463) Фільтр
механічний
(250464) Фільтр натр.

166
катіоновий
(250465) Фільтр натр.
катіоновий
(250466) Фільтр
натрій катіонов.
(250467) Фільтр
натрій катіоновий
(250468) Фільтр
натрій катіоновий
(250469) Фільтр
очищення мазута
(250470) Фільтр
соляного розчину
(250471) Холодильна
камера
(250472)
Холодильний
прилавок
(250473) Холодильник
1 -3 ступенів
(250474) Холоднопаротермальний
агрегат
(250475) Хроматограф
газовий Кристал
2000М
(250476) Царга
бражної колони
(250477) Чан для
бензину
(250478) Чан для
бензину
(250479) Чан для
нігрола
(250480) Чан для
нігрола
(250481) Чан для
сивушного масла
(250482) Чан для
сивушного масла
(250483) Чан для
сивушного масла
(250484) Чан
попереднього замісу
(250485) Чан
солодового молока
(250486) Чанок для
барди
(250487) Чанок
зеленого солоду
(250488) Чанок
лютерної води
(250489) Чанок
приготування
марганцовки
(250490) Чанок
сірчаної кислоти
(250491) Чанок
слабоградусної рідини
(250492) Чотири
сполучающихся
сосуда (ємкості)
(250493) Шафа
КВП і А
(250494) Шафа
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електрична
(250495) Шафа
електрична
(250496) Шафа
електрична
(250497) Шафа
електрична
(250498) Шафа
електрична
(250499) Шафа
електрична
(250500) Шафа
електрична
(250501) Шафа
електрична
(250502) Шкафна
установка
(250503) Шнек
(250504) Шнековий
самоскид
(250505) Щит S 9511
(250506) Щит S 9511
(250507) Щит S 9511
(250508) Щит S 9511
(250509) Щит силовий
електрич.
(250510) Щит
управління КВП і А
(250511) Щит
управління КВП і А
(250512) Щит
управління КВП і А
(250513) Щит
управління М2
(250514) Щит S9511
(250515) Щит витрати
обліку електр.
(250516) Щит
електричний
(250517) Щит
компресорний
(250518) Щит
приборів М2
(250519) Щит силовий
електрич.
(250520) Щит силовий
електричний
(250521) Щит СМП
(250522) Щит СМП
(250523) Щит
управління КВП і А
(250524) Щит
управління КВП і А
(250525) Щит
управління КВП і А
(250526) Щит
управління КВП і А
(250527) Щит
управління КВП і А
(250528) Щит
управління КВП і А
(250529) Щит
управління КВП і А
(250530) Щит
управління КВП і А
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(250531) Щит
управління КВП і А
(250532) Щит-шкаф
ЩМ ЗД
(500310) БФП
ЛАЗЕРНИЙ
Samsung SL M2070
WFEV
(500311) Насос
вертикальний
двухплунжерний
АНВ - 125
(500325) Монітор
23,6” Iiyama ProLite
X2474HV-B1
(500326) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500333) Монітор
23,6” Iiyama ProLite
X2474HV-B1
(500334) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500379)
Багатофункційний
пристрій БФП Canon
imageRUNNER
1435i
(500715) Системний
блок з процесором
INTEL Pentium 65400
(500800) Массовий
витратомір RCCT38DH1M04D4SL/KF1/K
4/MB3 DIV802026
(500801) Массовий
витратомір RCCT38АH1М04D4SL/KF1/K
4/MB3 DIV701410
(500852) Массовий
витратомір RCCT38DH1A04D4SL/KF1/K4
/MB3 DIV901692
(500853) Массовий
витратомір RCCT38DH1A04D4SL/KF1/K4
/MB3 DIV901932
(500865) Насос
ІНС 65-160 Ех
(500867) Насос
ВС - 80 СВН - 80
(500993) Насос
SМ 65-50-160-5.5
(500994) Насос
GZA 80-65-160/7.5
(500995) Насос
GZA 80-65-160/7.5
(500996) Насос
SМ 65-50-160-5.5
(501002) Обчислювач
об'му спирту
"Універсал-С"
(501102) Чанок замісу
(501103)
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Електродвигун
АИР250М4 90/1500
ІМ1081
(501104) Насос
GZA 50-32-160/3,0
(501105) Насос
GZA 50-32-160/3,0
(501106)
Електродвигун
АИР-132S4 7.5квт
1500 об/хв
(501107)
Електродвигун
АИР-132S4 7.5квт
1500 об/хв
(501108) Насос
GZA 80-65-125/4,0
(501126) 7ME63402YF13-2AA1
СенсорMAG3100P,
DN50, PN40,
футеровка PTFE
(501127) 7ME69101АА10-1AA0
MAG5000
електронний
витратомір рідин,
живлення 220В АС
(501128) Клапан Ду
40 25ч38нж "Н.З." З
мембранним
пневматичним
приводом
(501129) Насосдозатор PDE DLX
MF/M 5-7 230V/240V
CP-PVDF
(501130) Насосдозатор PDE DLX
MF/M 5-7 230V/240V
CP-PVDF
(501131) Насосдозатор PDE DLX
MF/M 5-7 230V/240V
CP-PVDF
(501132) Силова шафа
управління
мішалками ГДФО1,
ГДФО2 та
ГДФО3 на базі 3-х ПЧ
3 кВт
(501133) Силова шафа
управління насосом
дефлегматорної води
на базі ПЧ 1,1 кВт та
мішалкою чанка
замісу на базі
ПЧ 3 кВт
(501134) 7ME69101АА10-1AA0
MAG5000
електронний
витратомір рідин,
живлення 220В АС
(501135) Силова шафа
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управління насосом
замісу на базі
ПЧ 7,5 кВт
(501136) Силова шафа
управління насосом
сусла на базі
ПЧ 7,5 кВт
(501137) 7ME63402YF13-2AA1
СенсорMAG3100P,
DN50, PN40,
футеровка PTFE,
(501138) клапан Ду 40
25ч38нж "Н.З." З
мембранним
пневматичним
приводом
(501142) Шафа
управління
технологічним
процесом варки на
базі
ПЛК і графічної
панелі
(501143) Шафа
управління
технологічним
процесом
приготування
замісу на базі ПЛК і
графічної панелі
(501159) Насосний
агрегат АВС-80
(501805) Насос
GZA 80-50-160/5,5
Транспортні засоби
(250533) Автомашина
ГАЗ 3110
ВМ 6733 АО)
(250535) Автомашина
Лада 11193
ВМ 2188 АМ
(КАЛИНА)
(250536) Автомашина
САЗ 3507
ВМ 9843 АВ
(250537) Автомашина
САЗ 3507 ВМ 6926АР
(250538) Автомобіль
ГАЗ 3307 ВМ 5261 АР
(250539) Трактор
Т-40 Т 00504 ВМ
Інструменти, прилади
та інвентар
(250540) Автоматика
апартного відділення
(250541) Автоматика
варильного відділення
(250542) Автоматика
енергозберігаючої
схеми розварювання
(250543) Автоматика
котла № 2
(250544) Автоматика
котла №1
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(250545)
Аквадистилятор
(250546)
Аквадистилятор
(250547) Алконт
(250548) Бензопила
Олео-МАК
(250549)
Бетономішалка 225 л
(250550) ВАГи BTU
2103 3 кл.
(250551) Вентилятор
пилевий ВРП з
електродв. 7,5 квт
(250552) Вологомір
(250553) Вологомір
(250554) Вологомір
"Фауна-М"
(250556)
Електродрель Старк
(250557)
Електроплита
(250558) Кондиціонер
ДОВ - G 1200 RH
(250559) Кондиціонер
ДОВ - G 1200 RH
(250560) Крісло Регал
(250561) Крісло Зебра
(250562) Крісло
Паріно
(250563) Крісло Регал
(250564) Крісло Регал
(250565) Лебідка
(250566) Лебідка
(250567) Лебідка
електрична
(250568) Лебідка
електрична
(250569) Магнітофон
(250570)
Мікропроцесорний
регулятор
МІК 51 -04-31
(250571)
Мікропроцесорний
регулятор
МІК 51 -07-04
(250572)
Мікропроцесорний
регулятор
МІК 51 -07-31
(250573)
Мікропроцесорний
регулятор
МТР 51 -04-31
(250574)
Мікропроцесорний
регулятор
МТР 8-15-06
(250576)
Мікропрцесорний
регулятор
МІК 51 -04-04
(250577) Мікроскоп
"Юнат"2П Відіо
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(250578) Мотокоса
(250579)
Перетворювач
витрати рідини
ИРЖ 3,2-Р 40-20-А
(250581)
Перетворювач
витрати рідини
ИРЖ 3,2-Р-40-20-А
(250582)
Перетворювач тиску
РС-28/0 ІМРа
(250583)
Перетворювач
частоти 2,2 квт 380 в
(250584)
Перетворювач
частоти 2,2 квт 380 в
(250585)
Перетворювач
частоти 2,2 квт 380в
(250586)
Перетворювач
частоти 4,0 квт 380 в
(250587)
Перетворювач
частоти 5,5 квт 380 в
(250588)
Перетворювач
частоти 5,5 квт 380 в
(250589)
Перетворювач
частоти 7,5 квт 380 в
(250592) Прибор
Петрова
(250593) Принтер
XEROX
(250594) Пристрій
плавного пуску
(250595) РН-метр
(250596) Робоче місце
(250597) Робоче місце
(250598) Робоче місце
(250599) Робоче місце
(250600) Робоче місце
(250601) Робоче місце
(250602) Робоче місце
(250603) Робоче місце
(250604) Робоче місце
(250605) Ротаметр
РП 1,6 ЖУЗ
(250606) Ротаметр
РП 6,3 ЖУЗ
(250607) Ротаметр
РП 1,6 ЖУЗ
(250608) Ротаметр
РП 10 ЖУЗ
(250609) Сейф ШМ
212
(250610) Сейф
ШМ 108-11
(250611) Спліт
система СН - С12
(250612) Спліт
система СН-С09
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(250613) Стіл
(250614) Стіл
(250615) Стіл
(250616) Стіл
письмовий
(250617) Стіл
письмовий
(250618) Стіл 1,1
(250619) Стіл 1,2
(250620) Стіл
комп"ютерний
(250621) Стіл
письмовий
(250622) Стіл
письмовий
(250623) Стіл
письмовий
(250624) Стіл
письмовий
(250625) Стіл
письмовий
(250626)
Ультразвуковий
лічильник
(250627) Факс
Panasonik KX FT 934
(250628) Факс
Панасонік
(250629)
Фотоелектрокалориме
тр КФК
(250630) Холодильна
шафа
(250631) Холодильник
(250632) Шафа
(250633) Шафа
(250634) Шафа
(250635) Шафа
двохдверна
(250636) Шафа
двохдверна
(250637) Шафа
двохдверна
(250638) Шафа
стіліжна
(250639) Шкаф
ВВ ВС 08.06.032
(250640) Шкаф
ВВ ВС 08.06.032
(250641) Шкаф
лабораторний
(250642) Шкаф
офісний
(500340) Витратомір лічильник рідини
(501123) Вага
ТВ1 -60-20-(600х700)12а
(501124) Вага
ТВ1 -60-20-(600х700)12а
(501125) Вага
ТВ1 -60-20-(600х700)12а
(501139) Позиціонер
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електропневматичний,
EPRWNS2SN3NTN
(501140) Позиціонер
електропневматичний,
EPRWNS2SN3NTN
(501141) Позиціонер
електропневматичний,
EPRWNS2SN3NTN
(501145) Шафа
захисна
(500309) Ваги
залізничні
(501574) Норія
ковшова
(501575) Шнек
картопляний
(501576) Привод
винтовий
(501577) Насос АВН
(501578) Насос АВН
(501579) Насос
АНВ-125
(501580)
Водопідігрівач
(501581) Дробілка
(501582) Резервуар
для газу
(250645) Балон
аргонний
(250646) Балон
Газовий
(250647) Водомір
В/т-80
(250648) Дозатор для
розливу спирту в
спиртосховищі
(250649) Дрель
Штурм
(250650) Конвектор
1 000 w
(250651) Конвектор
1500 w
(250652) Конвектор
1500 w
(250653) Конвектор
1500 w
(250654) Конвектор
1500 w
(250655) Конвектор
F17 1000
(250656) Лічильник
газу Арсенал
(250657) Лобзик
Штурм
(250658) Магнітола
SD SONI
(250659) Мельниця
лабораторна
(250660) Пила ЕПЦ-3
(250661) Сігналізатор
газу С-Г-Б-1 -2
(250662) Станція
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катодного захисту
(250663) Тонометр
UA-777
(250664) Фрезер
Енергомаш
(250665)
Шліфмашинка Штурм
(501469) Комплект
відеоспостереження
HikVision NK4E0-1T
(501488) датчики
рівня Liquiphant M
FTL
(501489) датчики
рівня Liquiphant M
FTL
(501490) датчики
рівня Liquiphant M
FTL
(501908)
Перетворювач тиску
РС - 28/0...40
кРа/PD/CM30*2
(501941) Обчислювач
об'єму спирту
Окреме майно
Лужанського місця
провадження
діяльності та
зберігання спирту ДП
“Укрспирт” у складі:
(240039) Будівля
насосної станції
(загал. п. 83,5 кв. м)

(240013)
Адміністративний
будинок (загал.п.
638,10 кв. м)
(240040) Будівля
брагореактифікаційно
го відділення (загал.
п. 1663,00 кв. м)
(240057) Будівля
станції випаровування
барди (загал. п.
762,50 кв. м)
(240038) Будівля
станції оборотного
водопостачання
(загал. п. 159,40 кв. м)
(240008) Градирня
(навіс)
(072000) Будівля для
виробництва
зрідженого діоксиду
вуглецю (загал. п.
1037,80 кв. м)
(072001) Навіс
(072002) Будівля
адміністративного
корпусу (загал. п.
563,70 кв. м)

ДП «Укрспирт»,
код за ЄДРПОУ
37199618

Чернівецька

Кіцманський р-н,
смт Лужани,
пров. Заводський,
8Н
Кіцманський р-н,
смт Лужани,
вул. Центральна, 53

Регіональне відділення
Фонду по ІваноФранківській,
Чернівецькій та
Тернопільській областях
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(240035)
Автомобільний гараж
(будівля операторної
АЗС (загал. п.
17,20 кв. м), Гараж
(загал. п. 235,90 кв.
м), Гараж (ДЕПО)
(загал. п. 37,80 кв. м))
(240072)
Спиртосховище
(Склад готової
продукції (загал. п.
714,70 кв. м.), Склад
ФГЕС (загал. п.
512,10 кв. м))
(240071) Будівля
щитової (загал. п.
15,70 кв. м)
(240080) Майстерня
(загал. п. 648,20 кв. м)
(240083) Огорожа
(залізобетонна)
(240017) Котельня
(загал. п. 662,70 кв. м)
(240061) Будівля
фікальної грануляції
(загал. п. 512,30 кв. м)
(240037) Бродильне
відділення та
підготовка меляси
(будівля
дріжджобродильного
відділення, Ц (загал.
п. 303,80 кв. м),
виробнича
лабораторія (загал. п.
484,50 кв. м), будівля
дріжджобродильного
відділення, Ш (загал.
п. 132,90 кв. м))
(240052) Науководослідна лабораторія
(загал. п. 424,70 кв.м)
(240075) Будівля
матеріального складу
(Склад, склад-навіс,
склад металу) (загал.
п. 464,10 кв. м)
(240076) Склад
хімікатів (Склад,
Склад допоміжних
матеріалів) (загал. п.
341,9 кв. м)
(240078) Будівля
насосної станції
мелясосховища
(будівля насосної,
склад сировини)
(загал. п. 117,00 кв. м)
(240058) Будівля цеху
по виробництву сухих
кормових
гранульованих
дріжджів (виробничий

Кіцманський р-н,
смт Лужани,
вул. Центральна,
53а
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корпус № 2) (загал, п.
2199,6 кв. м)
(240059) Будівля цеху
по виробництву сухих
кормових
гранульованих
дріжджів (будівля
випарної установки)
(загал. п. 192,7 кв. м)
(240060) Будівля цеху
по виробництву сухих
кормових
гранульованих
дріжджів (корпус № 2
побутові приміщення)
(загал. п. 215,00 кв. м)
(240012) Будівля
очисних споруд та
прохідної (загал. п.
535,9 кв. м; загал. п.
будівля, очисних
споруд 500,4 кв. м;
загал. п. прохідна з
ваговою 35,5 кв. м)
(240053) Споруда
насосної станції над
артскважиною
(240001) Стальні
трубопроводи
(240002) Водопровід
колодязя
(240005) Теплотрасапаропровод
(240007)
Каналізаційна станці
біоочистки
(240009) Цехові
трубопроводи
(240010)
Трубопроводи
спиртоцеху
(240011) Цехові
паропроводи
(240014) Цехові
трубопроводи
(240015) Цехові
трубопроводи
(240016) Цехові
трубопроводи
(240018) Естакада
(240019)
Каналізаційні мережі
діаметр = 400
(240020)
Каналізаційні мережі
діаметр = 350
(240021)
Каналізаційні мережі
діаметр = 300
(240022)
Каналізаційні мережі
діаметр = 250

Кіцманський р-н,
смт Лужани,
пров. Заводський,
8а

Кіцманський р-н,
смт Лужани,
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(240023)
Каналізаційні мережі
діаметр = 200
(240024)
Каналізаційні мережі
діаметр = 150
(240025) Газопровід
(240026) Паропровід
(240027) Зовнішній
паропровід
(240028) Наземний
газопровід ду = 80
(240029) Наземний
газопровід ду = 100
(240030) Наземний
газопровід ду = 150
(240031) Наземний
газопровід ду = 200
(240032) Водовід від
р. Прут
(240033) Теплотраса
до 24-х кв. дому
(240041)
Водопровідний
колодязь
(240043) Резервуар
№4
(240044) Резервуар
№ 45
(240045) Резервуар
№6
(240046) Резервуар
№1
(240047) Резервуар
№2
(240048) Резервуар
№3
(240049) Емкість для
меляси
(240051) Конденсатор
(240055) Установка
зберігання
вуглекислоти
(240056) Платформа
ЗБ 18 м з люками
(240062) Бункер
(240063) Бункер
накопичувальний
(240064) Бункер над
грануляторами
(240065) Бункер для
грануляції
(240066) Пристрій для
відпуску СКД
(240067) Поля
фільтрації
(240068) Ємність
барди 44 м. Куб
(240069) Трубопровід
по дріждждцеху
(240070) Трубопровід
стальний
(240073) Зовнішній
спиртопровід по ЗБ
естакаді
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(240074) Ємність для
піногасіння обемом =
55 м. Куб
(240079)
Мелясопровод
(240084) Огорожа
(залізобетонна)
(240085) Огорожа
(залізобетонна)
(240086) Огорожа
(металева)
(240087) Внутр.
Асфальтовані дороги
(240088) Поля
фільтрації
(240089) Внутр.
Асфальтовані дороги
(240090) Під’їзна
дорога до ГОМУ
(240097) Магазин
(240104) Андіжанець
(240105) Станція
селекторна
(240106) Станція
телефонна
(240107) Кондиціонер
самсунг
(240108) Огорожа
системи опалення
(240111)
Електродвигун 55 квт
(240112) Шафа
металева
(240113) Контейнер
(240114)
Електротельфер
(240115)
Електротельфер
(240117) Точильношліфувальний станок
(240118) Вага
автомобільна
(240119)
Переговорний
пристрій
(240120) Телевізор
(240121) Телефонний
апарат
(240122) Телефонний
апарат
(240124) Щит
(240127) Пульт
керування
(240129) Живлення
роторів
(240130) Живлення
роторів
(240131) Циклони
очистки
(240132) Циклони
очистки
(240133) Циклони
очистки
(240134) Циклони
очистки
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(240135) Вага
(240136) Насос
(240137) Насос
(240138) Насос
(240139)
Електродвигун
90 квт
(240140)
Електродвигун
(240141)
Електродвигун
(240142)
Електродвигун а71-12
(240143)
Електродвигун а90-8
(240144) Шит
розпридільний
(240145) Пункт
розпридільний
(240146) Шит
розпридільний
(240147) Шит
розпридільний
(240148) Шит
розпридільний
(240149) Шит
розпридільний
(240150) Шит
розпридільний
(240151) Шафа
розпридільна
(240152) Кабельні
розводки
(240153) Освтілення
території
(240154) Пункт
розпридільний
(240155) Пункт
розпридільний
(240156) Пункт
розпридільний
(240159)
Електродвигун
(240160)
Електродвигун
(240161) Електроталь
те
(240162) Шит що-59
(240163) Шит що-59
(240164) Шит що-59
(240165) Шит що-59
(240166) Шит що-59
(240167) Шафа
розпридільна
(240168) Шафа
розпридільна
(240172) Шит що-59
(240173) Шит що-59
(240174) Шит що-59
(240175) Шит що-59
(240176) Шит що-59
(240177) Шит що-59
(240178) Шит що-59
(240179) Шит що-59
(240180) Шит що-59
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(240181) Шит що-59
(240182) Шит що-59
(240183) Шит що-59
(240184) Панель
що-59/7
(240188) Панель
що-59/7
(240189)
Електродвигун
(240190)
Електромотор
(240192) Пункт
розпридільний
(240194)
Електромотор
(240195) Шаф трсп
(240196) Шаф трсп
(240197) Шаф трсп
(240198) Шаф трсп
(240201) Збірка
силова
(240202) Автомат
(240203) Автомат
(240204) Автомат
ао-150/4
(240205) Автомат
ао-150/4
(240207) Електрощит
керув.
(240208) Електрощит
керув.
(240209) Електрощит
керув.
(240210)
Електродвигун
(240211) Автомат
анвс-34
(240214) Автомат
апу-30
(240215) Автомат
апу-30
(240216) Спецщити
п-3
(240217)
Трансформатор
тм-1000/10
(240218)
Трансформатор
тм-1000/10
(240219)
Електродвигун 250
квт
(240220)
Електродвигун 250
квт
(240222)
Трансформатор
тн-630
(240223)
Трансформатор
тн-630
(240224) Щити силові
(240225) Блок
керування
(240226) Електрощити
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управління
(240227) Електрощити
управління
(240228) Шафа пр
(240229)
Електродвигун
(240230)
Електродвигун
(240231)
Електродвигун
(240232) Електрощити
управління
(240233)
Електродвигун
(240234)
Електродвигун
(240235)
Електродвигун
(240236)
Електродвигун
(240237)
Електродвигун
(240238)
Електродвигун
(240239)
Електродвигун
(240240)
Електродвигун
(240241)
Електродвигун
(240242)
Трансформатор
(240243)
Електродвигун
(240244)
Електродвигун
(240245)
Електродвигун
(240246)
Електродвигун
(240247)
Електродвигун
(240248)
Електродвигун
(240249)
Електродвигун 55 квт
(240250)
Електродвигун 55 квт
(240252)
Електродвигун ао
(240253) Електрощит
освітлення
(240254)
Електродвигун
250 квт
(240256)
Електродвигун
(240257)
Електродвигун
(240258)
Електродвигун
(240259)
Трансформатор
тр-535-315
(240260) Конденсатор
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установки
(240261) Пункт
розпридільний
(240262) Пункт
розпридільний
(240263) Блок
керування
(240264) Блок
керування
(240265) Установка
конденсаторна
(240266) Установка
конденсаторна
(240267) Установка
конденсаторна
(240268) Установка
конденсаторна
(240269) Установка
конденсаторна
(240270) Установка
конденсаторна
(240271) Установка
конденсаторна
(240274) Станція
керування
(240275) Станція
керування
(240276) Станція
керування
(240277) Станція
керування
(240278) Станція
керування
(240279) Станція
керування
(240280) Станція
керування
(240281) Панель
що-70
(240282) Панель
що-70
(240283) Панель
що-70
(240284) Панель
що-70
(240285) Панель
що-70
(240286) Панель
що-70
(240287) Магістраль
до гуртожитку
(240288) Димові
труби цегляні
(240289) Машина
мвс-4
(240291) Насос
св-16-15-ф150т
(240292) Насос
к-80-50/200 з
електродвигуном
(240293) Комплект
розпалу кзу-1
(240294) Напоромір
сифонний нсп-з
(240295) Напоромір
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сифонний нсп-з
(240296) Датчики
(240297) Датчики
(240298) Датчики
(240299) Датчики
(240300)
Тягонапоромір
тнмп-52
(240301)
Тягонапоромір
тнмп-52
(240302)
Тягонапоромір
тнмп-52
(240303)
Тягонапоромір
тнмп-52
(240304) Частотний
перетворювач
(240305) Блок
переносу інформації
(240306) Коректор
об’єму газу
(240307) Лічильник
(240308) Коректор
об’єму газу
(240309) Лічильник
газу
(240310) Частотний
перетворювач
(240311) Лічильники
газу
(240312) Лічильники
газу
(240313) Регулятор
РДУК
(240314) Димосос з
електродвигуном
(240315) Фільтр
механічний
(240316) Фільтр
механічний
(240317) Димосос з
електродвигуном
(240318) Котел е
(240319) Бак розчину
(240320) Димосос з
електродвигуном
(240321) Економайзер
ВТИ
(240322) Економайзер
ВТИ
(240323) Деаераціонна
колона
(240324)
Деаераціонний бак
(240325) Фільтр
механічний
(240326)
Солерозчинник
(240327) Економайзер
ВТИ
(240328)
Охолоджувач
(240329)
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Охолоджувач
(240330) Насос
4мс-10/5 45 квт
(240331) Насос
4мс-10/5 45 квт
(240332) Насос
центробіжний ЦМСГ
з електродвигуном
(240333) Насос 1,5 6-д
(240334) Димосос з
електродвигуном
(240335) Стойка СРГС
(240336) Колонки
водовказівні
(240337) Колонки
водовказівні
(240338) Колонки
водовказівні
(240339) Колонки
водовказівні
(240340) Вентилятор
вдн-11/2
(240341) Установка
бактерицидна
(240342) Деаератор
(240343) Кран
козловий
(240344) Насос ПДВ
(240345) Пальник
ГМГ
(240346) Пальник
ГМГ
(240347) Насос
зк-45/55
(240348) Насос к-20нв
(240349) Стіл стк-300
(240350) Мотопомпа
мп-1600
(240351) Насос
к-45/30
(240352) Насос
к-90/55
(240353) Насос
к-90/55
(240354)
Електродвигун 11
КВТ
(240355)
Газоаналізатор уг-2
(240356) Насос
к-80/50-200
(240357) Насос к-165
(240358) Насос
х-50-32
(240359) Насос
х-50-32
(240360) Решафер
(240361) Насос
х-50-32
(240362) Насос
ЦМСГ 38/176
(240363) Економайзер
вти
(240364) Котел де
(240365) Вентилятор
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вдн-11/2
(240366) Переносна
електростанція
(240367) Котел де
(240368) Насос
св-16-15
(240369) Шит
керування
(240370) Пальник для
спалювання біогазу
(240371) Клапан
пкв-100
(240372) Клапан
пкв-100
(240373) Клапан
пск-50
(240374) Клапан
електромагнітний
(240375) Кран
кзшс-80
(240376) Кран
кзшс-80
(240377) Манометр
ЕКМ 16кгс
(240378) Манометр
ЕКм 16кгс
(240379) Манометр
котловий мп-5
(240380) Манометр
котловий мп-5
(240381) Напоромір
НМП-52
(240382) Напоромір
НМП-52
(240383)
Перетворювач
(240384) Регулятор
кн-2
(240385) Регулятор
рдук-100
(240386) Сигналізатор
ЕРСУ
(240387) Сигналізатор
ЕРСУ
(240391) Стропи
(240392) Телефонний
апарат
(240393) Телефон
ПАНАСОНІК
(240394) Стерилізатор
(240395)
Стоматологічний
прибор
(240396) Бормашина
бпо-4
(240397) Установка
(240398)
Дефлегматори ф-25
(240399) Вага дс530
(240400) Ємкість для
стоків
(240401) Мірник нж
(240402) Царга
(240403) Насос смє
(240404) Конденсатор
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(240405)
Електромагнітний
витратомір
(240406) Частотний
перетворювач
(240407)
Перетворювач
зварочний
(240408)
Трансформатор
зварочний
(240409)
Електротельфер
(240410)
Електротельфер
(240411) Підставка
під колону
(240412) Холодильник
(240413) Холодильник
спирту
(240414) Спиртові
трубопроводи
(240415) Конденсатор
трубчатий
(240416)
Спиртомірник
(240417)
Спиртомірник
(240418)
Вакуумпереривач
(240419)
Вакуумпереривач
(240420)
Ректифікаційна
колона
(240421) Конденсатор
(240423)
Електродвигун
(240424) Збірник
лютерної води
(240425)
Спиртомірник
(240426)
Спиртомірник
(240427)
Спиртомірник
(240428)
Комунікаційний
апарат цеху
(240429) Напарний
бак води
(240430)
Дріжджегенератор
(240431)
Дріжджегенератор
(240433) Бродильний
чан
(240434) Бродильний
чан
(240435) Бродильний
чан
(240436) Бродильний
чан
(240437) Бродильний
чан
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(240438) Дрожанка
чист, культури
(240439) вага
циферблатна
(240440) Ресивер
повітряний
(240441) Ресивер
повітряний
(240442) Ресивер
повітряний
(240443) Ємкість для
кислоти
(240444) Ємкість для
меляси
(240445) Ємкість для
меляси
(240446) Ємкість для
меляси
(240447) Ємкість для
меляси
(240448) Ємкість для
меляси
(240449) Ресивер
повітряний
(240450) Напірний
меласн, бак
(240451) Напірн.
ємкість конденсата
(240452) Напірний
меласн, бак
(240454) Маточник
(240455) Маточник
(240456)
Піноуловлювач
(240457) Вентилятор
вг
(240458) Засувка
(240459) Засувка
(240460) Засувка
(240461) Клапан
регулювання
(240462) Клапан
регулювання
(240463) Клапан нж
(240464) Засувка нж
(240465) Клапан нж
(240466) Клапан нж
(240467) Комунікації
(240468)
Електротельфер
(240469)
Дефлегматори
(240470) Мірники
бражки
(240471) Мірники
бражки
(240472) Насос
(240473) Насос
(240474) Дефлегматор
дфохбарабанний
(240475) Конденсатор
(240476) Насос рнк-4
(240477) Апарат
контрольний
(240478) Дефлегматор
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ректоколони
(240479) Дефлегматор
ректоколони
(240480) Компресор
(240481) Насос
(240482) Насос
(240483) Снаряд
контрольний
(240484) Насос
д-320/50
(240485) Насос
д-320/50
(240486) Насос
д-320/50
(240487) Насос
д-320/50
(240488) Насос
нмп20-29
(240489) Насос
нмп20-29
(240490) Насос
нмп20-29
(240491) Насос
к-45/50
(240492) Дефлегматор
(240493) Дефлегматор
(240494) Конденсатор
(240495) Конденсатор
(240496) Конденсатор
(240497) Дефлегматор
(240498) Дефлегматор
(240500) Апарат
контрольний
(240501) Конденсатор
(240502) Конденсатор
(240503) Конденсатор
(240504) Насос
(240505) Насос
(240506) Насос
(240507) Насос
центробіжний
ак-65/40
(240508) Шафа
металева
(240509) Насос з
електродвигуном
(240510) Насос
(240511) Компресор
(240512) Конденсатор
бражний
(240513)
Спиртоуловач
(240514) Насос
(240515) Насос
(240516) Тельфер
(240517) Мірник
(240518) Насос
(240519) Мірник
(240520) Насос
(240521) Конденсатор
(240522) Насос рмк-4
(240523)
Теплообмінник
(240524)
Ректифікаційна
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колона
(240525) Бродильний
чан
(240526) Бродильний
чан
(240527) Бродильний
чан
(240528) Бродильний
чан
(240529) Бродильний
чан
(240530) Клапан
регулювання
(240531) Клапан
регулювання
(240532) Клапан
регулювання
(240533) Установка
абсол. спирту
(240534) Дефлегматор
(240535)
Спиртомірник
(240536)
Спиртомірник
(240537) Сепаратор
бражки
(240538) Запірна
арматура
(240540)
Теплообмінник
(240541)
Електродвигун 37 квт
(240542) Установка
буран
(240543)
Перетворювач
(240544)
Перетворювач
(240545)
Перетворювач
(240546)
Перетворювач
(240547) Клапан
регулювання
(240548) Ротаметри
(240549) Ротаметр
рм-16 жуз
(240550) Щит
керування
(240551)
Ректифікаційна
колона
(240552) Станок
свердлильний
(240553) Діафрагма
(240554) Міст ксм-3
(240555) Міст ксм-3
(240556) Манометр
МСП
(240557) Пристрій
пв-10/9
(240558) Пристрій
пв-10/9
(240559) Пристрій
пв-10/9
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(240560) Пристрій
пв-10/9
(240561) Пристрій
пв-10/9
(240562) Пристрій
пв-10/9
(240563) Регулятор
рівня
(240564) Регулятор
рівня
(240565) Регулятор
рівня
(240566) Манометр
мсп
(240567) Пристрій
ксд-2/074
(240568) Пристрій
ксд-2/074
(240569) Пристрій
ксд-2/074
(240570) Пристрій
МІМ
(240571) Пристрій
МІМ
(240572)
Електрозапальники
(240573) Міст ксм-4
(240574) Ротаметр
пневматичний
(240575) Ротаметр
пневматичний
(240576) Ротаметр
пневматичний
(240577) Рівнемір
УБП
(240578) Верстак для
кіп
(240579) Рівнемір
убп-2
(240580) Ротаметр
РМ-ЖУЗ
(240581) Рівнемір
УБП
(240582) Магазин
Е-5035
(240583) Регулятор
пневматичний
(240584) Пристрій ксм
(240585) Магазин
опорів
(240586) Міст
ксм-02-079
(240587) Шафа
сушильна
(240588) Стіл для ваги
(240589)
Аквадистилятор
(240590) Калькулятор
(240591) Компресор
(240592) Вага
метрична
(240593) Хроматограф
(240594) Екруветки
готової продукції
(240595) Холодильник
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спирту
(240596) Конденсатор
(240597) Конденсатор
(240598) Електрошафа
(240599)
Електродвигун
(240600) Конденсатор
бражної колони
(240601)
Спиртоуловлювач
(240602) Моторредуктор-683
(240604)
Електродвигун
(240605) Вакуумпереривач
(240606) Конденсатор
(240607) Конденсатор
(240608) Конденсатор
(240609) Конденсатор
(240610) Шафа
стерилізаційна
(240611) Апарат
(240612) Сепаратор
бражки
(240613) Бражна
колона
(240614) Дефлегматор
(240615) Дефлегматор
(240616) Збірник
меляси
(240617) Збірник
меляси
(240618) Збірник
меляси
(240619) Збірник
меляси
(240620) Стерилізатор
чистої культури
(240621)
Дріжджегенератор
(240622)
Дріжджегенератор
(240623)
Дріжджегенератор
(240624)
Дріжджегенератор
(240625)
Дріжджегенератор
(240626) Бродильний
чан
(240627) Бродильний
чан
(240628) Бродильний
чан
(240629) Бродильний
чан
(240630) Бродильний
чан
(240631) Бродильний
чан
(240632) Бродильний
чан
(240633) Бродильний
чан
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(240634) Бродильний
чан
(240635) Бродильний
чан
(240636)
Піноуловлювач
(240637) Апарат
чистої культури
(240638) Апарат
чистої культури
(240639)
Піноуловлювач
(240640) Технологічні
трубопроводи
(240643)
Спиртоуловлювач
(240644) Насос
(240646) Хроматограф
(240647) Хроматограф
(240648) Насос
(240649) Насос
(240651) Сушилка
(240653) Качалки
лабораторні
(240654) Бак НЖ
(240656) Фасовочний
прес
(240657) Апарат
стальний емальований
(240658) Апарат
стальний емальований
(240659) Насос
(240660) Насос
(240661) Насос
(240662) Апарат
(240664) Насос
(240665) Насос
(240667) Ваги
(240669) Стерилізатор
(240671) Центрифуга
лабораторна
(240672) Біор-025
(240675)
Спектрофотометр
(240677) Мікроскоп
(240681) Випарювач
(240682) Нітротометр
(240683) Приладовий
стіл
(240684) Приладовий
стіл
(240685) Приладовий
стіл
(240686) Шафа
витяжна
(240691) Змішувач
лабораторний
(240694) Нітротометр
(240695) Іономір
(240696) Іономір
(240697) Киснемір
(240703)
Канцелярський стіл
великий
(240704) Шафа велика
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двохдверна
(240706) Комунікації
експериментальної
установки
(240707) Насосне
32-200
(240708)
Електромагнітний
витратомір
(240709)
Електромагнітний
витратомір
(240711)
Електротельфер
(240712) Електрощити
освітлення
(240713) Електрокранбалка
(240714) Таль
електрична
(240715) Таль
електрична
(240718) Насос зк-65
(240719) Газодувка
(240720)
Повітродувка з
електромотором
(240721)
Повітродувка
(240723)
Повітродувка
(240724) Насос
ц-62496
(240725) Насос
(240726) Вентиль
(240727) Вентилятор
(240728) Установка
(240730) Насос
(240731) Насос
(240732) Насос
(240733) Насос
(240734) Компресор
(240735) Установка
(240736) Панелі що-70
(240737) Панелі що-70
(240738) Клапан нж
(240739) Клапан нж
(240740)
Теплообмінник
(240741) Конденсатор
(240742)
Вологовідділювач
(240743) Блок сушки
(240744) Адсорбер
(240746) Ресивер с
(240748)
Теплообмінник
(240749) Адсорбер
(240752) Адсорбер
(240753)
Охолоджувач
(240755) Ємність
(240758) Апарат для
ремонту балонів
(240759) Блок сушки
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(240760) Конденсатор
вуглекислого газу
(240761) Компресор
(240762) Кран-балка
(240763) Холодильник
(240764) Установка
сушки
(240766) Компресор
повітряний
(240767) Насос
(240768) Ємність
(240769) Насос
(240772) Компенсатор
(240773) Компенсатор
(240774) Насос
ОТК 6-70
(240775) Насос
ОТК 6-70
(240776) Ємність з
склопластику
(240783) Ємність для
фосфорної кислоти
60 м. Куб.
(240784) Ємність для
НСІ 3
(240785) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240786) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240787) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240788) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240789) Насос 3х-9д з
електродвигуном
(240790)
Дріжджевирощувальн
ий чан
(240791) Ємність із
склопластику
(240792) Насос
к-45-31-кс
(240793) Насос
к-45-31-кс
(240794) Насос
к-45-31-кс
(240795) Сепаратор
сос-501
(240796) Сепаратор
ВВС
(240797) Сепаратор
ввс
(240798) Ємність
кислотна 85 м. Куб.
(240799) Ємність
кислотна 85 м. Куб.
(240801) Насос
к-45-54
(240802) Насос
к-45-54
(240805) Сепаратор
СДЦ
(240808) Сепаратор
свц-531
(240809) Сепаратор
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свц-531
(240810) Насос
к-20-53асд
(240812) Сепаратор
(240813) Сепаратор
(240831) Ємність для
зберігання ефірів
обємом = 75 м. куб.
(240832) Ємність для
зберігання ефірів
обємом = 75 м. куб.
(240833) Ємність для
зберігання ефірів
обємом = 75 м. куб.
(240834) Бак для
зберігання сивушного
масла
(240835) Бак для
зберігання сивушного
масла
(240836) Ємність для
спирту обємом =
400 м. Куб.
(240838) Калькулятор
(240839) Візок
гідравлічний
(240841)
Електролічильник
(240843) Вирівнювач
цду-2
(240844) Вирівнювач
цду-2
(240845) Вирівнювач
цду-2
(240846)
Спиртомірник обємом
= 250 дкл.
(240847)
Спиртомірник обємом
= 75 дкл.
(240848)
Спиртомірник обємом
= 999,5 дкл.
(240849)
Спиртомірник обємом
= 999,5 дкл.
(240850) Бак для
зберігання технічних
рідин
(240851) Бак для
зберігання технічних
рідин
(240852) Бак для
зберігання технічних
рідин
(240853) Мірник
(240854) Насос
Ц-АСЦЛ
(240855) Насос
Ц-6СВМ
(240856)
Спиртомірник
К-7ВМА
(240857)
Спиртомірник
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К-7ВМА
(240858) Бак під ЕАФ
(240859)
Спиртомірник обємом
= 250 дкл.
(240860) Касовий
апарат
(240861) Радіостанція
(240862) Касовий
апарат
(240864)
Електротельфер
(240868) Нівелір
(240871) Сигналізатор
зонд 1/57
(240872) Вага
ЖД- 150 ТН.
(240873) Ємність
15 м. Куб.
(240874) Ємність
14,2 м. Куб.
(240875) Ємність
14.6 м. Куб
(240876) Ємність
7.5 м. Куб.
(240878) Насос
зн 40-200/11
(240880)
Пневматичний молот
(240881) Апарат
сварочний
(240882) Таль
електрична
(240883) Токарний
гвинторізний станок
(240884) Токарний
станок
(240885) Фрезерний
станок
(240886) Токарний
станок к-62
(240887) Токарний
станок к-62
(240888) Станок
фугувальний
(240889) Прес
гідравлічний
універсальний
(240890)
Троьхвальцевий
станок
(240891) Станок срз-6
(240892) Станок сфа-4
(240893) Заточний
станок
(240894) Кран-балка
підвісна 3-ох тонна
(240895) Станок для
розпилювання дерева
(240896) Точильношліфувальний станок
(240897)
Вертикальносвердлильний станок
(240898) Станок
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7-б-32
(240899) Станок
карусельний
(240900) Машина
трубозгинна
(240901) Ножиці
гільйотинні
(240902) Фрезерний
станок
(240903) Зварочний
агрегат
(240904) Пересувна
компресорна станція
(240906) Станок
фугувальний
(240918) Установка
титрована см-2
(240919)
Аквадистилятор
(240920) Калькулятор
(240921) Сахариметр
(240922)
Лабораторний
рефракторметр
(240937) Комп’ютер
(240939) Принтер
(240941) Системний
блок
(240943) Принтер
(240946) Системний
блок
(240947) Монітор
(240949) Принтер
(240951) Кабельна
система
(240955) Принтер
(240957) Системний
блок
(240958) Ксерокс
(240960) Гідравлічна
частина насоса
(240961) Ємкість
харчова 5тис л
(240965) Насос
80-50-200з ел. дв.
11/3000
(240966) Насос
ХЦ-М 12/25 з ел.
двигуном
(240968) Насос
К-80-50-200 з ел.
двигуном
(240970) Комп’ютер в
комплекті
(240971) Прінтер
багатофункціональни
й Canon
(240972) Мінімийка
Коршер
(240973) Блок
лікарський (С-Порта)
(240974) Витратомір
"Взлет"
(240975) Витратомір
"Взлет"
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(240976) Мегаометр
(240978)
Трансформатор
струму
(240979)
Трансформатор
струму
(240980) Гідравлічна
частина насоса
SV 1615 F
(240981) Насос
ПСВН-80/11-1500
(240982) Ремкомплект
№ 2 до насосу
ХЦМ 6/30М
(240983) Насос
АСВН-80 11/1500
(240984) Насос
ХИМ 6/30 з ел.
двигуном
(240985) Діфмонометр
(240986) Гідравлічна
частина насоса
(240987) Ротор в зборі
до насосу Д320/50
(240990) Бражна
колона д.1400мм
(28тар.сито)
(240991) Ел.
Лічильник
(240992) Насос
FНЕ 50-200/110
3х400В
(240993) Мікроскоп
бінокулярний
ХSP - 1288
(240994) Шафа
керування насосною
станцією
(240995) апарат
зварювальний
напівавтомат MIG-250
(240996) к-т
паронітових
прокладок 2000 мм
(240997) куб 2000 мм
нержавійка
(240998) тарілка н/ж
д.1900
(240999) тарілка н/ж
д.1992
(241000) спіральний
теплообмінник
F = 60 м. кв. н/ж
(241001) системний
блок ІТ G-4560
(241002) кипятильник
н/ж БК F-120м.кв.
(241003) Сепараційна
насадка бражної
колони
(241004) Парові
продуктові
комуникації O 475,
450, 320, 300, 250 мм
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(241005) Кришка
сепараційної насадки
із рошувальним
пристроїм
(241006) Збірник
флегмового
компоненту
ректифікації (ФКР)
(241007) Місткість
для кубової ріднини
(241008) Обичайка
гідравлічного затвору
(бардовідвідник)
(241009)
Краплевловлювач
(241010) Циклон
(241011) Насос
Pumps 32-160/5,5-2
(241012) Насос
Pumps 80-315/11-4
(241013) Хроматограф
"Кристал"
(241014) Генератор
водню ГВ-6
(241015)
Фотоелектроколориметр КФК - 3-01
(241016) Дозатор
автоматичний
(241017) Компресор
24л.
(241018) ПК
Intel PIV 2800 mHz
(241019) Гвинтовий
компресор Fokus 22
(241021)
перетворювач тиску
РС-28
(241022)
Перетворювач
частоти
(241023) контролер
малоканал.
мікропроцесорний
(241024) Парова
продуктова
комунікація та
приймальна місткість
для залишкової барди
168 кг товщина
металу 1,5 мм
(241025) алюмінієва
конструкція
14,3 м. куб.
(241026) витратомірліч. електромагн.
ІВК-3 DN50 з
індикатор
(241027) Емність для
зберігання ЕАФ
(241028) Емність для
зберігання ЕАФ
(241029) Емність для
зберігання ЕАФ
(241030) Емність для
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зберігання ЕАФ
(241031) Прицеп
(241032)
Автопогрущик
(241033) Напівпричеп
цистерна
(241034) Екскаватор
(500549) Насос
Lovara
15SV05F040T-Ex
(500550) насос Lovara
ESHS 80250/110/C45VSNZ-Ex
(500551) Насос Lovara
ESHS 40250/110/C25VSSZ-Ex
(500552) Насос Lovara
ESHS 40250/110/C25VSSZ-Ex
(500567) Насос Lovara
10SV15F055Т
(500568) Монітор 23,6
Liyama ProLite
X2474HV-B1
(500569) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500570) SCADAсистема Visual
Intellect Standart v/2.0
(500571) Системний
блок НЕО
(500572)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500573)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500574)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500575)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500576)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500577)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500578)
Перетворювач
електропневматичний
МТМ 810 din
(500647) Системний
блок
(500648) Системний
блок IT-Block
G5400Work
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(500649)
Багатофункційний
пристрій БФП Canon
imageRUNNER 1435i
(241035) Автовишка
зіл-130 98-154
(241036) Автокран
36-64
(241037) Автомобіль
уаз-469-31-51
(241038) Автомобіль
зіл-130 00138
(241039) Тепловоз
(241040) Автомобіль
газ 3120
(241041) Автомобіль
маз323
(241042) Автомобіль
нива 4170
(241043) Автомобіль
94-65
(241044) Автомобіь
шкода-супер Б
(240837) Телевізор
(241045) Стіл
двохтумбовий
(241046) Холодильник
(241047) Холодильник
норд
(241048) Комплект
"діалог"
(241053) Шафа
металева
(241054) Шафа
металева
(241055) Шафа
(241056) Шафа
двухдверна
(241057) Стіл
двотумбовий
(241058) Холодильник
(241059) Холодильник
норд
(241060) Холодильник
норд
(241061) Шафа
книжна
(241062) Шафа
книжна
(241063) Шафа
двохдверна
(241064) Стіл
лабораторний
(241065) Стенд для
перевірки
(241066) Стіл
лабораторний
(241067) Холодильник
(241068) Стіл
лабораторний № 6
(241069) Стіл
лабораторний № 11
(241070) Холодильник
(241071)
Лабораторний стіл
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двухсторонній
(241072)
Лабораторний стіл
двухсторонній
(241073) Шафа з
ящичками
(241074) Шафа
миючого столу
(241075)
Лабораторний стіл
односторнний
(241076) Шафа
миючого столу
(241077) Шафа
лабораторна
(241078) Шафа
лабораторна металева
(241079)
Канцелярський стіл
(241080) Шафа
середня
(241081) Шафа низька
(241083) Шафа низька
(241084) Шафа
металева
(241086) Стіл
двотумбовий
(241087) Шафа
двохдверна
(241088) Шафа
металева
(241092) Холодильник
(241093) Стіл
лабораторний
(241094) Стіл
лабораторний
пристінний
(241095) Набор
кухонний
(241096) Набор
кухонний
(270973) Колонка
капiлярна FFAP
(241097)
Експериментальна
установка біогазу
Адміністративна
будівля, загальною
площею 700,5 кв. м;
ґанок І, ІІ; вимощеня,
ІІІ

Нежитлова будівля
загальною площею
712,9 кв. м

Нежитлова будівля,
літ. А у складі:
адміністративна
будівля літ. А
загальною площею
316,9 кв. м,

Жашківський р-н,
м. Жашків,
вул. Миру, 2

Головне управління
статистики у Черкаській
області, код за ЄДРПОУ
02357999

Регіональне відділення
Фонду по Київській,
Черкаській та
Чернігівській областях

Хмельницька

Деражнянський р-н,
м. Деражня,
вул. Миру, 89

Центрально-Західне
міжрегіональне
управління Міністерства
юстиції (м.
Хмельницький), код за
ЄДРПОУ 43316784

Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях

Запорізька

Кам'янськоДніпровський р-н,
м. Кам'янкаДніпровська,
вул. Набережна, 68

Головне управління
статистики у
Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ
02360576

Регіональне відділення
Фонду по
Дніпропетровський,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

Черкаська
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вбиральня, літ. У
загальною площею
1,0 кв. м
Комплекс будівель, у
складі: контора з
прибудовами літ. Б,
загальною площею
169,4 кв. м; гараж
літ. Г; сарай літ. С;
вбиральня літ. У

Запорізька

Чернігівський р-н,
смт Чернігівка,
вул. Соборна, 369

Головне управління
статистики в Запорізькій
області,
код за ЄДРПОУ
02360576

Регіональне відділення
Фонду по
Дніпропетровський,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

3) доповнити такими позиціями:
Будівлі санаторію
«Гірський»

Частина
адміністративної
будівлі площею
272,4 кв. м

Вінницька

МогилівПодільський р-н,
с. Бронниця,
вул. Головна, 66

Дніпропетровська

Дніпровський р-н,
смт Слобожанське,
вул.
Сухомлинського
Василя, 42

Окреме майно
Мишковицького місця
провадження
діяльності та
зберігання спирту
ДП “Укрспирт”
(спиртове
виробництво) у
складі:
(150038)
Адміністративний
корпус (загал. п.
2010,4 кв. м.)
(150039) Головний
виробничий корпус з
підвалом,
трансформаторна,
місце зберігання
прекурсорів,
автомобілерозвантажу
вач ГУАР-30 з
навісом і підвалом
(загал. п.
2167,3 кв. м.)
(150040) Головний
виробничий корпус з
підвалом,
трансформаторна,
місце зберігання
прекурсорів,
автомобілерозвантажу
вач ГУАР-30 з
навісом і підвалом
(загал. п. 752 кв. м.)
(150029)
Спиртосховище
(загал. п. 236,1 кв. м.)
(150028)

Державне підприємство
«Управління справами
Фонду державного
майна України»,
код за ЄДРПОУ
39950170
Регіональний офіс
водних ресурсів у
Дніпропетровській
області,
код за ЄДРПОУ
01038699
ДП «Укрспирт»,
код за ЄДРПОУ
37199618

Тернопільська

Тернопільський р-н,
с. Мишковичі,
вул. Січових
Стрільців
(вул. Леніна), 1

Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях
Регіональне відділення
Фонду по
Дніпропетровський,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Регіональне відділення
Фонду по ІваноФранківській,
Чернівецькій та
Тернопільській областях
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Вуглекислотний цех,
вагова з навісом
(загал. п. 342 кв. м.)
(150027) Цех
брагоректифікації
(загал. п. 611 кв. м.)
(150026) Будівля
повітродувки з
прибудовою (загал. п.
159,6 кв. м.)
(150046) Соковий цех
з прибудовами
(будівля цеху соків)
(загал. п. 277,9 кв. м.)
(150043) Соковий цех
з прибудовами
(будівля приміщення
сокового цеху) (загал.
п. 1811,77 кв. м.)
(150041) Соковий цех
з прибудовами
(будівля ковбасного
цеху) (загал. п.
440,33 кв. м.)
(150122) Соковий цех
з прибудовами
(прибудова сокового
цеху) (загал. п.
95,3 кв. м.)
(150045) Камінний
склад з цокольним
поверхом (загал. п.
674,1 кв. м.)
(150044) Водонасосна
станція (загал. п.
38,1 кв. м.)
(150042) Будівля
обслуговування
очисних споруд
(загал. п. 216,9 кв.м.)
(150037) Градірня
(загал. п. 71,2 кв. м.)
(150036) Хлораторна
(загал. п. 91,4 кв. м.)
(150035)
Бардосховище (загал.
п. 95,9 кв. м.)
(150033) Цех
брагоректифікації
(прибудова КВП)
(загал. п. 17,1 кв. м.)
(150076) Котельня з
підвалом (загал. п.
876,9 кв. м.)
(150148) Резервуар
для зберігання
меляси, пункт
приймання меляси
(загал. п. 200,2 кв. м.)
(150150) Резервуар
для зберігання мазути
(загал. п. 118,4 кв. м.)
(150151) Резервуар
для зберігання мазути
(загал. п. 122,3 кв. м.)
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(150149) Резервуар
для зберігання меляси
(загал. п. 143,1 кв. м.)
(150034) Будівля
мірного відділення
(загал. п. 239,4 кв. м.)
(150032) Будівля
старої спиртобази
(загал. п. 66,3 кв. м.)
(150031) Будівля
господарського
призначення (загал. п.
51,2 кв. м.)
(150030) Будівля
прохідної спиртобази
(загал. п. 78,2 кв. м.)
(150052) Котел
цистерни списаної
(150077) Бункери сок.
(150078) Бункери
сок.ц.
(150079) Бункери
сок.ц.
(150080) Бункери
сок.ц.
(150081)
Артсвердловина 2
(150082)
Артсвердловина 3
(150083) Силос
Резервуар стальний 75
(150084) Силос
резервуар стальний 75
(150085) Силос
резервуар стальний 75
(150086) Силос
резервуар стальний 75
(150087)
Трубопроводи подачі
зерна
(150088) Цистерна
спиртова 8
(150089) Цистерна
спиртова 9
(150090) Ємкість
50 куб. м.
(150091) Ємкість
75 куб. м.
(150092) Ємкість
УМ2 50 КУБ.М.
(150093) Ємкість
УМ2 50 КУБ.М.
(150094) Ємкість
УМ2 50 КУБ.М.
(150095) Ємкість
УМ2 50 КУБ.М.
(150096) Ємкість
УМ2 50 КУБ.М.
(150097) Ємкість
УМ2 50 КУБ.М.
(150098) Котел
списаної цистерни

Теребовлянський рн, смт Дружба,
вул. Лесі Українки
(вул.
Дзержинського), 32
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(150100) Випуск в
ріку стічних вод
(150101) Дорога на
брагу
(150102) Каналізація
очисні
(150103) Поля
фільтрації
(150104) Підпорна
стіна
(150105) Резервуар
СМК4 50 КУБ.М.
(150106) Цистерна
50 куб. м
(150107) Резервуар
СМК4 50 КУБ.М.
(150108) Цистерна
спиртова 1
(150109) Цистерна
спиртова 4
(150110) Цистерна
спиртова 5
(150111) Цистерна
спиртова 6
(150112) Цистерна
спиртова 7
(150113) Цистерна
50 куб. м.
(150114) Цистерна
50 куб. м.
(150115) Ємкість
50 куб. м.
(150116) Бункери
сок.ц.
(150117) Бункери
сок.ц.
(150118) Бункери
сок.ц.
(150119) Бункери
сок.ц.
(150120) Бункери
сок.ц
(150121) Місткість
емальована соки
(150123) Реактор
2 куб. м.
(150124) Реактор
2 куб. м.
(150125) Реактор
2 куб. м.
(150126) Реактор
2 куб. м.
(150127) Реактор
2 куб. м.
(150128) Реактор
2 куб. м.
(150129) Резервуар
20 куб. м. 1251.5
(150130) Бункер соки
(150131) Бункер соки
(150132) Бункер соки
(150133) Бункер соки
(150134) Бункер соки
(150135) Бункер соки
(150136) Бункер соки
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(150137) Бункер соки
(150138) Бункер соки
(150139) Збірник ВББ
Соки
(150140) Збірник ВББ
Соки
(150141) Збірник ВББ
Соки
(150142) Збірник П4
16 куб. м. соки
(150143) Котел
списаної цистерни
(150144) Огорожа
(150145) Під'їзні
шляхи спиртобази
(150146)
Трубопроводи
кабельна розводка
(150147) Котел
списаної цистерни
(150151) Резервуар
для зберігання мазути
(150152) Кабельна
траса апаратне
(150153) Ємкість
50 куб. м.
(150154) Ємкість
12 куб. м.
(150155) Резервуар
20 куб. м.
(150156) Резервуар
20 куб. м.
(150157) Резервуар
20 куб. м.
(150158) Резервуар
20 куб. м.
(150159)
Трубопроводи соки
(150160)
Трубопроводи і
шарові крани
(150161) Трубопровід
соки
(150162) Цистерна із
н/ж сталі
(150165) Кабельна
розводка
(150166) Димова
труба
(150167) Огорожа
заводу і ворота
(150168) Підїздні
шляхи заводу
(150169) Підїздні
дороги
(150170) Теплопровід
і каналізація
(150171) Теплотраса
(150172) Теплотраса
(150173) Трубопровід,
каналіз. чавунна
(150174) Трубопровод
кабельна розводка
(150175) Ємкість
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(150176) Бак емалевий
(150177) Бак емалевий
(150178) Сольове для
мокрого зберігання
солі
(150179) Електролінія
ковбасного цеху
(150180) Ємкість
50 куб. м.
(150211) АТС
Panasonic
(150212) Холодильник
Ардо 28
(150284) Плитка
електрична Gefest
(150285) Холодильник
ВЕКО
(150299) Крісло
NOWA STEEL
(150300) Прінтер
Canon 1120+ кабель
(150301) Система
супутникового
телебачення
(150302) Стінка
(150303) Стінка 5
секційна
(150304) Телевізор
LCD SHRP GA - 6
(150305) Телефон
Panasonic
(150306) Факс
Panaconic
K{_FT 64 RS
(150307) Холодильник
Снайге двохкамерний
(150308) Комп'ютор
на базі процесора
Intel
(150312) Комп'ютер
ПК ATX/Fdd
1/44/CPU 850
(150313) Компютерна
мережа
(150314) Манітор
17LGF 700B Flatron
(150315) Манітор 19
Samsung SM 9432
NTFT
(150316) ПК в
комплекті Core 2DUO
(150317) Прінтер
Canon 1120+ кабель
(150318) Стінка 4
секційна
(150319) Диван
кутовий Вега
(150320) Комп'ютор
на базі процесора
АМД
(150321) Манітор
Samsung
(150322) Принтер
лазерний Canon 1120
(150323) Сканер
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BEKO S2W
5250С1200*2400 Д
(150324) Столик
журнальний
(150325) Стіл
комп'ютерний
(150326) Стіл
комп'ютерний
(150327) Стінка
(150328) Факс
Панасонік КХF Т904
220V
(150329)
UPSPowercom
KIN-325 А
(150330) Комп'ютер
ПК ATX/Fdd
1/44/CPU
(150331) Стінка
(150332) Серверний
блок Іntel
(150333) БФП
Samsung SСХ-4220
сканер
(150334) Комплект
офіс. меблів стіл.
стінка
(150336) Манітор
BENO 19
(150337) Ноутбук
ASUS F3Jr CD T2080
(150338) Ноутбук НР
Pavilion dv 6955 er CM
(150339) ПК на базі
процесора Інтель
(150340) Принтер
Canon LBP-2900
(150341) Принтер
Canon LBP 810
(150343) Диван
кутовий Вега
(150344) Комплект
офісних меблів
(150345) Комп'ютер
ПК ATX/Fdd
1/44/CPU 850
(150346) Кондиціонер
Fujstsu ASYA 14 LC
(150559) Дріжджанка
1
(150560) Дріжджанка
2
(150561) Дріжджанка
3
(150562) Дріжджанка
4
(150563) Дріжджанка
5
(150564) Мотор
редуктор
(150565) Дріжджанка
6
(150566) Мотор
редуктор
(150567) Мотор
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редуктор
(150568) Мотор
редуктор нім.
(150569) Бункер для
солодового молочка
(150570) Установка
для помола зерна
(150571) Випаровувач
(150572) Насос
АК 50/160 з ел. дв.
(150573) Насос
дозатор
(150574) Насос НБ-50
(150575) Насосний
агрегат ВВН з елек.
мотором
(150576) Оцукровач
(150577) Пластичний
теплообмінник
(150578)
Теплообмінна труба
(150581) Вставка
фільтра для зернової
мельниці
(150586) Насос
100*65*200
(150587) Насос
100*65*200
(150588) Насос
100*65*200
(150589) Насос
30 100
(150590) Насос
С10-140
(150591)
Теплообмінник
(150592)
Теплообмінник
(150593)
Теплообмінник
(150594)
Теплообмінник
(150595)
Теплообмінник
(150596)
Теплообмінник
(150597)
Теплообмінник
(150598)
Теплообмінник
(150599)
Теплообмінник
(150600)
Теплообмінник
(150601)
Теплообмінник
(150602) Чан
бродильний
100куб. м.
(150603) Чан
бродильний
100куб. м.
(150604) Чан
бродильний 100
куб.м.
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(150605) Чан
бродильний
100куб. м.
(150606) Вакуумнаповнювач
(150608) Компресор
2ВУ-1
(150611) Мононасос
нім
(150612) Місткість
для ошпарювання
свинини
(150613) Нагрівачпластина
(150614) Насос
лопасний
(150615) Столи
(150616) Фільтр
шарувальний
(150617)
Зварювальний
випрямлювач
ВС-600
(150618) Люнет
(150620) Моноблок
(150621) Мотопомпа
ПП 800 Б
(150622) Насос DAB
BPH 180/280.50Т
(150623) Насос
АК 50/160 з ел.
двигуном
(150624) Насос РН- 30
(150626) Сварочний
трансформатор
(150627) Станок
(150628) Станок
деревообробний
(150629) Станок
сверлильний
(150630) Станок
токарний Кусон -3
(150631) Станок
токарний
(150632) Станок
токарний
(150633) Станок
врезерний 67 К25
(150634)
Трансформатор
зварювальний
(150635)
Трансформатор
зварювальний
(150636) Установка
ВУ-350
(150637) Установка
ВУ-350
(150638) Насос
агрегат
(150652) ГУАР 30т.
(150653) Дробарка
АIДМ 2Р-110 без
електродвигуна
(150654) Компресорна
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установка марка 4ВУ1
(150655) Мононасос
моноблок
(150656) Насос НБ -50
(150657) Норія
(150658) Норія
(150659)
Універсальний
очищувач
(150660) ФІльтр для
дробілки Петкус
(150661) Насос
агрегат
(150662) Транспортер
для солод молочка
(150663)
Бетонозмішувач 100л
(150665)
Випрямовлювач до
зварювального
апарату
(150666) Мірник
250 дал
(150667) Мірник
250 дал
(150668) Мірник
75 дал 3
(150669) Компресор
вуглекислотний
(150670) Насос
100*65*200
(150671) Насос
100*65*200
(150672) Насос
100*65*200
(150673) Релейна
шафа
(150675) Холодильна
установка
(150676) Насос
100*65*200
(150677) насос
25/20 ПДВ
(150678) Насос
СR-16-160F
(150679) Насос
багатоступеневий
CR15-17
(150680) Натрій
катіоновий фільтр
(150681) Натрій
катіоновий фільтр
(150682) Натрій
катіоновий фільтр
(150683) Натрій
катіоновий фільтр
(150684) Лічильник
хол.води турбінний
150
(150685) БФП
Мінолта bishub 164
(150686) Dell Studio
1749 210-31415 Blk
(150687)
Мембран.насос-
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дозатор
PDM-D-BA 311/5
(150688)
Електронасос
ЕЦВ 8-16-140
(150689) Насос
SHOS 40/160/40
(150690) Лічильник
води турб. ду 100
(150691) Мірник
1000 дал
(150692) Мірник
1000 дал
(150693) Мірник
400 дал
(150694) Мірник
400 дал
(150695) Мірник
75 дал
(150696) Мірник
75 дал
(150697) Спиртомір
СА-2
(150698) Агрегат
безперервного
розварювання
(150699) Бродильний
чан
(150700) Бродильний
чан 100 куб.м.
(150701) Бродильний
чан 100 куб. м.
(150702) Бродальний
чан 100 куб. м.
(150703) Бродильний
чан 100 куб. м.
(150704) Бродильний
чан 100 куб. м.
(150705) Вентиляція
(150706) Вентиляція
(150707) Головки
миючі
(150709)
Електронасос
ЕЦВ 8-40-90
(150710) ЛІчильник
хол.Ду -100
(150711) Миючі
головки
(150713) Насос
100*65*200
(150718) Миючі
головки
(150720) Насос
100*65*200
(150721) Насос
100*65*200
(150722) Насос
100*65*200
(150723) Насос
100*65*200
(150724) Насос
100*65*200
(150725) насос
100*65*200
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(150726) Насос
100*65*200
(150727) Насос
100*65*200
(150728) Газгольдер
(150729)
Брагоректифікаційний
апарат
(150730) Дефлегматор
45м. кв.
(150731) Кипятильник
(150732) Кипятильник
(150733) Кипятильник
(150734) Конденсатор
(150735) Конденсатор
(150736) Конденсатор
(150737) Насос
ЗМ 40-200/5.5
(150738) Насос
MYI 404 WILO
(150739) Насос MXH
205 Е з ел. дв.
0,75 квт/2
(150740) Насос
ЦГ 12.5/50 К 4-2
(150741) Обладнання
БРУ
(150742) Тельфер
(150743) Холодильник
спирту 32
(150744) Апаратура
для зернової ваги
(150745) Насос
DLX-CC/M 02-10
(150746) Спиртомір
СА-2
(150747) Конденсатор
(150748) Конденсатор
(150749) Мононасос
80 А
(150750) Насос
(150751) Насос
(150752) Насос
(150753) Насос
(150754) Насос
(150755) Насос
(150756) Насос
(150757) Насос
(150758) Насос
(150759) Насос
(150760) Насос
(150761) Насос
NE80 А
(150762) Насос X80/50
(150763) Насос
дозатор PDEDL
(150764) Насос
менше 150
(150765) Насос
центроб. 150
(150766) Насос
шнековий NE60 А н/ж
(150767) Пастеризатор
охолод
(150768) Проміжний
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збірник 0,24 куб. м.
(150769) Вага товарна
РП32413
(150770) Вакуумний
насос LPH45316
(150771) Вентилятор
ВЦ 14-46 А 4М
(150772) Випарна
установка ВВ-25
(150773) Випарний
апарат
(150774) Градірня
башня охолодження
(150775) Дробарка
фірми Бухер
(150776) Ел. двигун
АНУ 100L6
(150778)
Електромотор
15 квт 1500об
(150779) Збірник для
м'якості води
0,25 м. куб.
(150780) Збірник з н/ж
сталі V - 0,3м. куб.
(150781) Збірник н/ж
сталі для мезги,
2 м. куб
(150782) Зміївиковий
підігрівач
(150783) Конвеєр М8
(150784) Конденсатор
(150785) Конденсатор
(150786) Котел
Рівне -30ГС
(150787) Мірник
250 дал
(150788) Мірник
250 дал
(150789) Мірник
250 дал
(150790) Мірник
250 дал
(150791) Мірник
282 дал
(150792) Мірник
75 дал
(150793) Насос
(150794) Насос
спиртовий
(150795) Фотометр
КФК-3
(150796) Холодильник
ВЕКО
(150798) Контрольний
снаряд
(150799) Контрольний
снаряд
(150801) Резервуар
емалевий
(150802) Резервуар
емалевий
(150804) Стрічковий
прес Flobter 13-FRV
17
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(150805) Тельфер
(150806)
Теплообмінник
800 Нк
(150807)
Теплообмінник
КХ-1
(150808) Транспортер
ленточний
(150809) Транспортер
стрічковий
(150810) Транспортер
стрічковий
(150811) Транспортер
стрічковий
(150812) Установка
охолодження
(150813) Установка
БТХ
(150814) Установка
БТХ
(150816) ФІльтр
Ш4-ОД-33
(150817) ФІльтр
намивний
(150818) Шнек
(150819) Щит
(150820)
Газосигналізатор
СТХ 17-6
(150821) Ел. двигун
100 квт. 1470 об. хв.
б/к
(150822)
Електродвигун
30 квт. 1500 об.хв.
(150823)
Єлектродвигун
37 квт 3000
(150825)
Електродвигун
ВЗГ 5.5*1500
(150826)
Електродвигун
УАМ 225 37,5*1000
(150827)
Електромотор 30квт
(150828)
Електромотор
48 квт
(150830)
Електронасос
ЕЦВ 8-40-120
(150831)
Електронасос
ЦНСГ 38-220
(150832) Котел
ДКВР 10/13
(150833) Лічильник
газовий
(150835) Обчислювач
об'єму газу Універсал
(150836) Паровий
котел ДКВР
(150838) Погрузчик
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екскаватор
(150839) Барабан
котла
(150840) Вентилятор
ВД8
(150841) Вентилятор
Ц4-70
(150842) Вентилятор
ц470510411.68
(150844) Димосос
ДН-12
(150845) Димосос
ДН10
(150846) Димосос
ДН 10 1500
(150847) Економайзер
чав
(150848) Економайзер
чав.
(150849) Економайзер
(150850) Ел. двигун
100 квт. 1470 об. хв.
б/к
(150851) Вага
електронна МЕ-210
(150852) Компл.
офісн. мебл. шафа
скло стіл
(150853) Лабораторне
обладнання
(150856) Лічильник
холоду 100
(150857) Лічильник
хол ДУ100
(150858) Мононасос
нім
(150859) Насос
Д320/50
(150861) Насос
ЕЦВ 8-16-140
(150862) Насос
НШ-50
(150864) Рибозахисна
споруда
(150866) Шліфувальна
машина
(150867) 4-х колонний
вакуум-випарний
апарат
(150868) Бражний чан
з мішалкою
(150869) Фільтр
Ф-В-100
(150870) Фільтр ФГ
(150871) Прожектор
ПГУ 2000 2
(150888) MITSUBISHI
Pajero
(150889) Автокран
(150890) Автомашина
31029 Волга
(150892) Автомобіль
ГАЗ 31
(150893) Автомобіль
Мерседес Бенц
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(150894) Автоприцеп
(150895) Бочка
місткістю 10 куб. м.
(150896) ЗІЛ
ММЗ 345-02
(150897) Камаз
(150898) КАМАЗ
(150899) КАМАЗ 5320
(150900) Камаз 5320
(150901) КАМАЗ 5320
(150902) КАМАЗ
55102
(150903) МАЗ 35432
(150904) Міцубісі
(150905) Прицеп
(150908) Ел. щит ШГ
ПДВ 1091
(150909) Разпредщит
(150910) Шафа
управління
(150911)
Газоаналізатор
(150912) Дозор С-1
(150913) Спиртометр
СА-2
(150914) Спиртометр
СА-2
(150915) Вага
автоматична
(150917) Ел. шафа
СПА 77 с 8
(150918) Ел. шафа
СПА 77 с 8
(150919) Ел. шафа
СПА 77 с 8
(150920) Ел. шафа
СПА 77 с 8
(150921) Ел. шафа
СПА 77 с 8
(150922) Ел. шафа
СПА 77 с 8
(150923) КРУ КСО
(150927) Механічний
фільтр
(150928) Прожектор
ПГУ 2000 2
(150930)
Разпредпункт
РПС 70 1
(150931)
Разпредш\щит
ПР 24 СК7
(150933)
Трансформатор
ТМ 630 10
(150934)
Трансформатор
ТМ 630 10 04
(150935)
Трансформатор
ТМ 630 10 04
(150936) Шафа РПС
(150937) Шафа силова
ПР24721493
(150938) Шафа силова
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ПР24721493
(150939) Шафа силова
ПР24721493
(150940) Шафа силова
ПР24721493
(150941) Шафа силова
ПР24721493
(150942) Шафа силова
ПР24721493
(150943) Шафа силова
ПР24721493
(150944) Шафа силова
ПР24721493
(150945) ЩИт
СМП 652
(150946) Щит
електричний
(150947) Щит
електричний
(150948) Щит панель
ШО7025
(150949) Щит панель
ШО7035
(150950) Щит панель
ШО7035
(150953) Щит Шафа
електрична
(150954) Щити
управління
(150956)
Рефрактометр
(150957) Вага ВЛЄ
(150958) Мікроскоп
(150959) Щит
02Е 4725
(150960) Вага 30 т
(150961) Заправка
(150962) Фотометр
Р1 8620
(150993) Цистерна
50 куб. м.
(150994) Цистерна
50 куб. м.
(150995) Цистерна
50куб. м.
(150996) Цистерна
50куб. м.
(500667) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500668) Системний
блок IT-Block
G5400Work
(500669) Монітор
23,6” Iiyama ProLite
X2474HV-B1
(500670) Монітор
23,6” Iiyama ProLite
X2474HV-B1
(500671)
Багатофункційний
пристрій БФП Canon
imageRUNNER
1435i(500694) БФП
лазерний НР LJ Pro
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M130a(G3057A)
(500695) Компютер
Technic-Pro AMD
A6-7480 X2
3.5/4096Mb/SSD120G
b/video/ATX

Нежитлова будівля,
літ. «А», пл.
109,3 кв. м

Гараж, літ. А-1,
загальною площею
39,6 кв. м.
Гараж, літ. А-1:
приміщення літ. 6-1,
літ. 6-2, загальною
площею 40,9 кв. м.
Електролінія
зовнішня
(інв. № 37)
Будівля
Великолучківської
дільничної лікарні
ветеринарної
медицини, загальною
площею 154,0 кв. м,
огорожа
Будівля ветлікарні
літ. "А", загальною
площею 174,2 кв. м,
гараж літ. "Г"
загальною площею
129,0 кв. м, будівля
секційної літ. "Б-1"
загальною площею
16,5 кв. м, ПММ
літ. "Д-1" загальною
площею 26,6 кв. м,
вбиральня літ. "В-1"
загальною площею
4,4 кв. м

ДП «Центр науково технічної інформації
та сприяння
інноваційному розвитку
України»
(ДП «Укртехінформ»),
код за ЄДРПОУ
03056656
Головне управління
держпродспоживслужби
в Чернігівській області,
код за ЄДРПОУ
40310334
Головне управління
держпродспоживслужби
в Чернігівській області,
код за ЄДРПОУ
40310334
ТЗДВ «Ковельська
реалізаційна база
хлібопродуктів»,
код за ЄДРПОУ
00953482

Регіональне відділення
Фонду по Київській,
Черкаській та
Чернігівській областях

Київська

м. Біла Церква,
вул. Гоголя, 14

Чернігівська

м. Чернігів,
вул. Толстого, 15

Чернігівська

м. Чернігів,
вул. Толстого, 15

Волинська

м. Ковель,
вул. Луцька, 15

Закарпатська

Мукачівський р-н.,
с. Великі Лучки,
вул. Мукачівська,
будинок 273

Мукачівська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
26395332

Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

м. Чуднів,
вул. Соборна, 71

Чуднівська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ
00698199

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській та
Житомирській областях

Житомирська

Нежитлова будівля
гаража загальною
площею 93,5 кв.м.

Житомирська

м. Андрушівка,
вул. Воб’яна 13а

Будівля автовагової
загальною площею
47,4 кв. м.

Рівненська

м. Сарни,
вул. Заводська, 2

Відділ інфраструктури
житлово-комунального
господарства,
містобудування,
архітектури, енергетики
та захисту довкілля
Андрушівської районної
державної адміністрації,
код за ЄДРПОУ
36104855
ВАТ «Сарненський
комбінат
хлібопродуктів»,
код за ЄДРПОУ

Регіональне відділення
Фонду по Київській,
Черкаській та
Чернігівській областях
Регіональне відділення
Фонду по Київській,
Черкаській та
Чернігівській областях
Регіональне відділення
Фонду по Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській та
Житомирській областях

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській та
Житомирській областях
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Гараж № 7 загальною
площею 17,8 кв. м

Адмінбудинок
загальною площею
49,9 кв. м

Гараж, нежитлова
будівля загальною
площею 44,2 кв. м
Нежитлова будівля
побутового комбінату
літ. «А-2», (інв. 2-53),
загальною площею
384,0 кв. м.
Будівля магазину,
загальною площею
33,1 кв. м
Будівля магазину,
загальною площею
32,5 кв. м
Нежитлова будівля,
магазин, загальною
площею 83,2 кв. м
Нежитлові
приміщення
загальною площею
290,95 кв. м
Нежиле приміщення
літ. «А-1» загальною
площею 26,5 кв. м
Нежитлова будівля
літ. «Г-1» загальною
площею 182,3 кв. м
з обладнанням
Частина комплексу
будівель цеху
«Електроремонт» у
складі: «А» - будівля
ремонтно-механічної
майстерні загальною
плошею 1834 кв. м
(інв. № 101310134),
«Г» - будівля охорони
та бухгалтерії
загальною площею
20,5 кв. м
(інв. № 101310135),

Рівненська

Радивилівський р-н,
м. Радивилів,
вул. Почаївська,
20а

Рівненська

Костопільський р-н,
м. Костопіль,
вул. Незалежності,
20

Рівненська

Костопільський р-н,
м. Костопіль,
вул. Незалежності,
20

Харківська

Балаклійський р-н,
смт Савинці,
вул. Кооперативна,
3

Харківська

Золочівська р-н,
с. Скорики,
вул. Шевченка, 11а

Харківська

Харківська

Золочівський р-н,
с. Завадське,
вул. Завадська
(колишня назва –
вул. В.
Васильченка), 2
Богодухівський р-н,
сщ. Мала Іванівка,
вул. Мала Іванівська, 18

00955704
Державна установа
«Рівненська обласна
фітосанітарна
лабораторія»,
код за ЄДРПОУ
38503282
Державна установа
«Рівненська обласна
фітосанітарна
лабораторія»,
код за ЄДРПОУ
38503282
Державна установа
«Рівненська обласна
фітосанітарна
лабораторія»,
код за ЄДРПОУ
38503282

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській та
Житомирській областях

відсутній

відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській
областях

відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській
областях

відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській
областях

відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській
областях

Харківська

Харківська

Барвінківський р-н,
с. Червона Зоря,
вул. Ставкова, 1

відсутній

Харківська

м. Харків,
просп. НовоБаварський, 118

відсутній

Каховський р-н,
с. Тавричанка,
вул.
Мелітопольська, 8

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській та
Житомирській областях

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській
областях

Балаклійський р-н,
смт Савинці,
вул. Кооперативна,
2

Херсонська

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській та
Житомирській областях

Каховське міжрайонне
управління водного
господарства
Басейнового управління
водних ресурсів
нижнього Дніпра,
код за ЄДРПОУ
04394579

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській
областях
Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській
областях
Регіональне відділення
Фонду по Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
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«Е» - будівля для
зберігання ємностей
загальною площею
3,8 кв. м
(інв. 101310136), «З» трансформаторна
підстанція загальною
площею 37,3 кв. м
(інв. № 101310138),
«І» - вбиральня
(інв. № 101310137),
№ 1,3,4-огорожа
(інв. № 101330038)
Склад малоцінного
інвентаря, літ. І
загальною площею
408,4 кв. м
Склад ПММ, літ. Г
загальною площею
31,4 кв. м
Склад для
обладнання, літ. Д,
загальною площею
62,5 кв. м.
Аеродинамічна
лабораторія, літ. Ж,
загальною площею
582,2 кв. м.
Адміністративногосподарчий центр,
літ. А, загальною
площею 612,9 кв. м.
Склад малоцінного
інвентаря, літ. З,
загальною площею
360,8 кв. м.
Гідравлічна
лабораторія, літ. Є,
загальною площею
93,5 кв.м.

Херсонська

Голопристанський
р-н,
с. Рибальче,
вул. Степова, 15В

Херсонська

Голопристанський
р-н,
с. Рибальче,
вул. Степова, 15В

Херсонська

Голопристанський
р-н,
с. Рибальче,
вул. Степова, 15В

Херсонська

Голопристанський
р-н,
с. Рибальче,
вул. Степова, 15В

Херсонська

Голопристанський
р-н,
с. Рибальче,
вул. Степова, 15В

Херсонська

Голопристанський
р-н,
с. Рибальче,
вул. Степова, 15В

Херсонська

Голопристанський
р-н,
с. Рибальче,
вул. Степова, 15В

Басейнове управління
водних ресурсів
нижнього Дніпра,
код за ЄДРПОУ
01039040
Басейнове управління
водних ресурсів
нижнього Дніпра,
код за ЄДРПОУ
01039040
Басейнове управління
водних ресурсів
нижнього Дніпра,
код за ЄДРПОУ
01039040
Басейнове управління
водних ресурсів
нижнього Дніпра,
код за ЄДРПОУ
01039040
Басейнове управління
водних ресурсів
нижнього Дніпра,
код за ЄДРПОУ
01039040
Басейнове управління
водних ресурсів
нижнього Дніпра,
код за ЄДРПОУ
01039040
Басейнове управління
водних ресурсів
нижнього Дніпра,
код за ЄДРПОУ
01039040

Регіональне відділення
Фонду по Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення
Фонду по Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення
Фонду по Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення
Фонду по Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення
Фонду по Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення
Фонду по Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне відділення
Фонду по Херсонській
області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі

4. Внести до додатка 4 «Перелік об’єктів незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів», затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 06.01.2021 № 5, таку зміну:
1) доповнити такою позицією:
Об’єкт
незавершеного
будівництва житловий будинок

Херсонська

смт Нижні Сірогози,
вул. Садова (Леніна),
б/н

ПрАТ
«Нижньосірогозьке
АТП – 16542»,
код за ЄДРПОУ
03119084

Регіональне
відділення Фонду по
Херсонській області,
Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
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5.
Внести до додатка 5 «Перелік об’єктів соціально-культурного призначення»,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5, такі
зміни:
1) доповнити такими позиціями:
Їдальня загальною
площею 573,5 кв. м

Клуб загальною
площею 173,4 кв. м

Клуб, загальною
площею 219,4 кв. м.

Клуб, загальною
площею 175,6 кв. м.

Харківська

Краснокутський р-н,
с. Кусторівка,
вул. Садова, 2

ТДВ «Агрофірма
«Глобівська»,
код за ЄДРПОУ
00412406

Регіональне
відділення Фонду
по Харківській,
Донецькій та
Луганській областях

Харківська

Краснокутський р-н,
с. Кусторівка,
вул. Садова, 4

ТДВ «Агрофірма
«Глобівська»,
код за ЄДРПОУ
00412406

Регіональне
відділення Фонду по
Харківській,
Донецькій та
Луганській областях

Харківська

Барвінківський р-н,
с. Дібровне,
вул. Центральна 38

відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Харківській,
Донецькій та
Луганській областях

Харківська

Барвінківський р-н,
с. Пашкове,
вул. Матросова 28

відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Харківській,
Донецькій та
Луганській областях

6. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним
підрозділам Фонду державного майна України переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2021 році, змінених цим наказом, для оприлюднення на
офіційному вебсайті Фонду державного майна України та опублікування у виданні
державного органу приватизації.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

