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1 Перелік окремого майна

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

16 Підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

Додаток 3 
до наказу Фонду дер жав ного майна 

України від 04.01.2022 № 1 
(у редакції наказу Фонду від 09.08.2022 № 853)

ПЕРЕЛІК 
окремого майна

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адреса(и) 
об’єкта

Назва 
ба лан со ут римувача 

або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
приватизації

Адмі ніст ративний буди
нок, загальною площею 
113,9 кв. м

Він ницька м. Хмільник, 
вул. Пушкі
на, 17

Головне управління 
статистики у Він
ницькій області, код за 
ЄДРПОУ 02359395

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адреса(и) 
об’єкта

Назва ба
лан со ут
римувача 
або збе рі
гача, код 

за 
ЄДРПОУ

Назва ор
гану при
ва ти за ції

Окреме майно Мартинівського місця провадження діяль
ності та зберігання спирту  ДП «Укрспирт» у складі:

ДП «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду по 
Він ницькій 
та Хмель
ницькій 
областях

(230009) Адмінкорпус (прохідна № 3); (230065) 
Адмінкорпус(загал. п. 862,8 кв. м.); (230085) Солодовня; 
(230069) Солодовня (майстерня КПВ); (230010) Солодов
ня (золотий початок); (230060) Солодовня (зерносклад)
(загал. п. 1723,5 кв. м.); (230011) Автогараж; (230015) 
Автогараж (будівля матеріального складу № 1)(загал. п. 
290,4 кв. м.); (230017) Склад ПММ (загал. п. 179 кв. м.); 
(230013) Залізничне депо (загал. п. 232 кв. м.); (230019) 
Трансформаторна, № 7 (загал. п. 29,5 кв. м.); (230076) 
Підработка; (230059) Підработка (зерносклад)(загал. 
п. 2059,3 кв. м.); (230087) Сушилка (загал. п. 103 кв. 
м.); (230086) Спиртосховище (загал. п. 618,6 кв. м.);

Він
ницька

Жмерин
ський рн, 
с. Марти
нівка, 
вул. М. Яжу
ка, 20

(230007) Мазутна станція, ємність (загал. п. 50,6 кв. 
м.); (230070) Механічна майстерня, прибудова, ганок 
(загал. п.  171,3 кв. м.); (230027) Водооборотка (за
гал. п. 41,1 кв. м.); (230033) Головний корпус, котельня 
(загал. п. 1999,1 кв. м.); (230006) Бродильне відділен
ня (новий корпус) (загал. п.  1720,1 кв. м.); (230032) 
Вуглекислотний цех, дизельна (пожежне депо) (за
гал. п.  669,3 кв.м.); (230008) Плотницька, прибудова, 
котельня; (230074) Пилорама (загал. п. 265,9 кв. м.); 
(230020) Трансформаторна № 18 (загал. п. 41,7 кв. м.);
(230037) Електроцех, прибудова (загал. п.  98,4 кв. м.); 
(230012) Ємність бензоколонки, бензоколонка (загал. п. 
65,2 кв. м.); (230093) Цех яєчного масла, веранда (загал. 
п. 904,2 кв. м.); (230058) Зерносклад (загал. п. 1290,2 кв. 
м.); (230082) Прачечна, ганок; (230066) Лазня (загал. п. 
285,2 кв. м.); (230014) Будинок контори, склад, підвал, 
прибудова, ганок (загал. п. 808,8 кв. м.); (230092) Ферма 
(загал. п. 539 кв. м.); (230002) Артезіан. Скважина № 2; 
(230003) Асфальт.покриття  тер. зав.; (230016) Будівля 
матеріального складу (загал. п. 655,5 кв. м.)

Назва об’єкта

Об
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об’єкта
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римувача 
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Назва ор
гану при
ва ти за ції

(230022) Вагони вузької колії; (230023) Вагони вузької 
колії; (230024) Вагони вузької колії; (230025) Вагони 
вузької колії; (230026) Вагони вузької колії; (230029) 
Ворота металеві; (230030) Ворота металеві; (230031) 
Ворота території заводу; (230036) Димова труба; 
(230038) Естакада для миття маш.; (230039) Ємкість 25 
т; (230040) Ємкість 50 т; (230041) Ємкість 60 т; (230042) 
Ємкість 60 т (Ємність сивушного масла); (230043) Ж/д 
колія; (230057) Залізнична вітка; (230061) Кабельна лі
нія; (230062) Кабельна лінія; (230063) Кабельна лінія;

Жмерин
ський рн, 
с. Мар
тинівка, 
вул. М. Яжу
ка, 20

(230067) Лінія електропередач; (230068) Лінія електро
передач; (230073) Огорожа території заводу; (230077) 
Погріб біля прохідної; (230088) Теплиця; (230089) 
Туалет  (2 відд.) б.п.; (230090) Туалет 2 відділення; 
(230091) Туалет 3 відділення; (230094)  ШП2 (Сушарка 
зернова); (230096) GSMМодем; (230097) GSMМодем;
(230098) GSMМодем; (230099) GSMМодем; (230100) HP 
Laser Jet1020 1200x1200dpi; (230101) HP Laser Jet1020 
1200x1200dpi; (230103) Автоцистерна 4,2; (230104) 
Агрегат сварочний  ААД4001У1; (230105) Бардопро
вод; (230106) Бардяні роздаточні ємкості № 1; (230107) 
Бардяні роздаточні ємкості № 2; (230108) Бароме
тричний конденсатор; (230109) Бочка ЗЖВ(РЖВФ3); 
(230111) Бражна колона; (230112) Бульдозер ДТ – 75;
(230113) Бункер 700 т; (230114) Бункер 700 т; (230115) 
Бункер 700 т; (230116) Бункер для зерна подвесовой; 
(230117) Ваги (пісобне госпво); (230118) Ваги автомо
більні 25 т; (230119) Ваги дозатор; (230120) Ваги ДУ – 
20; (230121) Ваги електричні; (230122) Ваги циферблатні; 
(230123) Ваги.; (230125) Вакуум насос ВВН – 6; (230126) 
Вакуумсосуд (оцукрювач № 1); (230127) Вакуумсосуд 
(оцукрювач № 2); (230129) Варочна колона № 1 2ст; 
(230130) Варочна колона № 2 2ст; (230131) Варочна 
колона № 3 2ст; (230132) Варочна колона № 4 2ст;
(230133) Варочна колона № 5 2ст; (230134) Варочна коло
на № 6 2 ст; (230136) Вентилятор; (230137) Вентилятор 
(веси); (230139) Вентилятор № 1; (230140) Вентилятор 
№ 2; (230142) Вентилятор № 3; (230144) Вентилятор 
БУС100; (230147) Вентилятор осьовий; (230148) Вен
тилятор повітря ВД10; (230149) Вентилятор центро
біжний; (230150) Вертикальносверлильний станок; 
(230151) Витримувач; (230152) Витяжний вентилятор;
(230154) Водопідігрівач; (230155) Водяні насоси  СД 
40/50 № 1; (230156) Водяні насоси СД 40/50 № 2; 
(230157) Вологомір WILE65; (230158) Вологомір НЕ
Lite, 15 культ; (230159) Вуглекислот. Установка УВЖС3; 
(230161) Газопровід; (230162) Газопровід середнього 
тиску  (ГРПкотельня); (230163) Головка з прист. для 
миття чанів; (230165) Датчик абсолютного тиску МИДА
ДА13П; (230166) Датчик перепаду тиску; (230167) Дат
чик температури ПВТ01; (230168) Датчик тиску Aplisens 
PC28; (230169) Деаераторна установка 8 м3; (230170) 
Декантатор сивушного масла РК № 1; (230171) Деканта
тор сивушного масла РК № 2; (230172) Дефлегматор ЕК; 
(230173) Дефлегматор РК № 2; (230174) Дефлегматор РК 
№ 1; (230175) Дефлегматор РК № 1; (230176) Дефлег
матор РК № 2; (230177) Дефлегматор ф 25 н. ж. (браж
на колона); (230179) Дизельгенератор  АС814 500 квт;

фонд дер жав ного майна України повідомляє

Переліки об’єктів малої Приватизації, що Підлягають Приватизації в 2022 році, затверджені наказом Фонду 
від 04.01.2022 № 1 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію дер жав ного і комунального майна»)

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 09.08.2022 № 853*.

___________________
* Друкується не в повному обсязі. Продовження зміненого переліку буде оприлюднено 

в наступних номерах газети.

В електронному вигляді змінені переліки розміщені на офіційному вебсайті Фонду 
www.spfu.gov.ua.
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(230180) Димосос Д12; (230181) Димосос Д12; (230182) Дистилятор; (230183) Дозатор 
(ваги); (230185) Долбильний станок; (230186) Дризіна Д – 243; (230187) Дріжджанки  № 1; 
(230188) Дріжджанки  № 2; (230189) Дріжджанки  № 3; (230190) Дріжджанки  № 4; 
(230191) Дріжджанки  № 5; (230192) Дробарка А1ДМ2Р75 в комплекті; (230193) Дро
барка А1ДМ2Р75 в комплекті; (230196) Економайзер р№ 270; (230197) Економай
зер р№ 674; (230199) Електрич. колорифер; (230200) Електричний двигун; (230201) 
Електричний двигун АО – 2; (230202) Електродвигун  4А  55/1500; (230203) Електро
двигун  4А 100 кВт1500; (230204) Електродвигун 4А 40 кВт1500; (230205) Електро
двигун  4А 55 кВт1500; (230206) Електродвигун  АО – 2, 37 кВТ 1500об/хв.(75/1000); 
(230207) Електродвигун  АО – 2, 75кВт 1500об/хв.; (230208) Електромлин  ЛЗМ 2шт; 
(230209) Електроплита; (230210) Електротельфер; (230212) Епюраційна колона;
(230213) Ємкість для меляси № 1; (230214) Ємкість для меляси № 2; (230215) 
Ємкість замісу; (230216) Ємкість меляси; (230217) Ємкість сив. масла; (230218) 
Ємкість спирта 50 тис. № 1; (230219) Ємкість спирта 50 тис. № 2; (230220) Єм
кість спирту етилового технічного; (230221) ємність для барди 60 тн.; (230222) 
Ж/д прийомна ємкість; (230223) Замочн.  Чан 2 м3 № 3; (230224) Замочн. Чан 
5 м3 № 1; (230225) Замочн. Чан 5 м3 № 2; (230226) Збірник дефлегматорної 
води № 1; (230227) Збірник конденсату; (230228) Збірник підсивушної води; 
(230229) Збірник сивушного масла № 1; (230230) Збірник сивушного масла № 2;
(230231) Збірник сивушного масла № 3; (230232) Збірник фільтрату; (230233) Зварю
вальна установка; (230234) Зварювальний випрямитель ВД401; (230235) Зерноочисна 
машина БСС; (230236) Інвентор зварювальний (апарат завр.); (230237) Кипятильник 
ЕК; (230238) Кипятильник РК № 2; (230239) Кипятильник РК № 1; (230240) Кіпятиль
ник БК; (230241) Клапан  запобіжний МКН50; (230242) Клапан  запобіжний ПКН100; 
(230243) Клапан  запобіжний ПКН200; (230244) Клапан пружинний скидний ПСК 
Ду50; (230245) Колектор холодної води; (230248) Комп’ютер Аthlon 3000/80 Gb; 
(230249) Компресор 2УП; (230250) Компресор ВВН – 12; (230251) Компресор УВКХ; 
(230252) Конвеєр стрічк. 6 шт (елеватор); (230253) Конвеєр стрічковий № 1; (230254) 
Конвеєр стрічковий № 2; (230255) Конвеєр стрічковий № 3; (230256) Конвеєр стріч
ковий № 4; (230257) Конденсатор б/ректифікаційної колони (холодильник сивушно
го спирту); (230258) Конденсатор б/у (рекуператор підсивушного шару); (230259) 
Конденсатор БК; (230260) Конденсатор РК № 2; (230261) Конденсатор РК № 1;
(230262) Конденсатор сепаратора СО 2; (230263) Конднесатор ЕК; (230264) 
Консольнофрезорний станок 6Р82; (230265) Контактна головка; (230266) Контр
ольний снаряд № 204 (спирт); (230267) Контрольний снаряд ЕАФ№ 0662; (230268) 
Контрольний снаряд спирт. № 036; (230269) Котел ДКВР 16/13 ст2, зав № 3, 
р№ 2558; (230270) Котел ДКВР 16/23 ст №1, зав № 403, р№ 683; (230271) Котел 
КВТС; (230272) Ксерокс  Canon Shot MF4018; (230273) Лебідка ж/д вагона; (230274) 
Лічильник води  XB MWN NKOP; (230275) Лічильник води XBJS10 NKOP (DN 65);
(230276) Лічильник газу ЛГКЕх8016001; (230277) Лічильник електроенергії  
EPQS1222217 LL; (230278) Мазутна місткість 8000 л; (230279) Машина ЗСМ; 
(230280) Машина шліфувальна; (230284) Мехлопата; (230285) Мілівольтметр; 
(230286) Мірник для  ГФ 1000 дал.; (230287) Мірник для  ГФ 249.5 дал.; (230288) 
Мірник для  ГФ 75,1 дал.; (230289) Мірник для сив.масла 7 5 дал. № 1; (230290) 
Мірник для сив.масла 75 дал. № 2; (230291) Мірник для спирту 1000 дал. № 1; 
(230292) Мірник для спирту 1000 дал. № 2; (230293) Мірник для спирту 75 дал. № 1;
(230294) Мірник для спирту 75 дал. № 2; (230295) Місткість  б/у 0,2 м?; (230296) 
Місткість для жив. води 8 м 3; (230297) Місткість для кти; (230298) Місткість для 
меляси 70,0 м3 № 2; (230299) Місткість для меляси 7 00 м3 № 1; (230300) Міст
кість для підігр.води отопл. 10м3; (230301) Місткість УДХ12,5 (устан. тривалого 
зберіг); (230302) Місткіть для розчину солі 0,4 т; (230303) Місткіть для розчину солі 
2,5 м3; (230304) Міткість УДХ – 8; (230305) Мойка високого тиску HDS – 895 M; 
(230306) Монітор Samtrol 78E та системний блок Semprol/2400/KN400/256Mb/40Gb; 
(230307) Набірний бак холодної води; (230308) Навантажувач ПТС – 77;
(230309) Напівавтомат зварювальний; (230310) Напірний бак 2п; (230311) На
пірний бак гарячої води; (230312) Насос 1 шт. (з НШ 50 ); (230313) Насос 3М 
32200/5,5А; (230314) Насос  BEST ONE A 10MT; (230315) Насос DWO 400 (пе
рекачка сусла); (230316) Насос DWON 400; (230317) Насос S05B2P2TPBS000; 
(230318) Насос Winner 4N427/2,2; (230319) Насос АНВ – 125 № 1; (230320) На
сос АНВ – 125 № 2; (230321) Насос артсведловини ЄЦВ 66.385 № 2; (230322) 
Насос артсведловини ЄЦВ 66.385 № 4; (230323) Насос ВВН 6/04; (230325) Насос 
ВВН12; (230326) Насос ВВН6; (230327) Насос викачки барди К 10065250 № 2;
(230328) Насос викачки води СД 16110; (230329) Насос відкач. фек. вод СМ 
150125315 М; (230330) Насос ВС80; (230331) Насос ВС80; (230332) На
сос ВС80 (Спиртосховище); (230333) насос ГН200; (230334) Насос для подачі 
бражки СД 100/40 № 1; (230335) Насос дренажний "Гном"  10/10 П; (230336) 
Насос дренажний "Гном"  10/10 П; (230337) Насос ЕBARA ЗМ/А 32200/5,5; 
(230338) Насос ЕУВ 66; (230339) Насос  ЕЦВ 66,585; (230340) Насос ЗВМ 65
200/15; (230341) Насос ЗМ 40200/5,5 (перекачка сусла); (230342) Насос ЗМ 
40200/7,5 А; (230343) Насос ЗМ 40200/7,5А; (230344) Насос ЗМ 40200/7,5А; 
(230345) Насос  ЗМ 50125/3 (викач. Дрожджів); (230346) Насос ЗМ 50125/3,0; 
(230347) Насос МVI16143/25/E/3400502 WILO в комплекті; (230348) Насос 
НБ32 № 1; (230349) Насос НБ32 № 2; (230350) Насос ПДВ16/20 (паровий); 
(230351) Насос  перекачки ГФ АСВН80 № 1; (230352) Насос перекачки ГФ 
АСВН80 № 2; (230353) Насос перекачки спирту АСВН80 № 1; (230354) На
сос перекачки спирту АСВН80 № 2; (230356) Насос рециркуляції СД 65/100; 
(230357) Насос РЗ 100; (230358) Насос розчину солі EBARA DWO400; (230359) 
Насос СВН – 90 б/у; (230361) Насос фільтрату барди СД 16/10; (230362) Насос 
Х10065250 КСД без двигуна; (230363) Насос ЦНСГ 38220; (230364) Насос
дезмембратор № 1; (230365) Насосдезмембратор № 2; (230366) Насосдозатор 
PDE DLXCC/M 210 230 v (Подача ФП); (230367) Насосн. Агр. А13В 4/253/25Б 
з двиг 5,5х1500 кВт (черв); (230368) Норія 100 т; (230369) Норія 100 т; (230370) 
Норія 50 т; (230371) Норія 50 т; (230372) Норія 50 т; (230373) Норія 50 т; (230374) 
Норія виробнича 10 т; (230375) Норія НЦГ – 20; (230376) Норія НЦГ – 20; 
(230378) НФК3 (прил. для вир. лабор); (230379) Обчилючач обєму газу "Універал
02"; (230380) Обчислювач об’єму газу "Універсал01"; (230381) Пароінжекторна 
установка БК; (230382) Паропровід кот. №1; (230383) Паропровід кот. № 2; (230384) 
Переводна ємкість для спирту; (230387) Підігрів повітря; (230388) Підігрівач бражки 
№ 1; (230389) Підігрівач бражки № 1 (2); (230390) Підігрівач бражки РК № 1; (230391) 
Підігрівач мазута; (230392) Підігрівач ПДВ – 200 (підсивушна вода); (230393) Пі
дігрівач погонів; (230394) Піновловлювач; (230395) ПК (системний блок  + моні
тор Sub); (230396) ПК (системний блок Impression P +монітор LED21.5 ASUS VGA 
VS228DE DSub+ мишка+ клавіатура) 09.2017; (230398) ПК на базі Athlon2500+/
Samsung997DF; (230399) Пневмоперетворювач 4 шт; (230400) Погрузчик МГУ 
№ 1; (230401) Погрузчик МГУ № 2; (230404) Приймальна місткість мазута по 50 
т; (230405) Прийомна ємкість для ГФ; (230406) Прийомна ємкість для сив. масла;
(230407) Прийомна ємкість для спирту; (230408) Прилад  ВИЛ55 (вологомір); (230409) 
Прилад РП 331; (230410) Прилад  РП 2 П 3; (230411) Прицеп 2ПН6; (230413) 
Причіп 2 1Р – 3; (230415) Причіп МДАС; (230416) Причіп МРАТС; (230417) Промивна 
колона; (230418) Проміжний збірник підсивушної води (5й поверх); (230419) Пульт 
насоса води № 1; (230420) Пульт насоса води № 2; (230421) Пульт панелний № 1;
(230422) Пульт панелний № 2; (230423) Радіостанція; (230424) Радіостанція  
Di – 195; (230425) Регулятор тиску РДБК1; (230426) Резервуар № 11642942л; 
(230427) Резервуар № 2 749530л; (230428) Резервуар № 3 1210215л; 
(230429) Ректифікаційна колона № 2; (230430) Ректифікаційна колона № 1; 
(230431) Розвантажувач ПГ – 18а; (230432) Розгінна колона; (230433) Розпо
дільчий щит; (230434) Розподільчий щит; (230438) Сахариметр; (230439) Саха
риметр; (230440) Сепаратор 3СМ; (230441) Сепаратор безперервної продувки;
(230442) Сепаратор СО 2; (230443) Сивушний насос  СД 40/50; (230444) Сигналізатор 
СТХ174з заряд пристр З У8; (230445) Сист. бл. на б.  Celeron2/66 Box; (230446) 
Сканер  HP SCANJET 3200; (230447) Солодовий чанок; (230451) Спиртовловлювач; 
(230452) Спиртовловлювач № 1; (230453) Спиртовловлювач № 2 (РК 1; 2); (230454) 
Станок  3К634 (заточний); (230455) Станок заточний; (230456) Станок заточний; 
(230457) Станок токарний; (230458) Станок токарний; (230459) Станок токарний  
1К62 (б/у); (230460) Станок шліфовальнорифельний ТТ43; (230461) Стапельна 
батарея; (230462) Стіл асистентський; (230463) Стрічковий транспортер № 1;
(230464) Стрічковий транспортер № 2; (230465) Стрічковий транспортер 
№ 3; (230466) Стругальнофрезерний станок; (230467) Сушильний агрегат; 
(230468) СЭШ3М (суш. шафа); (230469) Телефонний апарат; (230470) Тель
фер № 1; (230473) Тепловоз ТГМ4А 2456; (230474) Теплообмінник; (230475) 
Теплообмінник б/у; (230476) Терези ВАР1; (230477) Термостат; (230479) 
Трактор КМЗ(ЮМЗ6); (230480) Трактор Т – 150; (230481) Трактор Т – 16М;
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(230482) Транспортер КЛТ; (230483) Транспортер КЛТ; (230484) Трансформа
тор; (230485) Трансформатор; (230486) Трансформатор; (230487) Трансфор
матор зварювальний; (230488) Тумба до стола (4); (230489) Установка роз
сиропки № 1; (230490) Установка розсиропки № 2; (230491) Установка УОСВ; 
(230492) Факс Panasonic  KXFT72RUB; (230493) Ферментний узел; (230494) 
Фільтир газовий; (230495) Фільтр Na + катіон.; (230496) Фільтр Na + катіон.; 
(230497) Фільтр механ.; (230498) Фільтр механічний; (230499) Фільтр механічний;
(230500) Фрезорний станок; (230501) Фуговочний станок; (230503) Холодильник 
сив.масла РК № 2 (підігрівач підсивушного шару № 1); (230504) Холодильник си
вушного масла РК 1; (230505) Холодильник спирту РК № 2; (230506) Холодильник 
спирту РК № 1; (230510) Циклон; (230511) Циклон № 1; (230512) Циклон № 2; 
(230513) Циклон № 3; (230514) Циклон № 4; (230515) Циклон № 5; (230516) Ци
клон № 5; (230517) Циклон № 7; (230518) Цифрова фотокамера Canon Digital Ixus 
60; (230519) Чан бродильний № 1; (230520) Чан бродильний № 2; (230521) Чан 
бродильний № 3; (230522) Чан бродильний № 4; (230523) Чан бродильний № 5;
(230524) Чан бродильний № 6; (230525) Чан бродильний № 7; (230526) Чан бро
дильний № 8; (230527) Чан бродильний № 9; (230528) Чан бродильний № 10; 
(230529) Чан для сірчаної кислоти; (230531) Чанки замісу № 1; (230532) Чанки за
місу № 2; (230533) Чанки замісу № 3; (230534) Шафа броньована; (230535) Шафа 
витяжна; (230537) Шнек; (230538) Шнековий транспортер № 1; (230539) Шнековий 
транспортер № 2; (230540) Щит автоматики; (230541) Щит автоматики; (230542) 
Щит автоматики; (230543) Щит дизгенератора; (230544) Щит ЕР 1884/1 (Шкаф, 
цоколь, стойка; (230545) Щит панельний № 1; (230546) Щит панельний № 2;
(230547) Щит управління; (230548) Щит управління; (230549) Щит управління роз
вар.; (500437) Системний блок ITBlock G5400Work; (500446) Системний блок IT
Block G5400Work; (501181) Димосос ДН10; (501184) Система автоматизованого 
контролю; (501189) ємність 60 м3; (501190) ємність 60 м3; (501192) Ємність цилін
дрична; (501193) Ємність прямокутна; (501194) Ємність прямокутна; (501195) Єм
ність циліндрична; (230551) А/м "Газель" ГАЗ3302; (230555) А/м САЗ 3507; (230557) 
Автомобіль  VW PASSAT; (230558) Автомобіль ВАЗ 21093; (230561) Бітонозмішувач; 
(230563) Бойлер 30 літрів; (230569) Диван; (230571) Кавоварка GAGGIATitanium;
 (230572) Кавоварка Меджик 106 CL; (230578) Компресор  FC 2/50; (230579) Кон
діціонер з вентилятором; (230580) Котел  Ж7КЕП9; (230583) Кресло; (230586) 
Крісло розкладне; (230587) Кусторез FS; (230589) Машинка "Персі"; (230591) 
Набір мяких меблів; (230592) Набір шкафів із трьох відділень; (230595) Пил
ка циркулярна; (230600) Стіл 2х тумбовий (1); (230602) Стіл 2х тумбовий (3); 
(230603) Стіл журнальний; (230604) Стіл конторський (1); (230605) Стіл пись
мовий; (230606) Стіл приставний; (230611) Тенісний стіл; (230612) Тумба;
(230613) Тумба до стола; (230616) Тумба до стола (2); (230617) Тум
ба до стола (2); (230618) Тумба до стола (3); (230619) Тумба мобільна; 
(230620) Холник "Snaiga"(з1.07.00); (230621) Холник "Норд"; (230622) 
Холник "Норд"; (230623) Холодильна вітрина; (230627) Холодильна каме
ра; (230630) Холодильник; (230634) ЦС Пневмомолоток МО3 44 Дж; (230635) 
Шафа офісна; (230637) Шкаф; (230638) Шкаф; (230639) Шкаф книжний;
(230641) Шкаф книжний; (230642) Шкаф трьохсекційний; (500510) Електропила EKS 
2400/40 2400 Вт, шина 40 см ALKO; (500657) Мотокоса FC47 LX2,4 кВт Foresta; 
(501182) Котел  Ж7КЕП10; (501188) Насос  ВС80.00.00002; (230645) мінідиск; 
(230646) Портативна бормашина; (230647) радіомікрофон; (500503) Бензопила  
2,04 к. с 40,1 куб. см  40 см 4,6 кг BKSс; (500682) Мотопомпа МП 27/100; (500526) 
Дріжджебродильне відділення
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Будівля лазні загальною площею 55,6 кв. м, що не 
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод 
«Україна»

Він ницька Літинський рн, 
с. Літинські Хутори, 
вул. Б. Варави, 1а

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля лазні літ. А площею 50,8 кв. м Він ницька Літинський рн, 
с. Громадське, 
вул. Ковпака, 4а

ПрАТ «Племзавод 
«Літинський», код за 
ЄДРПОУ 00846180

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля прохідної літ. А загальною площею 114,1 
кв. м.

Він ницька м. Він ниця, 
вул. Гонти, 30

ПрАТ «Будмаш», код за 
ЄДРПОУ 1267863

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля «Будинок рибалок» літ. «А» з верандою літ. 
«а», ганок літ. «а1», ганок літ. «а2» загальною площею 
78,2 кв. м, що не увійшло до статутного капіталу СВАТ 
«Барське риболовне підприємство «Голуба Нива»

Він ницька Барський рн, 
с. Верхівка, 
вул. Зарічна, 5

СТОВ «Прогрес», код за 
ЄДРПОУ 30072357

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля їдальніклубу загальною площею 439,3 кв. 
м, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Маха
ринецький цукровий завод»

Вінницька Хмільницький рн, 
с. Махаринці, вул. 
Центральна, 5

Відсутній Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля їдальні загальною площею 168,7 кв. м, що 
не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Соколівський 
цукровий завод»

Вінницька Хмільницький рн, 
с. Соколівка, вул. 
Службова, 1в

Крижопільська селищна 
рада, код за ЄДРПОУ 
04325940

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будинок для сезонних працівників загальною пло
щею 677,5 кв. м

Вінницька Тульчинський рн, 
с. Попелюхи, вул. 
Тараса Шевченка, 
б. 66А

ПрАТ «Сад України», код 
за ЄДРПОУ 00414316

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля їдальні загальною площею 609,9 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Завод 
«Промінь»

Він ницька Гайсинський 
рн, м. Гайсин, 
вул. Південна, 51б

Зберігач ТОВ 
«Гайсинавтотранс», код за 
ЄДРПОУ 35536925

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля їдальні загальною площею 331,5 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Венди
чанський цегельний завод»

Він ницька Могилів
Подільський рн, 
смт Вендичани, 
вул. Він ницька, 
17 а

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвал, 
ганки, сходи загальною площею 602,2 кв. м, що не 
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Уладівський 
цукровий завод»

Вінницька Вінницький рн, 
с. Уладівка, вул. 
Заводська, 2

Відсутній Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля лазні загальною площею 252,0 кв. м, що не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський 
цукровий завод»

Він ницька Шаргородський 
рн, с. Деребчин, 
вул. Заводська, 1р

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Теплотраса протяжністю 70 м., яка не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Він ницький консервний за
вод», код за ЄДРПОУ 3058833 (ліквідований)

Він ницька м. Він ниця, 
вул. Дубовець
ка, 33

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях
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Будівлі санаторію «Гірський» Він ницька  Могилів
Подільський рн, 
с. Бронниця, 
вул. Головна, 66

Дер жав не підприємство 
«Управління справами 
Фонду дер жав ного майна 
України», код за ЄДРПОУ 
39950170

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Комплекс будівель та споруд, загальною площею 
713,8 кв. м, у складі: контора літ. А, площею 54,4 кв. 
м; лазня літ. Б, площею 67,8 кв.м; цех літ. В, площею 
135,4 кв. м; майстерня – слюсарня літ. В1, площею 
20,7 кв. м; навіс літ. Г, пл. 106,4 кв. м; кран – балка 
літ. Д, площею 321,3 кв. м; зварювальна літ. Ж, пло
щею 6,4 кв.м; вбиральня літ. Е, площею 1,4 кв. м; по
жежний резервуар V5 м. куб., 1; огорожа № 25

Він ницька Тульчинський рн, 
с. Маяки, вул. Лі
сова (Інтернаціо
нальна), 37а

Дер жав не підприємство 
«Тульчинське 
лісопромислове 
господарство», код за 
ЄДРПОУ 00991479

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Частина будівлі (їдальня) літ. А з прибудовою літ. А1, 
прибудовою літ. А2, загальною площею 293,6 кв. м, 
яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Гонорів
ський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371624

Вінницька Могилів
Подільський рн, 
с. Гонорівка, вул. 
Пушкіна, 1а

Відсутній Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлова будівля літ. А з ґанком та прибудовою 
літ. а загальною площею 50,8 кв. м, яка не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Калинівський ремонтно
механічний завод»

Вінницька Хмільницький рн, 
м. Калинівка, вул. 
Українська, 33

ВАТ «Калинівський 
ремонтномеханічний 
завод», код за ЄДРПОУ 
00901329

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлова будівля літ. «А», тамбур літ. «а», тамбур 
літ. «а1», загальною площею 215,4 кв. м, яка не уві
йшла до статутного капіталу ВАТ «Вапнярський ком
бінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00953177

Вінницька Тульчинський рн, 
смт Вапнярка, вул. 
Гагаріна, 6к

Вапнярська селищна 
рада, код за ЄДРПОУ 
04325911

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будинок побуту літ. А, загальною площею 54,1 кв. 
м з ганком, який під час приватизації не увійшов до 
статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 371713

Вінницька Хмільницький рн, 
с. Махаринці, вул. 
Центральна, 4

Відсутній Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будинок побуту літ. А з підвалом літ. А1 загальною 
площею 947,5 кв. м, що не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод», код 
за ЄДРПОУ 00371630

Вінницька Жмеринський рн, 
с. Деребчин, вул. 
Заводська, 9

Відсутній Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлова будівля загальною площею 108,3 кв. м Вінницька Могилів
Подільський рн, 
смт Чернівці, вул. 
Святомиколаїв
ська, 119

Головне управління 
Пенсійного фонду України 
у Вінницькій області, код 
за ЄДРПОУ 13322403

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Приїжджа загальною площею 73,8 кв. м Вінницька Хмільницький рн, 
с. Махаринці, вул. 
Садова, 4, кв. 8

Відсутній Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля лазні літ. А, загальною площею 70,9 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободі
вський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742

Він ницька Гайсинський рн, 
с. Нова Ободівка, 
вул. Призавод
ська, 24в

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля диспетчерської АТЦ літ. 36, загальною пло
щею 95,9 кв. м з ґанком та навісом літ. 361, що не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Турбiвський 
цукровий завод» та перебуває на позабалансовому 
рахунку ПрАТ «Турбівське», код за ЄДРПОУ 00385632

Він ницька Він ницький 
рн, смт Турбів, 
вул. Миру, 93б

Приватне акціонерне 
товариство 
«Сільськогосподарське 
това рист во «Турбівське» 
(ПрАТ «Тур бів ське»), код за 
ЄДРПОУ 00385632

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлові вбудовані приміщення магазину 
(№ 2№ 13), загальною площею 217,1 кв. м з вхід
ним майданчиком в будівлі торгового комплексу літ. 
А, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободі
вський цукровий завод» 

Він ницька Гайсинський рн, 
с. Нова Ободівка, 
вул. Призаводська, 
24 д

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлове вбудоване приміщення № 2, складається 
з приміщень «1», «2», «3» загальною площею 19,7 
кв. м в будівлі фельдшерськоакушерського пункту, 
яке не увійшло до статутного капіталу СВАТ «МИР», 
код за ЄДРПОУ 13323816

Він ницька Жмеринський рн, 
с. Киянівка, вул. Л. 
Українки, 27б, 
прим. 2

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлова будівля (ларьок) загальною площею 49,6 
кв. м, яка не увійшла до статутного капіталу СВАТ 
«Садовод»

Він ницька Він ницький рн, 
с. Криштопівка, 
вул. Жовтнева, 2

ТОВ «Шанс», код за 
ЄДРПОУ 20119134

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля лазні та відділення зв’язку загальною пло
щею 207,9 кв. м, яка не увійшла до статутного капі
талу ВАТ «ЮзефоМиколаївський цукровий завод», 
код за ЄДРПОУ 00371883

Він ницька Хмільницький рн, 
с. Широка Гребля, 
вул. Заводська, 2

Зберігач ТзОВ «Юзефо
Мико лаївська промислова 
компанія», код за ЄДРПОУ 
31187853

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля опалювальної котельні, В загальною площею 
428,0 кв. м, інв. № 3089 та мазутнонасосна станція, 
Д загальною площею 141,8 кв. м, інв. № 3094 

Вінницька Тульчинський рн, 
с. Городківка, вул. 
Благовіщенська, 
103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях 

Аеротенкстабілізатор, Ф, інв. № 3175, відстійник 
промивної води, Ц, інв. № 3177, блок доочистки 
стоків з збірниками, Е загальною площею 432,6 кв. 
м, інв. № 3100, установка біогенного підживлення, І 
загальною площею 244,5 кв. м, інв. № 3104, хлора
торна на 5 кг, Л загальною площею 75,2 кв. м, інв. 
№ 3105, змішувач з хлором, Я, інв. № 3169, мулоу
щільнювач, Х, інв. № 3176 

Вінницька Тульчинський рн, 
с. Городківка, вул. 
Благовіщенська, 
103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях 

Хлораторна на 30 кг хлору, М загальною площею 
369,3 кв. м, інв. № 3124

Вінницька Тульчинський рн, 
с. Городківка, вул. 
Благовіщенська, 
103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях 

Будівля гаражів літ. А з прохідною літ. А1 та ганками 
загальною площею 116,4 кв. м

Вінницька Вінницький рн, с. 
Зарванці, вул. За
річна, 98

ПрАТ 
«Сільськогосподарське 
підприємство 
«Вінницярибгосп», код за 
ЄДПОУ 00476576

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля гаража літ. А загальною площею 24,7 кв. м Вінницька Вінницький рн, с. 
Зарванці, вул. За
річна, 99

ПрАТ 
«Сільськогосподарське 
підприємство 
«Вінницярибгосп», код за 
ЄДПОУ 00476576

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлові вбудовані приміщення загальною пло
щею 152,9 кв.м (приміщення з №84 по №810) на 
другому поверсі будівлі торговельного комплексу, 
які під час приватизації не увійшли до статутного 
капіталу КСП «Красне»

Вінницька Вінницький рн, с. 
Пултівці, вул. Ре
волюційна, 1а

Відсутній Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо джен ня 

об’єкта

Адреса(и) 
об’єкта

Назва 
ба лан со ут римувача 

або зберігача, код за 
ЄДРПОУ

Назва органу 
приватизації

Адміністративна будівля літ. «А» загальною площею 
488,10 кв. м, ганок, ганок, що становить 12/125 не
житлових будівель та споруд

Вінницька Хмільницький рн, 
м. Козятин, вул. 
Довженка О., 18

Головне управління 
Пенсійного фонду України 
у Вінницькій області код 
за ЄДРПОУ 13322403

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Виробнича будівля (профілакторій) літ. А загальною 
площею 170,8 кв. м, яка під час приватизації не уві
йшла до статутного капіталу ПрАТ «Шаргородське 
АТП  10528» 

Вінницька Жмеринський рн, 
м. Шаргород, вул. 
Героїв Майдану, 
288А 

ПрАТ «Шаргородське АТП 
 10528», код за ЄДРПОУ 
13335481 

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Комплекс нежитлових будівель ветеринарної лікарні 
загальною площею 135,9 кв.м у складі: ветеринарна 
лікарня, А1 площею 82,7 кв.м, гаражсарай, Б пло
щею 53,2 кв.м та бетонна огорожа

Хмель
ницька

Кам’янець
Подільський рн, 
с. Баговиця, пров. 
Колгоспний, 1

Кам’янецьПодільська 
районна державна лікарня 
ветеринарної медицини 
Код за ЄДРПОУ 00711646

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлові будівлі та споруди загальною площею 
201,8 кв. м у складі: адміністративний будинок, А1 
площею 131,1 кв. м., сарайгараж, Б1 площею 
70,7 кв. м та криниця

Хмель
ницька

Кам’янець
Подільський рн, 
с. Чорна, вул. Цен
тральна, 30

Чемеровецька районна 
державна лікарня 
ветеринарної медицини 
Код за ЄДРПОУ 00712019

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Комплекс нежитлових будівель ветеринарної лікарні 
загальною площею 163,8 кв. м у складі: ветеринар
на лікарня, А1 площею 80,6 кв. м, гараж, Б площею 
19,8 кв. м, сарай, В площею 63,4 кв. м

Хмель
ницька

Кам’янець По
дільський рн, 
с. Слобідка
Рихтівська, вул. 
Головна, 1

 Кам’янецьПодільська 
районна державна лікарня 
ветеринарної медицини 
код за ЄДРПОУ 00711646

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлові будівлі та споруди загальною площею 
197,9 кв. м у складі: адміністративний будинок, А1 
площею 78,4 кв. м, гараж, Б1 площею 72,0 кв. м, 
сарай, В1 площею 31,1 кв. м, склад, Г1 площею 
16,4 кв. м, підвал, пд

Хмель
ницька

Кам’янець
Подільський рн, с. 
Летава, вул. Цен
тральна, 26

 Чемеровецька районна 
державна лікарня 
ветеринарної медицини 
код за ЄДРПОУ 00712019

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлова будівля загальною площею 34,1 кв. м Хмель
ницька

Хмельницький рн, 
с. Клопотівці, вул. 
Гагаріна, 5/1

 Деражнянська районна 
державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00711528

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Будівля гаража загальною площею 95,7 кв. м Хмель
ницька

Хмельницький рн, 
м. Старокостян
тинів, провулок 
Мічуріна, 2/5

Старокостянтинівська 
районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00711876

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Комплекс нежитлових будівель ветеринарної лікарні 
загальною площею 100,8 кв. м у складі: ветери
нарна лікарня з верандою, А1 площею 48,7 кв. м, 
сарай з гаражем, Б площею 43,7 кв. м, погріб, В 
площею 6,8 кв. м, вбиральня, Г площею 1,6 кв. м.

Хмель
ницька

Кам’янець
Подільський рн, 
с. Голосків, вул. 
Поштова, 6

 Кам’янецьПодільська 
районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00711646

Регіональне від
ділення Фонду 
по Вінницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Нежитлова будівля загальною площею 712,9 кв. м Хмель
ницька

Деражнянський 
рн, м. Деражня, 
вул. Миру, 89

ЦентральноЗахідне між
регіо наль не управління 
Міністерства юстиції 
(м. Хмель ницький), код за 
ЄДРПОУ 43316784

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Адмінбудинок, гараж, убиральня загальною площею 
175,4 кв. м та огорожа довжиною 79,8 п. м

Хмель
ницька

Теофіпольський 
рн, смт Теофі
поль, провул. 
Тихий, 8

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Хмельницькій області, код 
за ЄДРПОУ 40358308

Регіо наль не від
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об
ластях

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адреса(и) 
об’єкта

Назва ба
лан со ут
римувача 
або збе рі
гача, код 

за ЄДРПОУ

Назва 
органу 
при ва
ти за ції

Окреме майно Довжоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 
«Укрспирт» у складі:

ДП «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіо
наль не 
відді
лення 
Фонду 
по Він
ницькій 
та 
Хмель
ницькій 
облас
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(200001) Вуглекислотний цех, склад для зберігання балонів (вуглекислотний цех); 
(200055) Вуглекислотний цех, склад для зберігання балонів (склад для зберігання бало
нів); (загал. пл. 223,6 кв. м); (200002) Гараж для 4х авто (гараж); (200003) Гараж для 4х 
авто (загал. пл. 561 кв. м.); (200004) Головний корпус, склад мінводи, приміщення цеху 
денатурації (головний корпус); (200005) Головний корпус, склад мінводи, приміщення 
цеху денатурації (профілактичний кабінет); (200048) Головний корпус, склад мінводи, 
приміщення цеху денатурації (приміщення цеху денатурації); (200113) Головний кор
пус, склад мінводи, приміщення цеху денатурації (приміщення цеха мінводи) (загал. пл. 
2342,4 кв. м.); (200019) Мазутосховище (загал. пл. 278,1 кв. м.); (200023) Мехмайстер
ня, електроцех, столярна, склад територія заводу (мехмайстерня, електроцех, столярна 
майстерня); (200024) Мехмайстерня, електроцех, столярна, склад територія (мехмай
стерня, електроцех, столярна майстерня/склад); (200060) Мехмайстерня, електроцех, 
столярна, склад територія заводу (склад територія заводу) (загал. пл. 892,4 кв. м.);
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(200036) Трансформаторна підстанція (загал. пл. 60,1 кв. м.); (200047) Прохідна 
будка,приміщення прохідної (приміщення прохідної, побутових кімнат); (200049) 
Прохідна будка, приміщення прохідної (прохідна будка) (загал. пл. 28,9 кв. м.); 
(200053) Бардонасосна станція Ретиратор (ретиратор); (200084) Бардонасосна 
станція Ретиратор (бардонасосна станція) (загал. пл. 52,1 кв. м.); (200054) Склад 
ПММ (паливномастильних матеріалів) (загал. пл. 26,7 кв. м.); (200056) Млин, 
склад зерна № 2 (склад зерна № 2); (200057) Млин, склад зерна № 2 (млин); 
(загал. пл. 495,1 кв. м.); (200058) Склад металу, ангар № 1 (загал. пл. 785,8 кв. м.); 
(200059) Склад піднавіс (загал. пл. 135,8 кв. м.); (200061) Склад фарби (загал. пл. 26,8 
кв. м.); (200078) Адмі ніст ративний корпус № 2; (200081) Адмі ніст ративний корпус № 2 (за
гал. пл. 211,1 кв. м.); (200079) Адмі ніст ративний корпус № 1 (дегустаційний зал) їдальня; 
(200080) Адмі ніст ративний корпус № 1 (загал. пл. 561,1 кв. м.); (200082) Ангар № 2 
(загал. пл. 404,1 кв. м); (200083) Будівля артезіанської свердловини № 1 (загал. пл. 
38,3 кв. м.); (200089) Будівля складу пекарських дріжджів і компресорний цех (загал. 
пл. 199 кв. м.); (200090) Будівля чергового полів фільтрації (загал. пл. 14,5 кв. м.); 
(200091) Будівля артезіанської свердловини № 2 (загал. пл. 16 кв. м.); (200092) Будівля 
артезіанської свердловини № 3 (загал. пл. 4 кв. м.); (200093) Будівля артезіанської 
свердловини № 4 (загал. пл. 6,4 кв. м.);(200094) Будівля артезіанської свердловини № 6 
(загал. пл. 2,3 кв. м.); (200095) Будівля ЗТП (закрита трансформаторна підстанція) (за
гал. пл. 49,8 кв. м.); (200096) Будівля КНС (каналізаційнонасосна станція) (загал. пл. 56 
кв. м.); (200099) Будівля нової котельні (загал. пл. 70 кв. м.); (200101) Спиртосховище 
(вагова, навіс, заливне відділення) (загал. пл. 221,7 кв. м.); (200110) Будівля старої кон
тори (загал. пл. 45,6 кв. м.); (200112) Цех пекарських дріжджів (загал. пл. 374,9 кв. м.)
(200097) приміщення котельні (загал. пл. 19,9 кв. м.); (200100) приміщення вагової 
(загал. пл. 12,6 кв. м.); (200027) приміщення насосоної (загал. пл. 35,1 кв. м.); (200035) 
приміщення навісу (загал. пл. 24,9 кв. м.); (200050) приміщення вахтової з гаражем (за
гал. пл. 33,9 кв. м.); (200063) приміщення спиртосховища (загал. пл. 160,9 кв. м.)
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(200006) Димова труба; (200007) Естакада; (200008) Заасфальтовані дороги на те
риторії; (200009) Зовнішня сітка газопровода; (200010) Кабельна лінія до головного 
корпусу; (200011) Кабельні лінії; (200012) Кабельні розводки; (200013) Каналізація 
сточних вод

Ка м’я нець
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ко, 1
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(200014) Комунікація по котельні; (200015) Комунікація с/д крім котельні; (200016) 
Лінія трансформатора бардопровода; (200017) Мазутна Ємкість; (200018) Мазутна 
Ємкість; (200020) Мелясний чан; (200021) Мелясний чан № 12; (200022) Мелясний 
чан № 14; (200025) Мощені відкоси; (200026) Напорний колектор; (200028) Низь
ковольтна лінія; (200029) Низьковольтна повітряна лінія; (200030) Огорожа на с/б; 
(200031) Огорожа території заводу; (200033) Паромазутопровід; (200034) Підземна 
галерея; (200040) Пожежна сигналізація с/б; (200041) Пожежна сигналізація в дріж
джевому цеху; (200042) Пожежна сигналізація в млині; (200043) Пожежна сигналіза
ція в складіангар; (200044) Польовий складний трубопровід ПРСТ – 100 (1комп.); 
(200045) Польовий складний трубопровід ПРСТ – 100 (1 комп); (200046) Поля 
фільтрації; (200051) Пруд № 2 внутрізаводський; (200064) Спиртова цистерна № 2;
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(200065) Спиртова цистерна № 3; (200066) Спиртова цистерна № 4; (200067) 
Спиртова цистерна № 5; (200068) Спиртова цистерна № 1; (200069) Спиртова 
цистерна № 1 спиртосховище; (200070) Спиртова цистерна № 2; (200071) Спо
стережна свердловина № 1; (200072) Спостережна свердловина № 10; (200073) 
Спостережна свердловина № 2; (200074) Спостережна свердловина № 3; 
(200075) Спостережна свердловина № 4; (200076) Спостережна свердловина 
№ 5; (200077) Спостережна свердловина № 6; (200085) Бардопровід; (200086) 
Бардяна яма; (200087) Безнапорний колектор; (200088) Боров котлов; (200102) 
Вагонобудинок побутовий (спиртобаза); (200103) Високовольтна лінія; (200104) 
Водопровід; (200105) Водяний трубопровід; (200106) Ворота головного входу;
 (200107) Спостережна свердловина № 7; (200108) Спостережна свердловина № 8; 
(200109) Спостережна свердловина № 9; (200111) Трубопровід технологічної води.; 
(090536) ППЦ9674 Н/ПЦ АВ1071ХР; (200114) Чан мелясний № 1; (200115) Чан ме
лясний № 15; (200116) Чан мелясний № 16; (200117) Чан мелясний № 17; (200118) 
Чан мелясний № 2; (200119) Чан мелясний № 3; (200120) Чан мелясний № 4; (200121) 
Чан мелясний № 5; (200122) Чан мелясний № 6; (200123) Чан мелясний № 7; (200124) 
Чан мелясний № 8; (200126) Насосна установка П6ППВ з ел. дв. 15 кВт/ 1500 об/хв на 
рамі з редуктором; (200127) Насосний агрегат АСВН80 А 11кВт/ 1500об. взг; (200128) 
Піноуловлювач; (200129) ПК BRAIN BUSINESS B300 з комплектом SVEN 310 Standart 
Combo,монітор ASUS VS228; (200130) Підігрівач бражки F = 46 м2 н/ж; (200131) Фільтр 
прес ДГМ56820/25; (200132) Компресор повітряний; (200133) Розсиропник меля
си для бродільного відділення; (200134) Дефлегматор; (200135) Насосний агрегат;
Х 6550160КС з ел. дв. 4кВт/3000об/хв ВЗГ; (200136) КолосАМБ03 АГРЕГАТ; 
(200137) Hасос СМ 10065; (200138) АВД без подогрева води HD7/18 С (5квт) с 
аксес.; (200139) Автоклав; (200140) Автом. сист. керув. техн. проц. дозування де
натур. добав; (200141) Автомат для формування та завертання дріжджів; (200142) 
Автомат для формування та завертання дріжджів; (200143) Автомат розфасування 
дріжджів; (200144) Автомат рорзфасування дріждів 1 кг; (200145) Автоматиз.сис
тема комерц.обл.електроен. (АСКОЕ); (200147) Агрегат насосний; Х6550125 ЕСД 
з ел. дв. 4 кВт ВЗИ; (200148) Агрегатний насос Д 200/36; (200149) Аквадистиля
тор ДЭ10; (200150) Аквамастер NP 15/210 ST/H (3/000016H); (200151) Аміачно 
холодильна установка АУ45; (200153) Апарат дихальний АП "Омега"С"; (200154) 
Апарат по розливу мін. води; (200156) Бак живлення; (200157) Бардорегулятор 
бражної колони; (200158) Бачок (4 етаж); (200159) Бетонний фундамент під вагами; 
(200160) Блок живлення ТЕС – 42; (200161) Блок масловодовідділювачів з кон
денсаторами; (200162) Блок фильтровальный; (200163) Борона дискова БДП6,3;
(200165) Бочка термос; (200166) Бражна колона; (200167) Бродильний чан № 4; 
(200168) Бродільний чан № 1; (200169) Бродільний чан № 2; (200170) Бродільний 
чан № 3; (200171) Бродільний чан № 5; (200172) Бродільний чан № 6; (200173) Бро
дільний чан № 7; (200174) Бродільний чан № 8; (200176) Вакуумний насос; (200177) 
Вакуумний насос ВВН 12; (200179) Вальце; (200180) Вана для миття сепараторів; 
(200182) Вентилятор; (200183) Вентилятор; (200184) Вентилятор 475; (200185) 
Вентилятор В06300 № 4р/рс взр. дв. 025 квт 1500; (200186) Вентилятор ВВД10; 
(200187) Вентилятор ВД11,5; (200188) Вентилятор вибухобезпечний № 2; (200189) 
Вентилятор вибухобезпечний № 5; (200190) Вентилятор ВУ1445; (200191) Венти
лятор ВУ470; (200192) Вентилятор ВЦ № 2 дв. 2,2х3000 об.; (200193) Вентилятор 
для сушки салфеток; (200194) Вентилятор др. складу; (200195) Вентилятор дутьє
вий; (200196) Вентилятор центробіжний; (200197) Випарник АБ 160; (200199) Ви
тратний бак мазута; (200200) Відцентр. ел. насос Lowara SHЕ 40125/22; (200201) 
Відцентровий електронасос Lowara SHE 40125/22; (200204) Водонапорний бак;
(200205) Водонапорний бак; (200206) Водяний ресівер; (200207) Воздуходувка; 
(200208) Воздуходувка 1/4 ТВ80; (200209) Воздуходувка ТВ 801/4; (200210) Вуг
лекислотна установка РХУД; (200211) Газгольдер; (200212) Генератор AST 17500 
2.4 kW; (200213) Гориз. багатоступ. насос МХН 406; (200214) Гориз. багатоступ. 
Насос" WILO" МНІ16021/Е/340050; (200215) Деараційна устан. живлення ДПУ; 
(200216) Дефлегматор; (200217) Дефлегматор S = 78 кв. м.; (200218) Дефлегма
тор бражної колони; (200219) Дефлегматор кінцевої очистки; (200220) Дефлегма
тор Р54,8 м. куб; (200221) Дефлегматор ректиф. колони; (200222) Дефлегматор 
розгінної колони; (200223) Димосос; (200224) Димосос; (200225) Димосос Д11,5; 
(200226) Довідний чан; (200227) Дозатор сірчаної кислоти; (200228) Дріжджанки АЧК;
(200229) Дріжджогенератор № 1; (200230) Дріжджогенератор № 2; (200231) 
Дріжджогенератор № 3; (200232) Дріжджогенератор № 4; (200233) Дріж
джогенератор № 5; (200234) Дріжджогенератор № 6; (200235) Економай
зер; (200240) Електролічильник ЕТ2А5Е7ULRT; (200241) Електролічильник 
ЕТ2А5Е7URT; (200242) Емкість з н/ж сталі (каналізація); (200244) Епюраційна ко
лона; (200245) Епюраційна колона (розгінна колона); (200246) Ємкість "Монжо"; 
(200247) Ємкість 16 м3 (вулиця); (200248) Ємкість 60 м3 витримувач меляси № 2; 
(200249) Ємкість 60 м3 витримувач меляси № 3; (200250) Ємкість V 50 м3 витриму
вач; (200251) Ємкість V 90v3, V73.1 м3; (200252) Ємкість V 10м3 для хімводоочищеної 
води; (200253) Ємкість V6,3 м3 перекачки кислоти; (200254) Ємкість ВКД; (200255) 
Ємкість ВКД; (200256) Ємкість для водноспиртового розчину; (200257) Ємкість для 
зберігання дизпалива; (200258) Ємкість для змішуванняхімікатів; (200260) Ємкість 
для сірчаної кислоти; (200261) Ємкість для сірчаної кислоти; (200262) Ємкість з 
н/ж сталі 0.14 м3; (200263) Ємкість з н/ж сталі 1 м3; (200264) Ємкість н/ж; (200265) 
Ємкість н/ж аміачної води; (200266) Ємкість н/ж для ортофосфатної кти; (200267) 
Ємкість на дизпальне; (200268) Ємкість ортофосфатної кислоти; (200269) Ємкість 
охолодження; (200270) Ємкість сивушного масла; (200271) Ємкість сивушного мас
ла; (200272) Ємкість сірчаної кислоти; (200273) Ємкість формалін; (200274) Ємкість 
60 м3 витримувач меляси № 1; (200275) Ємкістьолеїнова кислота; (200276) Збірник 
води; (200277) Збірник гарячої води БРУ; (200278) Збірник дріждж. концентр № 4;
(200279) Збірник дріждж. молочка; (200280) Збірник дріждж. концентр.; (200281) 
Збірник засівних дріжджів; (200282) Збірник збирання спирту; (200283) Збірник 
зм’якшування води; (200284) Збірник КАЄФ різної колони; (200285) Збірник лютера 
ректиф. колони; (200286) Збірник парової води (система охолодження); (200287) 
Зварювальний апарат; (200289) Зварювальний апарат; (200290) Зварювальний 
апарат АДД (САК); (200291) Змішувач меляси (реактор); (200292) Кип’ятильник 
бражної колони; (200293) Кип’ятильник ректиф. колони; (200294) Колона розгонки 
КЕАФ; (200295) Колорифер паровий 3х рядний; (200296) Колорифер паровий 3х 
рядний; (200297) Компресор СБ4/24 GМ192, 1, 3 квт 220 В, 8 атм.; (200298) Комп
ресор REMEZA С50 GМ 193 1, 5 квт.; (200299) Компресор 2 УП; (200300) Компресор 
CAPELAND модель 4 RTЕ22000FSD; (200301) Компресор ПКС3,5 А повітряний;
(200302) Компресор повітряний; (200304) Комунікації для пастерізації меляси; 
(200305) Конвеер УПК; (200306) Конденсатор F=10 м. кв (епюрац. колони); (200307) 
Конденсатор F=10 м. кВ (розг. колони); (200308) Конденсатор S=7 кв. м.; (200309) 
Конденсатор б\в (дефлегматор); (200310) Конденсатор бражної колони; (200311) 
Конденсатор ректиф. колони; (200313) Конденсатор УСТ 2МПТ100; (200315) Котел 
КПА500КС; (200316) Кранбалка; (200317) Культиватор КПГ4,2 ус; (200318) Ле
бідка електр.; (200319) Мазутопідігрівач; (200320) Машина холодильна МКТ 4572; 
(200321) Мелясний чанок № 1; (200322) Мелясний чанок № 2; (200323) Мелясний 
чанок № 3; (200329) Мірник К7 (теплообм.); (200330) Моторредуктор; (200331) На
повнююча рамка з вагами; (200332) Напорний чан для меляси 16 т.; (200333) Насос 
Д 20036; (200334) Насос (доввод); (200335) Насос 2Х 9Д; (200336) Насос 2Х 9Д;
(200337) Насос 2Х9; (200338) Насос 2х9д; (200340) Насос 3LS40125/2.2; (200341) 
Насос 3к9; (200342) Насос 3М 40160/4; (200343) Насос 3х9д; (200345) Насос 5ндв; 
(200346) Насос Ebara 3М 32200/5,5; (200347) Насос Ebara 3М501607,5; (200348) 
Насос FZ 621/13; (200349) Насос FZ 621/13; (200350) Насос Lowara Z612/14L6W; 
(200351) Насос RLP03; (200352) Насос SV 1615 F 150 Т; (200353) Насос SV 6608 
N 450Т; (200354) Насос SV1615F 150 н; (200357) Насос X6550125КСД (№ 480); 
(200358) Насос А1 3В 4/25 з ел.дв.5,5/1500 на рамі; (200359) Насос АДВ 16/20 ПА
РОВИЙ; (200360) Насос АСВН – 80 Спирт; (200361) Насос АСВН 80; (200362) На
сос АСВН 80; (200363) Насос АСВН80 спирт; (200364) Насос БРАЖНИЙ; (200365) 
Насос вакумний 200SZO500; (200366) Насос ВК 5/32 з ЕД7,5х1500 на рамі;
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 (200367) Насос ВК 5/32 К; (200368) Насос ВК4 хімічний; (200369) Насос ВК4/24К 
с ел. дв. 7,5/1500,на раме; (200370) Насос ВКС 2/26к з ел.дв. 5,5/1500; (200371) 
Насос ВКС 4/28 К без ел. двигуна ы стан.; (200372) Насос ВНС; (200373) Насос 
ВНЦ 20/20; (200374) Насос ВНЦ 20/20 КОЛ.; (200375) Насос Д 32050; (200376) 
Насос ЕУВ 8 – 25 140 № 1; (200377) Насос ЕЦВ 825125; (200378) Насос ІНХ; 
(200379) Насос К35А; (200382) Насос марки П6ППВ(б/з дв,б/з редукт); (200386) 
Насос охолодження води ВК1; (200387) Насос П6ППВ; (200388) Насос П6ППВ; 
(200389) Насос П6ППВ; (200390) Насос П6ППВ; (200391) Насос П6ППВ; 
(200392) Насос П6ППВ без двиг. и пл.; (200393) Насос П6ППВ без двигателя и 
плити; (200394) Насос Піонер; (200395) Насос СВН 80 А; (200396) Насос СВН80;
(200398) Насос СМ 10065; (200399) Насос СМ 8050200/4; (200400) Насос СН 80
200; (200401) Насос СН 8050; (200402) Насос СНП50/80; (200403) Насос СНЩ75000; 
(200404) Насос СПИРТОВИЙ АСВН 80; (200405) Насос УНСГ опалення; (200406) 
Насос Х 6550160 Е 55; (200407) Насос Х6550/160; (200408) Насос Х6550125д; 
(200409) Насос х6550160; (200410) Насос х6550160; (200411) Насос Х6550
160 Д; (200412) Насос Х6550160КСД з ел. дв. 7,5/3000 взг на рам; (200413) Насос 
х8065; (200414) Насос ХО 45/54 Е; (200419) Насос ЦНС/238/198 (без ел.двигуна); 
(200420) Насос ЦНСг – 38176 без ел. двигуна; (200421) Насос ЦНСГ 38198; (200422) На
сос ЦНСК 60; (200423) Насос ЦНСк 60/297; (200424) Насос ЦНСк3/120 з ел. дв.; (200425) 
Насос. агрегат КМ 6550160 К з ел. дв. 4кВт/3000о; (200426) Насос. агрегат КМ5032
125К з ел. дв. 1,5 кВт/3000; (200427) Насос ВВН 16 з ел. дв. 15/1500 на рамі; (200428) 
Насосвертикальний, багатоступеневий ViloMVI819; (200429) Насос Д20036 з ел. дв.;
(200430) Насосна станція в комплекті з ел двигуном; (200431) Насосна станція 
СНП 50/80; (200432) Насосний агрегат ВК5/32К 7,5 КВТ/1500; (200433) Насосний 
агрегат П6ППВ з ел. дв. 15кВт/1500об; (200434) Насосний агрегат СМ 8050
200/4; (200435) Нсосний агрегат ВКС 5/32 К дв. 6,5х1500; (200436) Обладнання 
для обеззараження води; (200437) Опрокидувач балонів; (200439) Паровий котел 
ДЕ16/14; (200440) Паровий котел ДК ВР 10/13; (200441) Паровий насос Іс ДВ 
1620В; (200442) Пароструйний компресор; (200443) Перетворювач вимірюв; 
(200444) Підігрівач меляси; (200445) Підігрівач бражної колони; (200446) Піноу
ловлювач; (200448) Платформа д/транспорт.дріжджів; (200450) Повітрерозділю
вач; (200452) Пральна машина; (200455) Резервуар Р 60; (200456) Резервуар Р 60;
(200457) Ректифікаційна колона; (200458) Ресівери блок; (200459) Ресівери блок; 
(200460) Ресівери блок; (200461) Ресівери блок; (200462) Ресівери блок; (200463) 
Ресівери блок; (200464) Ресівери блок; (200465) Розсиропник меляси (АЧК); (200466) 
Розсиропник меляси для дріжджогенераторів; (200467) Розчинна мішалка; (200468) 
Ротаметр РП25; (200469) Ротаметр РП25; (200470) Ротаметр РП25; (200471) Руч
ний прес для сепараторів; (200472) Салфетосушка; (200474) Сепаратор бражки; 
(200475) Сепаратор бражної колони; (200476) Сепаратор СДС 531 Т01; (200477) 
Сепаратор СДС 531 Т01; (200478) Сепаратор СДС 531 Т01; (200479) Сепаратор 
СДС 531101; (200480) Сепаратор СДС 531к01; (200481) Сепаратор СДС № 933; 
(200483) Сивушна колона; (200484) Система аварійного освітлення; (200485) Систе
ма раннього виявлення надзвичайних ситуацій; (200487) Сігма 50; (200488) Скрубер; 
(200489) Скрубер; (200490) Солерозчинник; (200491) Спиртоловушка; (200492) 
Спиртоловушка; (200493) Спиртоловушка бражної колони; (200494) Спиртоло
вушка епюраційної колони; (200495) Спиртоловушка ректиф. колони; (200496) 
Спіральнийтеплообмінник F = 50 м2 модельСТО50.5001; (200497) Станок дерево
обробний; (200498) Станок для викруток; (200499) Станок заточний; (200500) Станок 
сверлільний; (200501) Станок сверлільний настольний; (200503) Станок фрезеруваль
ний; (200504) Станок фрезерувальний; (200505) Станція по очистці повітря; (200506) 
Стапельна батарея; (200507) Таль ручна; (200509) Тельфер; (200510) Тельфер для 
погрузки і розгрузки вуглекислотних б.; (200511) Теплообмінник; (200512) Тепло
обмінник; (200513) Теплообмінник; (200514) Теплообмінник; (200515) Теплообмін
ник; (200516) Теплообмінник; (200517) Теплообмінник; (200518) Теплообмінник; 
(200519) Теплообмінник; (200520) Теплообмінник; (200521) Теплообмінник; 
(200522) Теплообмінник; (200523) Теплообмінник БРА 2 шт; (200524) Термоперет
ворювач Трh 13ТД73 шк.050; (200525) Токарний станок; (200526) Токарний ста
нок; (200527) Токарний станок; (200528) Трансформатор струму ТПЛ10; (200529) 
Трансформатор СТШ250 СГД (380 В); (200531) Установка водоспиртового розчину; 
(200532) Установка ОУ 1200; (200533) Установка УВЖС в т. ч. блок конденсатора 
та ін; (200534) Фільтр 1 БФМ тонкої очистки бражки; (200535) Фільтр водяний 1,5 
М; (200536) Фільтр водяний 1,5 М; (200539) Фільтр прес; (200540) Фільтр прес; 
(200541) Фільтр тонкої очистки бражки 1 БФМ; (200544) Фільтра вуглекислотні; 
(200545) Фонар спирту; (200546) Холодильна камера; (200547) Холодильна уста
новка; (200548) Холодильник спирту; (200549) Холоднопаротермальний агрегат;
(200550) Цистерна бензинова; (200551) Чан для варки олеїнової кислоти; (200552) 
Чан для варки хлорки; (200553) Чан для діамоній фосфата; (200554) Чан для діа
монія фосфата; (200555) Чан для зберігання хлорки; (200557) Чан для карбомі
ду; (200558) Чан для магнезії; (200560) Чан для прийому спирту; (200561) Чан 
для розчину карбоміда; (200563) Чан із нерж  авіючої сталі для д/м V = 9,56 м3; 
(200564) Чанок з нерж  , сталі для молочка спец, дріжджів; (200565) Чанок діамо
ній фосфат; (200566) Чанок карбомід; (200567) Чанок магнезія; (200568) Чанок 
на спеціалізовані дріжджі; (200570) Шкаф сушильний СЄШ3М; (200571) Шта
белер ЕХPERT SDJ1000.1000 кг, до 1600 мм, 230 кг; (200572) Щит котла № 1; 
(200573) Щит котла № 2; (200574) Щит котла № 3; (200575) Щільовий расходомір;
(200576) комутатор 3СОМ SWITCH Baseline 2824; (200577) Блок безпереб. живл. 
АРС Smart UPS1000USB; (200578) ПК АМD А63670/А75МА/4 G (гол. бух); (200579) 
Комп’ютер в апартному відділі; (200582) Сист.блок AMD Athlon llX2 265/2 Gb/250 
Gb/DVD; (200584) Насос DP Pumps DPN S 80315/114; (200585) Насос DP Pumps 
DPN S 80315/114; (200586) Сепаратор бражки; (200587) Кипятильник 6/141 ККт А 
1200,35143 н/ж; (200588) Насос Lawara SHOS 50125/75/DII2G EExd IID T4 3х400В; 
(200589) Оприскувач шланговий 800/14 м; (200590) Радіотермінал інтелектуальний 
IMod (шлюз); (200599) Електропогрузчик М40814; (200600) Ємкість мелясна для пере
везення; (200601) Ємкість перевезення спирту 0593; (200604) Причеп 1 ПС; (200605) 
Причеп 1 ПТС9; (200606) Причеп двуосн. до тр. Т40. ПСЕФ12,5; (200607) Причеп – 
ємкість МЖТ10 04757 ЕР; (200608) Причеп – ємкість МЖТ10 04756 ЕР; (200609) 
Причеп – ємкість МЖТ10 04755 ЕР; (200610) Причеп ємкість МЖТ10 04753 ЕР; 
(200611) Причеп – ємкість МЖТ10 04754 ЕР; (200612) Причеп – ємкість МЖТ10 
04758 ЕР; (200613) Причеп ОДАС 7687 ХЛ; (200614) Причеп ПСЕ12,5; (200628) Ав
тозаправочний Блок; (200629) Автозаправочний Блок; (200634) Вага; (200635) Вага;
(200847) ПК Рentium 4/1024/250/PVPRW/256/ Samsung 19"; (200848) Багатофункціо
нал. пристр. Canon iSENSUS; (200850) Блок б/п живлення; (200851) Серверний сис
темний блок Pentium 4 Інтернетсервер; (200852) Компютер; (200854) ПК Pentium Dual 
Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200855) ПК Pentium DualCore/i945/80Gb/fdd/DVD; (200856) 
ПК Pentium DualCore/i945/80Gb/fdd/DVD; (200859) ПК сист. бл. Pent/DC2+моніт. 
TFT19+устр. бесп.; (200860) ПК сист. бл. Pent/DC2 + моніт. TFT19 + устр. бесп.; 
(200863) Монітор 22 "ASUS" VW 222U 2mc TFT; (200864) ПК Pentium IV 2.8; (200865) 
ПК Sempron 2800+/512/80/FDD/CDROM/LC/ winXP 710N; (200866) ПК Sempron 
2800+/512/80/FDD/CDROM/LC/ winXP 730BF; (200867) ПК Semtron 3000+(512/80/DVD
ROM/winXP/Office2003); (200868) ПК Сore 2Duo T6850/win XPpro; (200869) ПК Celeron 
2,6Ghz/512/80/Win XPpro/MS; (200870) Монітор Samsung SM 710; (200871) Принтер 
Cenon LBP1120 10 ppm 60 dpi LPT/USB; (200872) Промисл. Комп’ютер КІМ562500; 
(200873) Серверний системний блок Рentium 3; (200874) Телефакс Panasonic КХ130; 
(200878) Факс; (200879) ПК Pentium 4/512/250/DWDRW/128 Samsung; (200881) Сі
валка СЗ 3,6 А04; (200882) Протруювач насіння; (200883) Розкидувач міндобрив;
 (200884) Сівалка УПС8,02; (200885) Каток К10; (200886) Зерноочисна машина 
СМ4; (200887) Плуг Лемкен 7; (200905) ПК Аthlon ІІ Х4 630/2*512/200/ДВДРВ/7300/
WinXP; (200906) Серверний системний блок Pentium 4; (330093) Агрегат передпосів
ний АП6; (330096) Борона дискова "Солоха"; (330205) Культиватор КПП8; (330207) 
Культиватор КПСП4; (330274) Оприскувач ЕКО2000; (330285) Плуг обертовий ПО5; 
(330307) Сівалка СЗ54; (330309) Сівалка точного висіву СТВТ 12/8М 8ми рядова; 
(500062) Дистилятор; (500264) Комп’ютер (монітор Philips 23.6, системний блок 
ITBlock); (500327) Комп’ютер (монітор 23.6, системний блок ITBlock G5400Work); 
(500837) Комуникація вузла витратоміралічильника ROTAMASS RCCT38 DIV801582; 
(500839) массовий витратомір RCCT38DH1M04D4SL/KF1/K4/MB3 P10180000000120; 
(500904) Масовий витратомір 8E3B50AAILABAFAASAD2SHA1 P10180000000117; 
(500911) Вузол витратоміралічильника отриманого спирту на спиртобазі; (500912) 
Вузол витратоміралічильника реалізованого спирту на спиртобазі; (500913) Насос 3L 
S40125; (500970) Вузол обліку переданого спирту з виробництва на склад та реалі
зованого спирту зі складу "УніверсалС"; (501503) Агрегат грунтообробний АГ2,720;
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(501506) Конвеєр УКЛ1; (501507) ПК Intel Core i3 3240/4 (апаратне.відділен
ня); (501508) Стабілізатор; (090527) Автомобіль грузовий МАЗ64229 АВ5703
ВІ; (200591) Трактор Т170; (200592) Автомобіль Газель ГАЗ33023 ВХ9430АХ; 
(200593) Автомобіль ГАЗСАЗ 3507 ВХ9326АК; (200594) Автонавантажувач 40814 
00338ТВХ; (200598) Автомобіль ГАЗ3309 ВХ2310ВВ; (200602) Легковий автомо
біль Москвіч Іж271501 ВХ0265АР; (200603) Машина МВС4 Електропогрузчик; 
(200615) Трактор МТЗ80 25532ВХ; (200616) Трактор Т150К 25530ВХ; (200617) 
Трактор Т40 25533ВХ; (200618) Трактор ХТЗТ17021 25529ВХ; (200619) Трактор 
ЮМЗ ЕО2624А 25531ВХ; (200198) Випромінювач бактериц. рециркулятор ОРБПе
530; (200243) Ендоскоп з блоком живлення; (200259) Ємність для миття посуду;
(200438) Охорона сигналізація адмінприміщення; (200626) 3109 218 стілмийка 
одинарна СМЛ01 1; (200627) Спектрофотометр Ulab 102UV; (200631) Апарат МІТЛ; 
(200636) Вага автомобільна; (200638) Вага ВЛР200; (200639) Вага електрон на АД 
300 F; (200640) Вага електрон на ВЄСТ – 100 з акамулятором; (200642) Веси AXIS 
BTU210; (200643) Виконуючий механізм МЕО4063/063; (200644) Витратомір
лічильник на насичену пару (стац. вар.); (200645) Витратомірлічильник на наси
чену пару (стац. вар.); (200650) Газоаналізатор; (200652) Головний розподільчий 
щит; (200658) Економайзер; (200662) Електрон ний модуль; (200665) Іономер 160 
М; (200666) Іономер І160 М /госповірка /; (200668) Катіонітові фільтр; (200671) 
Кондиціонер; (200672) Кондиціонер; (200673) Кондиціонер; (200674) Кондиціонер;
(200675) Кондиціонер COND Samsunq; (200676) Кондиціонер HAIER HSU24H03/Z; 
(200677) Кондиціонер НАІER HSU09H03/Z1; (200678) Кондиціонер COND Samsunq; 
(200679) Кондиціонер HAIER; (200680) Кондиціонер настінний Wild Wind; (200681) 
Контрольний снаряд ВКА2; (200682) Контрольний снаряд ВКА2; (200683) Ко
ректор VPT (газа); (200684) Крісла; (200687) Лабораторна мебель "МОЛОКО"; 
(200689) Лічильник; (200690) Лічильник електроний ЄMS A+R+5A 100B 3 F; 
(200691) Лічильник електроний ЄMS A+R+5A100B 3F; (200693) М’який набір ме
блів; (200697) Мебель дерев’яна; (200699) Меблевий набір (столи з тумбами (7 
шт) шкафи (6 шт)); (200700) Механічний фільтр; (200701) Мікропроцесорний ре
гулятор МТР 815; (200702) Мікропроцесорний регулятор МТР 815; (200703) 
Мікропроцесорний регулятор МТР 815; (200704) Мікропроцесорний регулятор 
МТР 815; (200705) Мікропроцесорний регулятор МТР 815; (200706) Мікроскоп 
XS2610 монокулярн.; (200707) Міні АТС "Panasonic ККТ"; (200709) Мірник № 10;
(200710) Мірник № 11; (200711) Мірник № 6; (200712) Мірник № 7; (200713) 
Мірник № 8; (200714) Мірник № 9; (200715) Мірник № 12; (200716) Мірник 
№ 13; (200717) Мірник К7 6 А; (200718) Мірник сивушного масла; (200719) Мір
ник технічний № 1; (200720) Мірник технічний № 2; (200721) Мірник технічний 
№ 3; (200722) Мірник технічний № 4; (200723) Набір меблевий; (200724) Набір 
меблевий (Шкафи 2 шт столи 2 шт стільці 4 шт); (200725) Набір меблів; (200726) 
Набір меблів; (200727) Набір меблів (шкаф, тумба, столи (3 шт)); (200728) На
бір меблів (стіл 1 шт., стільці 4 шт); (200730) Набір меблів (юр. відділ); (200731) 
Набір меблів ліж. 2, мат. 2, стіл 1 шкаф 2 шірма 1; (200733) Набір шкафів;
(200735) Офісна лаболаторна мебель; (200736) Офісна мебель; (200737) Офісна ме
бель "ВЕГА"; (200738) Офісна мебель "ПРИНЦ"; (200740) Панель ввідна 1108; (200741) 
Панель ввідна 1108; (200742) Панель обліку електроенергії; (200743) Панель обліку 
електроенергії; (200744) Панель розподільча 1412; (200745) Панель розподільча 1412; 
(200746) Панель розподільча 1413; (200747) Панель секційна 2305; (200748) Панель 
торцова 1604; (200751) Перетворювач частоти FC302 0.55 кВт; (200753) Пневмогайко
верт JАІ0406 1/2 6 бар; (200754) Прибор "Чижовий"; (200755) Прилад КСД; (200756) 
Прилад пневмонічний ПВ 3,2; (200762) Прилад РОС 101; (200763) Прилад РП 16032; 
(200764) Прилад РП160; (200765) Прилад РП160; (200766) Прилад РП160; (200768) 
Пробовідбірник L=500 мм; (200770) Расходометр (ротаметр ) H250/M10/DN15/
(етилацетат); (200771) Расходометр (ротаметр) H250/M10/DN15/PN40/ (бітрекс);
(200772) Расходометр OPTIMASS MFM7300KT40/DN40/24; (200773) Рефректометр; 
(200775) Сейф "Бурундук"; (200778) Сепаратор непроривної продувки; (200780) Спек
тофотометр ПЭ5400ВИ; (200783) Стіл компютерний; (200784) Стіл лаболаторний; 
(200787) Стіл однотумбний; (200789) Стіл однотумбний; (200791) Стіл однотумбний; 
(200795) Стіл однотумбовий; (200799) Стілець "Менеджер"; (200801) Столи з при
борами КНИ; (200802) Столи з приборами КНИ; (200803) Столи з приборами КНИ; 
(200804) Счетчик ЛЛТ65Х; (200805) Счетчик ЛЛТИ80К; (200806) Счетчик ЛЛТИ80К; 
(200808) Теплообчислювач ВКТ5; (200809) Термостат; (200810) Термостат сухопо
вітр. лабор. ТСвЛ80; (200813) Трансформатор 630 КВА; (200814) Трансформатор 630 
КВА; (200815) Трансформатор ТМ 630/1004; (200816) Трансформатор ТМ 630/1004; 
(200817) Трансформаторна підстанція ТМ 160/10; (200828) Холодильник "НОРД";
(200831) Шафа управління БРА; (200834) Щит з приладами 214; (200835) Щит 
НЦОВА 10; (200836) Щит НЦОВА У; (200837) Ящик управління; (500263) Стериліза
тор сухоповітряний ГП80; (500915) Ваги лабораторні аналітичні OHAUS, PA214C; 
(500916) Дистилятор ДЕ10; (501430) Мірник 75; (501498) Зварювальний апарат; 
(200907) Багаторічні насадження; (200324) Металева площадка; (200325) Метале
ва площадка для обслуговування; (200447) Піч хлібопекарська; (200449) Площадка 
для обслуговування; (200888) Система ранього виявлення надзвичайних ситуа
цій та оповіщення людей; (200889) Будка; (200898) Кулер Х20; (200899) Перехід 
на мелясне господарство; (501427) Пожежна сигналізація; (501696) Коріолісовий 
масовий витратомір Promass Proline E300 Dn50; (501697) Вентилятор ВЦ470;
(501698) Дефлегматор кип’ятильника; (501699) Димосос ДН 10/4; (501700) Насос 
Pedrollo 4 SR8/23PD 4; (501701) Насос АВС 80; (501702) Насос АСВН 80А з ел. дв. 7,5 кВт/ 
15000 об.хв В3В; (501703) Насос АСВН 80А з ел. дв. 7,5 кВт/ 15000 об.хв В3В; (501704) 
Насосний агрегат СА6540125/ЗТ з ел двигуном 3/3000 об. хв; (501705) Насосний 
агрегат СА6540125/ЗТ з ел двигуном 3/3000 об. хв; (501706) Теплообмінник; (501707) 
Теплообмінник; (501708) Теплообмінник; (501709) Телеустановка; (501710) Сепаратор 
СДСС; (501711) Сортировочний чан; (501712) Резервуар Р 60; (501713) Резервуар 
Р 60; (501714) Резервуар; (501715) Пилорама; (501717) Копач бурякового комбайна 

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, код за ЄД

РПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Погріб, загальною площею 
113,8 кв. м

Хмель
ницька

Летичівський рн, 
смт Летичів, вул. І.
Франка, 33

ВАТ «Летичівський агрегат
ний завод», код за ЄДРПОУ 
901683

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Будівля гаражів (гараж літ. "Б1"; 
гараж літ. "В1") загальною пло
щею 474,7 кв. м, бетонна площад
ка, цегельний навіс

Хмель
ницька

м. Хмельницький, 
вул. Сіцінського Юхи
ма, 26а

Регіо наль ний офіс водних 
ресурсів у Хмельницькій 
області, код за ЄДРПОУ 
05446893

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Хлів з гаражем загальною площею 
40,6 кв. м та погріб

Хмель
ницька

Красилівський рн, 
с. Кременчуки, 
вул. Центральна, 46в

Дер жав на установа «Хмель
ницька обласна фітосані
тарна лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38481895

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Нежитлова будівля, адмінбудинок 
загальною площею 118,2 кв. м

Хмель
ницька

Ка м’я нецьПо діль сь кий 
рн, смт Нова Ушиця, 
пров. Український, 6

Західний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40479801

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Група інвентарних об’єктів у скла
ді: нежитлова будівля позначена 
літерою «А1» загальною площею 
102 кв. м, гаражсарай позначені 
літерою «Б» загальною площею 42 
кв. м, вбиральня позначена літе
рою «В» загальною площею 1,2 кв. 
м, огорожа позначена літерою «№»

Хмель
ницька

Ка м’я нецьПо діль сь
кий рн, м. Дунаївці, 
вул. Горького, 12А

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Хмельницькій області, код 
за ЄДРПОУ 40358308

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Група інвентарних об’єктів у 
складі: адмінбудинок літ. 1 Б за
гальною площею 103,6 кв. м, по
гріб – В загальною площею 6,2 кв. 
м, сарай з гаражем – Г загальною 
площею 29,4 кв. м, туалет – Д за
гальною площею 2 кв. м, огорожа

Хмель
ницька

Хмельницький рн, 
м. Деражня, вул. Туза, 
3 

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Хмельницькій області, код 
за ЄДРПОУ 40358308

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, код за ЄД

РПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Нежитлові будівлі загальною 
площею 207,3 кв. м у складі: 
будівля значиться за літерою А1 
з верандою – а, погребом – а1, 
сходами – а2, сходами – а3; са
рай – Б; гараж – Б1; вбиральня – 
В; огорожа – 1

Хмель
ницька

Шепетівський рн, 
м. Ізяслав, вул. Ост
розька, 33 

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Хмельницькій області, код 
за ЄДРПОУ 40358308 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Комплекс у складі: ветлікарня, А1 
загальною площею 80 кв. м, са
рай, Б загальною площею 46,7 кв. 
м, огорожа, 1

Хмель
ницька

Хмельницький рн, 
с. Гарнишівка, 
вул. Грушевського, 53а

Волочиська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00711445

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Комплекс загальною площею 334,9 
кв. м у складі: будівля дільнич
ної ветеринарної лікарні, 1, А1 
загальною площею 172,8 кв. м; 
склад для матеріалів, 2, Б загаль
ною площею 161,3 кв. м; вби
ральня, 3, В загальною площею 
0,8 кв. м

Хмель
ницька

Ка м’я нецьПо діль сь
кий рн, с. Миньківці, 
вул. Свободи, 5

Дунаєвецька районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00711563

Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій 
областях

Нежитлова будівля літ. А1 (разом 
з прибудовами літ. А11, А21) за
гальною площею 115,9 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

Дніпровський рн, 
с. Степове, вул. Вес
няна, 4а

ВАТ «Баглійське», код за 
ЄДРПОУ 00488763

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля літ. А1 (бу
дівля заправного пункту) площею 
13,0 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 85Д

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж ДК (склад) літ. Б1 загаль
ною площею 98,2 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, просп. 
Калнишевського Пе
тра, 27к

ПАТ «Інтерпайп Нижньод
ніпровський трубопрокат
ний завод», код за ЄДРПОУ 
05393116

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж шлакоблочний А1, загаль
ною площею 48,3 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

смт Царичанка, 
вул. 14ї Гвардійської 
Дивізії, 8а

Головне управління ста
тистики у Дніпропетров
ській обл., код за ЄДРПОУ 
02359946

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Частина нежитлової будівлі літ. А 
площею 138,4 кв. м, ганок з наві
сом літ. а, замощення I

Дні про пет
ров сь ка

м. Першотравенськ, 
вул. Ювілейна, 27

ПрАТ «ДТЕК Павлоград
вугілля», код за ЄДРПОУ 
00178353

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель та споруд у 
складі: будівля літ. А1, будівля 
літ. Б1, гараж літ. В1, гараж літ. 
Г1, гараж літ. Д1, гараж літ. Е1, 
навіс літ. Ж1, ворота № 1, № 2, 
забор № 3, № 4

Дні про пет
ров сь ка

Царичанський рн, 
смт Царичанка, 
вул. Театральна, 33 

Царичанський районний 
відділ Головного управління 
Міністерства внутрішніх 
справ України в Дніпропе
тровській області, код за 
ЄДРПОУ 08671403

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежиле приміщення Дні про пет
ров сь ка

Царичанський рн, 
смт Царичанка, 
вул. Центральна, 109, 
прим. 3

ДП «Центр дер жав ного зе
мельного кадастру», код за 
ЄДРПОУ 21616582

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля, розмір частки 
83/100 що складається з: у підвалі 
нежитлове приміщення поз. 2734, 
на І поверсі: нежитлові приміщен
ня поз. 3, 514, загальною площею 
692 кв. м, гараж площею 52,5 кв. м

Дніпропе
тровська

Криничанський рн, 
смт Кринички, вул. За
водська, 1

Управління Державної каз
начейської служби України у 
Криничанському районі Дні
пропетровської області, код 
за ЄДРПОУ 38052307

Регіональне відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж загальною площею 32,5 
кв. м

Дні про пет
ров сь ка

Царичанський рн, 
смт Царичанка, 
вул. 50років Жов
тня, 8А

Східний офіс Дер жав ної ау
диторської служби України, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
будівля управління ЖКГ літ. С2, 
загальною площею 1486,6 кв. м, 
сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, 
пожежні сходи літ. с4, прохідна 
промбази ЖКГ літ. С I1, загальною 
площею 16,8 кв. м, приямок тепло
траси літ. сі, склад літ. СЇ1, СЇІ1, 
СЇІІ1, СЇІІІ1, загальною площею 
літ. 531,9 кв. м, навіс літ. СЇІV1, 
склад літ.СЖ1, загальною площею 
176,0 кв. м, ґанок літ. с ж, склад 
металу літ. СЗ1, загальною пло
щею 79,7 кв. м, № III – мостіння, 
внутрішньодворові мережі – 3 од. 
(зовнішня телефонізація управління 
ЖКГ, каналізація зовнішня управ
ління ЖКГ, мережі теплопостачання 
зовнішні), транспортні засоби, гос
подарський інвентар, меблі, офісне 
обладнання – 163 од.

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Буді
вельників, 34

АТ «Дніпровський маши
нобудівний завод», код за 
ЄДРПОУ 14313332

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (літ. А4) за
гальною площею 1849,7 кв. м з 
огорожею та замощенням

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Бі
рю зова, 2А

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля їдальні № 15 на 100 місць 
загальною площею 556,6 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Ши
роківське шосе, 148а

ПАТ «Південний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

9 одиниць автотранспортних за
собів у складі: ЗІЛ157 д/н 8794 
ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ157 д/н 
8795 ДНЗ (інв. № 110003); ЗІЛ
157 д/н 8796 ДНЗ (інв. № 110004); 
ЛАЗ52523 д/н 2984ЯАА (інв. 
№ 208004), перереєстрований на 
№ АЕ9511АА; ЛІАЗ5256 д/н 6626 
ДНУ (інв. № 210086), перереєстро
ваний на № АЕ9522АА; ЛАЗ52523 
д/н 3107ЯАА (інв. № 408005), 
перереєстрований на № АЕ9521
АА; ЛІАЗ 677 д/н 5404 ДНУ (інв. 
№ 410075), перереєстрований на 
№ АЕ9517АА; ЛІАЗ5256 д/н 4977 
ДНУ (інв. № 510081), перереєстро
ваний на № АЕ9520АА; ЛІАЗ5256 
№ 17308АА (інв. № 510084), пере
реєстрований на № АЕ9516АА 

 Дні про
пет ров
сь ка

 м. Дніпро вул. Бере
гова, 210

 ТДВ «Дніпропетровське 
АТП 11228», код за ЄДРПОУ 
03113615

 Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля літ. Ж1, при
будова літ. Ж11 загальною пло
щею 239,4 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Кіль
ченська, 2

ПрАТ «Дні про пет ров сь ка 
ПМК № 246», код за ЄД
РПОУ 01354527

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля їдальні № 18 літ. А1 (над
будова літ. над А1, прибудови 
літ. а1, а11) загальною площею 
667,5 кв. м, будівля складу літ. Б 
(підвал літ. під Б)

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Пе
реяславська, 1Б

АТ «Південний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях
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Продовження додатка 3Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, код за ЄД

РПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у скла
ді: резервуар для води з фільтром 
№ 1; контрольнорозподільчий 
пункт РПЗО 10 кВт; резервуар для 
води з фільтром № 2, водопровід
на насосна станція

Дні про пет
ров сь ка

Петріківський район, 
с. Єлизаветівка, 
вул. Індустріальна, 5

ТОВ «Хлібзавод № 3», код 
за ЄДРПОУ 34984708

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлові приміщення Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, пр. Сергія 
Нігояна (пр. Каліні
на), 67

ПрАТ «Дніпровський мета
лургійний завод», код за 
ЄДРПОУ 05393056

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (добудова 
будівлі насосної станції ТСЦ), інв. 
№ 01000228

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 39, при
міщення 1

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (добудо
ва будівлі складу ТВГС), інв. 
№ 01000236

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 39, при
міщення 2

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля хо
лодильної камери контейнерного 
типу), інв. № 01003261

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 111

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля для 
зберігання техніки і інвентаря 
підсобного господарства), інв. 
№ 01003262

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 111

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля управ
ління БМУ), інв. № 01002836

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (бокси 
по ремонту автомобілів), інв. 
№ 01002837

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (склад зі 
службовими приміщеннями при 
деревообробному цеху), інв. 
№ 01002838

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (столярний 
цех), інв. № 01002839

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (контрольний 
пункт (будівля відділу МТЗ БМУ)), 
інв. № 01002840

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля АБК), 
інв. № 01002841

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (приміщення 
для зберігання кисневих балонів), 
інв. № 01002611

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Ла
вочкіна, 32а

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж для стоянки машин інв. 
№ 01002609

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Ла
вочкіна, 32б

ПрАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля літ. А загаль
ною площею 1086,0 кв. м; замо
щення І, огорожа № 12

Дні про пет
ров сь ка

м. Жовті Води, 
вул. Хмельницького, 13

ДП «Східний гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 14309787

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж (інв. № 42658) загальною 
площею 1542,0 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Павлоград, вул. Ко
рольова Сергія, 10б

ДП «Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний 
завод імені О. М. Макарова» 
Павлоградський механіч
ний завод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Червоний куток (інв. № 31559) за
гальною площею 32,4 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Павлоград, вул. Ко
рольова Сергія, 10б

ДП «Виробниче об’єднання 
Південний машинобу
дівний завод імені О. М. 
Макарова», Павлоградський 
механічний завод, код за 
ЄДРПОУ 14310170

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Механічна майстерня (інв. 
№ 42655) загальною площею 44,0 
кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Павлоград, вул. Ко
рольова Сергія, 10б

ДП «Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний 
завод імені О.М. Макарова» 
Павлоградський механіч
ний завод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля станції дегазації одягу (інв. 
№ 10310037Г)

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Столє
това, 21

АТ «ІНТЕРПАЙП Нижньод
ніпровський трубопрокат
ний завод», код за ЄДРПОУ 
05393116

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Об’єкти нерухомого майна в не
житловій будівлі літ. Г2, а саме: 
вбудоване приміщення гаража № 3 
площею 39,0 кв. м; вбудоване при
міщення гаража № 5 площею 40, 
8 кв. м; нежитлові приміщення (2 
поверх) загальною площею 208,5 
кв. м; огорожа

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Воскре
сенська, 15 А

ДП «Укркольорпром», код за 
ЄДРПОУ 20242691

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Об’єкти нерухомого майна, а саме: 
літ. А2, а1 – адмі ніст ративна 
будівля, загальною площею 178, 
3 кв. м; літ. Б2 – частина адмі
ніст ративної будівлі: приміщення 
першого поверху, позиції 1923, 
загальною площею 11,0 кв. м, 
приміщення другого поверху, 
позиції 14, загальною площею 
86,0 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Старо
козацька, 34А

ДП «Укркольорпром», код за 
ЄДРПОУ 20242691

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля поліклініки літ. А2 пло
щею 1195 кв. м (у т. ч. прибудо
ви літ. А’1, літ. А"1, тамбур літ. 
а1, огорожа № 12, сходи № 3, 
підпірна стіна № 4, мостіння літ. 
ІІІІ), разом з групою інвентарних 
об’єктів у кількості 9 одиниць, а 
саме: 4 кондиціонери БК1500 
(інв. №№ 3083920842), 3 люстри 
(інв. №№ 1181311815), автомат 
газводи (інв. № 22448), годинник 
«Електроніка706» (інв. № 55070)

 Дні про
пет ров
сь ка

 м. Дніпро, вул. Коксо
хімічна, 3

 ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод», код за ЄД
РПОУ 05393122

 Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, код за ЄД

РПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Нежитлові будівлі (літ. Б2 – 702,1 
кв. м разом з прибудовами літ. 
Б’2, б1, б’1 та ганками літ. б, 
б’; літ. В1 – 76,2 кв. м) 

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Коксо
хімічна, 3

ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод», код за ЄД
РПОУ 05393122

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля контрольнопропускного 
пункту літ. А1 загальною площею 
32,1 кв. м та навіс літ. А1

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 85 Ж

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля АБК 
асфальтного заводу) літ. А3 
загальною площею 725,2 кв. м 
(разом з підвалом літ. під А3, над
будовою літ. над А3, сходами літ. 
а, а1, балконом літ. а2)

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 84 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля за
правного пункту) літ. А1 загаль
ною площею 31,6 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 85 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (склад) літ. А1 
загальною площею 131,5 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 85 З

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля гаражів літ. А1 загальною 
площею 52,4 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 106 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля май
стерень енергослужби) літ. А1 
загальною площею 181,7 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 106 Д

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля боксів гаражів літ. А1 за
гальною площею 101,8 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля побу
тових приміщень вантажників) літ. 
А1 загальною площею 121,8 кв. м 
та ґанок літ. а

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107 Ж

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (комора ГСМ) 
літ. А1 загальною площею 12 
кв. м 

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107 І

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівля вар
тового поста) літ. А1 загальною 
площею 96,3 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107 К

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (гараж) літ. А1 
загальною площею 658,5 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107 М

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

1/5 частина адмі ніст ративної бу
дівлі з господарськими будівлями

Дні про пет
ров сь ка

смт Покровське, 
вул. Центральна, 13

Головне управління статис
тики у Дніпропетровській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359946

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (пост № 5 на 
території вугільного складу) літ. 
А1 загальною площею 6,0 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 107з

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях 

Нежитлова будівля (бокс для 
стоянки автомобілів ВПЧ) літ. А1 
загальною площею 25,6 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

 м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 111Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях 

Комплекс будівель площею 351,8 
кв. м у складі: гараж літ. Б площею 
30,1 кв. м; гараж літ. В площею 
36,3 кв. м; гараж літ. Е площею 
20,1 кв. м; гараж літ. Г площею 
32,1 кв. м; гараж літ. Д площею 
7,8 кв. м; бокс № 1 літ. К, З, І, Ж, 
Н, О площею 116,8 кв. м; Пбокс 
№ 2 площею 105,8 кв. м; убираль
ня літ. М площею 2,8 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

 м. Павлоград, 
вул. Шевченка, 122

Управління Дер жав ної каз
начейської служби України 
у м. Павлограді Дніпропе
тровської області, код за 
ЄДРПОУ 37936856

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях 

Виробнича будівля цеху гідроме
хобладнання загальною площею 
797,5 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

 Новомосковський 
рн, м. Перещепине, 
вул. Степова, 12Б

Управління каналу Дніпро
Донбас (УКДД), код за ЄД
РПОУ 05387179

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях 

Гараж з оглядовою ямою загаль
ною площею 95,8 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

Васильківський рн, 
смт Васильківка, 
вул. Першотравнева, 
199К

Управління Дер жав ної каз
начейської служби України у 
Васильківському районі Дні
пропетровської області, код 
за ЄДРПОУ 37870848

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях 

Частина адмі ніст ративної будівлі 
площею 272,4 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

Дніпровський рн, 
смт Слобожанське, 
вул. Сухомлинського 
Василя, 42

Регіо наль ний офіс водних 
ресурсів у Дніпропетров
ській області, код за ЄД
РПОУ 01038699

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Автостоянка та будівля майстер
ні у складі: будівля майстерні літ. 
А1, загальною площею 50,2 кв. м; 
будівля сторожки (тимч.) літ. Б1; 
навіс літ. В, Г, Д, Е; ворота – № 1, 
3; огорожа – № 2; мостіння – І

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Мали
новського маршала, 
64Д

ТОВ «ЗЕКОМ», код за ЄД
РПОУ 43079367

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Адмінбудинок загальною площею 
73,3 кв. м, гараж загальною пло
щею 16,7 кв. м, ворота металеві

Дні про пет
ров сь ка

П’ятихатський рн, 
м. П’ятихатки, 
вул. Шкільна, 98

ДП «Дер жав ний центр 
сертифікації і експерти
зи сільськогосподарської 
продукції», код за ЄДРПОУ 
39394238

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Адмінбудинок, туалет Дні про пет
ров сь ка

м. Павлоград, вул. Лізи 
Чайкіної, 13

ДП «Дер жав ний центр 
сертифікації і експерти
зи сільськогосподарської 
продукції», код за ЄДРПОУ 
39394238

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж загальною площею 57,9 
кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Со
борності, 77А, гараж 5

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлове приміщення, загальною 
площею 67,8 кв. м з майном (пли
та газова інв. № 111310585)

Дні про пет
ров сь ка

м. Тернівка, бульв. Ар
тема, 2/1

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях
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Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, код за ЄД

РПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Нежиле приміщення загальною 
площею 72,1 кв. м з майном (ко
тел опалювальний Ferroli (газ) інв. 
№ 101401348, сигналізатор газу 
інв. № 111310317, електромаг
нітний клапан інв. № 111310318, 
лічільник Рл4 інв. № 111311230)

Дні про пет
ров сь ка

Апостолівський рн, 
м. Апостолове, вул. По
кровська, 4, примі
щення 9

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель та споруд за
гальною площею 191 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

Криничанський рн, 
смт Кринички, вул. Бу
дівельників, 1А

Дер жав не підприємство 
«Дер жав ний центр сертифі
кації і експертизи сільсько
господарської продукції», 
код за ЄДРПОУ 39394238

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівлі та споруди Дні про пет
ров сь ка

м. Новомосковськ, 
вул. Привокзальна, 123

Дер жав не підприємство 
«Дер жав ний центр сертифі
кації і експертизи сільсько
господарської продукції», 
код за ЄДРПОУ 39394238

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля загальною площею 238 
кв. м, гараж 2х боксовий, ворота 
металеві, паркан металевий

Дні про пет
ров сь ка

Петропавлівський рн, 
смт Петропавлівка, 
вул. Сонячна, 43а

ДП «Дер жав ний центр 
сертифікації і експерти
зи сільськогосподарської 
продукції», код за ЄДРПОУ 
39394238

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівлі та споруди Дні про пет
ров сь ка

Софіївський рн, 
смт Софіївка, 
вул. Больнична, 58

ДП «Дер жав ний центр 
сертифікації і експерти
зи сільськогосподарської 
продукції», код за ЄДРПОУ 
39394238

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель і споруд у 
складі: адмі ніст ративна будівля; 
будівля гаража; будівлятуалет; 
трансформаторна станція; огорожа 
кована (28 секцій); плити бетонні 
(13 шт.); ворота ковані; хвіртка 
кована (2 од.)

Дні про пет
ров сь ка

Магдалинівський рн, 
смт Магдалинівка, 
вул. Комарова, 39Б

Головне управління Пенсій
ного фонду України в Дні
пропетровській області, код 
за ЄДРПОУ 21910427

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля літ. Ю (чотири 
бокси з пристроєм) у складі: ганок, 
літ. ю, прибудови, літ. Ю1, Ю2, Ю3

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Руденка 
Миколи, 53

ТОВ «Дніпропетровський 
завод «Продмаш», код за 
ЄДРПОУ 14308919

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (будівляблок), 
літ. А1 загальною площею 913,5 
кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Покров, вул. Завод
ська, 4

АТ «Покровський гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190928

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля (склад реаген
тів), літ. Б1 загальною площею 
105,2 кв. м

Дні про пет
ров сь ка

м. Покров, вул. Завод
ська, 4

АТ «Покровський гірничо
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00190928

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Вибракувані автотранспортні за
соби у складі: автомобіль KAMA3
5320 (рік випуску 1986), авто
мобіль KAMA35320 (рік випуску 
1987), автомобіль КАМАЗ5410 (рік 
випуску 1990), причіп ГКБ8350 
(рік випуску 1989), причіп ГКБ
8350 (рік випуску 1989), напівпри
чіп ОДАЗ (рік випуску 1989)

Дні про пет
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Будьон
ного, 4а 

ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР» 
(зберігач), код за ЄДРПОУ 
30431632 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гаражний комплекс Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Гір
ничозаводська, 12а

Дер жав не підприємство 
«Дер жав ний інститут по 
проектуванню підприємств 
гірничорудної промисловос
ті «КРИВБАСПРОЕКТ», код 
за ЄДРПОУ 04689369

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля дільничої ветеринарної лі
карні, загальною площею 125,1 кв. 
м зі зливною ямою № 2

Дні про пет
ров сь ка

Дніпровський рн, 
с. Бабайківка, 
вул. Дружби, 2

Царичанська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
25789247

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс у складі: будівля пожеж
ної частини літ. А12; сарай літ. 
Б; сарайгараж літ. В; сарай літ. Г; 
замощення І; паркан І

Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Гетьманська, 41а

3 Дер жав ний пожежно
рятувальний загін Головно
го управління ДСНС України 
у Дніпропетровській облас
ті, код за ЄДРПОУ 38255196

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс гаражів Дні про пет
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Чка
лова, 44 а, б 

Криворізька районна 
дер жав на адмі ніст рація 
Дніпропетровської області 
(Криворізька райдерж  адмі
ніст рація), код за ЄДРПОУ 
04052270

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Окреме майно у складі: позамай
дані мережі дощової каналіза
ції (інв. № 30096), позамайда
ні мережі побутової каналізації 
(інв. № 30095), контрольно
розподільчий пункт (інв. № 40016)

 Дні про
пет ров
сь ка

 Дніпровський рн, 
с. Єлизаветівка, 
вул. Індустріальна, 5

 ТОВ «Хлібзавод № 3», код 
за ЄДРПОУ 34984708

 Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель і споруд Дні про пет
ров сь ка

Криворізький рн, 
смт Широке, пров. По
штовий, 2

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в Дні
пропетровській області, код 
за ЄДРПОУ 40359593

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлові будівлі, що складають
ся з: лабораторного корпусу літ. 
А (лабораторний корпус літ. А1, 
прибудова літ. а2, прибудова літ. 
а3, прибудова літ. А4, ганок літ. 
а5, ганок літ. а6, сходи з навісом 
літ. а7, сходи літ. а8), загальною 
площею 2651,4 кв. м; котельні літ. 
Б1; навісів літ. В1, літ. Г1, літ. Д1; 
складу літ. Е1, загальною площею 
220,1 кв. м; сараїв літ. З1, літ. Л1; 
№ 2 – естакада, № 1, 37, І – спо
руди, мостіння

Дніпропе
тровська

м. Дніпро, вул. Мали
новського маршала, 76

Дер жав не підприємство 
«ДНІПРОДІПРОШАХТ», код 
за ЄДРПОУ 05410777

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Котельня загальною площею 
376 кв. м

Дніпропе
тровська

м. Дніпро, вул. Володі 
Дубініна, 8

Дніпропетровська гео
фізична експедиція «Дні
прогеофізика» Дер жав ного 
геофізичного підприємства 
«Укргеофізика», код за ЄД
РПОУ 01432747

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Овочесховище літера Й загальною 
площею 99,5 кв. м; овочесховище 
літера Й1 загальною площею 83,5 
кв. м; овочесховище літера Й2 за
гальною площею 148,7 кв. м;

Дніпропе
тровська

Кам’янський рн, 
м. Верхівцеве, 
вул. Центральна, 212

Аварійнорятувальний загін 
спеціального призначен
ня Головного управління 
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у 
Дніпропетровській області,  
код за ЄДПОУ 35165938

Регіональне відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля, літ. А у складі: 
адмі ніст ративна будівля літ. А 
загальною площею 316,9 кв. м, 
вбиральня, літ. У загальною пло
щею 1,0 кв. м

Запорізька Кам’янськоДніп ров
ський рн, м. Кам’ян ка
Дніп ров ська, вул. На
бережна, 68

Головне управління статис
тики у Запорізькій області, 
код за ЄДРПОУ 02360576

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, код за ЄД

РПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Технічна будівля ПРЦ літ. А, за
гальною площею 120,2 кв. м

Запорізька Запорізький рн, смт. 
Кушугум, вул. Історич
на (вул. Комсомоль
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за 
ЄДРПОУ 21560766

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Технічна будівля ПРЦ літ. К, за
гальною площею 41,9 кв. м

Запорізька Запорізький рн, смт. 
Кушугум, вул. Історич
на (вул. Комсомоль
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за 
ЄДРПОУ 21560766

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Склад ПММ, літ. М, загальною 
площею 19,7 кв. м

Запорізька Запорізький рн, смт. 
Кушугум, вул. Історич
на (вул. Комсомоль
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за 
ЄДРПОУ 21560766

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, 
загальною площею 612,2 кв. м; 
відстійники первинні: № 2 площею 
22,9 кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м; 
жолоб № 5 площею 93,2 м. п.; пар
кан № 4 площею 76,8 кв. м; станція 
насосної артсвердловини площею 
22,4 кв. м; дробарка «Волгарь», інв. 
№ 457012; дробарка «Волгарь», інв. 
№ 457014; шафа платтєва з антре
соллю, інв. № 700390; шафа плат
тєва з антресоллю, інв. № 700391; 
пересувна підстанція ПКТП, інв. 
№ 400632; трактор МТЗ572, інв. 
№ 400672; трансформатор МТЗ80, 
інв. № 400698

 Запо
різька

 Пологівський 
рн, м. Пологи, 
вул. Кар’єрна, 28

 ТОВ «Гірничодобувна ком
панія «МІНЕРАЛ», код за 
ЄДРПОУ 00191253

 Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Котельня з підвалом та тамбуром, 
літ. К, к, К11, К12, площею 608,9 
кв. м; слюсарна майстерня, літ К6, 
площею 74,5 кв. м; зварювальний 
цех, літ. К7, площею 36,9 кв. м; 
склад, літ. К8, площею 20,0 кв. м; 
гараж літ. К9, площею 55,3 кв. м; 
димова труба, літ. К15; майданчик 
котельної І

Запорізька Пологівський 
рн, м. Пологи, 
вул. Кар’єрна, 28

ТОВ «Гірничодобувна ком
панія «МІНЕРАЛ», код за 
ЄДРПОУ 00191253

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлове приміщення № 7 осно
вної частини літ. А IV НЖ загаль
ною площею 1 712,3 кв. м

Запорізька м. Бердянськ, вул. Ту
ристична (вул. Єгоро
ва), 2а

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», 
код за ЄДРПОУ 14311459

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Підвал (склад) літ. В, загальною 
площею 82,0 кв. м

Запорізька м. Запоріжжя, пр. Со
борний (пр. Леніна), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕ
ПРОКАТНИЙ ЗАВОД», код 
за ЄДРПОУ 00191247

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Підвал (гараж) літ. Д, загальною 
площею 42,0 кв. м

Запорізька м. Запоріжжя, пр. Со
борний (пр. Леніна), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕ
ПРОКАТНИЙ ЗАВОД», код 
за ЄДРПОУ 00191247

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля літ. А, загаль
ною площею 387,6 кв. м

Запорізька м. Оріхів, вул. Шев
ченка, 15

Головне управління статис
тики у Запорізькій області, 
код за ЄДРПОУ 02360576

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

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

Запорізька Чернігівський рн, 
смт Чернігівка, вул. Со
борна, 369

Головне управління статис
тики в Запорізькій області, 
код за ЄДРПОУ 02360576

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Склад зберігання спецмашин, літ. 
Ф інв. № 10021 площею 868,6 кв. 
м; запасні частини до автомобілів 
в кількості – 236 одиниць у складі: 
кришка розпод. 8 шт., авто лампа – 
70шт., автолампа фари – 100 шт., 
датчик виміру тиску 1шт., підшип
ник – 3 шт., прокладка гол. бло
ку – 20 шт., ремінь вентилятора – 
30 шт., сальник сошки керма – 4 
шт.; інше майно в кількості – 1168 
одиниць, у складі: касета для 
каністр – 100 шт., костюм б/п – 
20 шт., ложки алюмінієві – 73 шт., 
пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт., 
протигаз – 20 шт., резпиратор – 
552 шт., СМУ – 41 шт., електро
мегафон – 1 шт., касета – 40 шт., 
аптечка – 21 шт., цебро брезенто
ве – 47 шт., цебро гумове – 65 шт., 
каністра – 22 шт., каністра мала – 
54 шт., касета для каністр – 30 шт., 
лопата –17 шт., вогнегасник – 
44 шт., ланцюг ковзання – 4 шт.

 Запо
різька

 м. Запоріжжя, 
вул. КарпенкаКарого, 
60

 ВАТ «Автотранспортне під
приємство № 12355», код 
за ЄДРПОУ 03116849

 Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, 
площею 164,4 кв. м

Запорізька Вільнянський рн, 
с. ПетроСвистунове, 
вул. Зачиняєва, 25

ТОВ «Агрофірма «Жов
тневий», код за ЄДРПОУ 
00849103

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, 
площею 246,3 кв. м

Запорізька Вільнянський рн, 
с. Дніпровка, вул. Па
торжинського, 76

ТОВ «Агрофірма «Жов
тневий», код за ЄДРПОУ 
00849103

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Майно колишнього акціонерного 
банку Україна у складі: осно
вна будівля літ. А,А’ загальною 
площею 233,6 кв. м, гараж літ. Б, 
вимощення І, паркан № 1, 2, 3, 4, 
5, ворота № 4, колодязь літ. Ф, 
вбиральня літ. Г

Запорізька Бердянський рн, 
с. Осипенко, вул. Марі
упольське шосе, 25

Бердянська районна дер
жав на адмі ніст рація, код за 
ЄДРПОУ 02140840

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля у складі: адмі
ніст ративна будівля літера «БЗ» 
загальною площею 3028,9 кв. м, 
гараж літера «В1» площею 149,5 
кв. м

Запорізька м. Токмак, вул. Друж
би, 230 

Головне управління 
статистики у Запорізькій 
області, код за ЄДРПОУ 
02360576 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля, корпусу водогрязелікарні 
інв. №100405, загальною площею 
893,9 кв. м

Запорізька м. Запоріжжя, вул. Те
плична, 18

ТОВ «Запорізький титано
магнієвий комбінат», код 
ЄДРПОУ 38983006

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля підвалу загальною площею 
209,7 кв. м

Кірово
градська

Маловисківський 
рн, м. Мала Виска, 
вул. Центральна (вул. 
Жовтнева), 132/1

ТДВ «Маловисківське хлібо
приймальне підприємство», 
код за ЄДРПОУ 00954774

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлове підвальне приміщення 
загальною площею 25,5 кв. м

Кірово
градська

Новомиргородський 
рн, м. Новомиргород, 
вул. Шевченка, 2/3

ПрАТ «Новомиргородське 
автотранспортне підприєм
ство 13545», код за ЄДРПОУ 
03117398

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях
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Підвальне приміщення загальною 
площею 164,2 кв. м

Кірово
градська

Добровеличківський 
рн, м. Помічна, 
вул. Гагаріна, 54

ПАТ «Помічнянський еле
ватор», код за ЄДРПОУ 
00951899

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлове приміщення загальною 
площею 260,8 кв. м

Кірово
градська

м. Олександрія, 
вул. Бульварна (вул. 
Свердлова), 43

ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКС
ПРЕСС», код за ЄДРПОУ 
37583626

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлове приміщення загальною 
площею 192,9 кв. м

Кірово
градська

Кропивницький (м. Кі
ровоград), вул. Ла
вандова (вул. Тореза), 
27а

ТДВ «Кіровоградське авто
транспортне підприємство 
13554», код за ЄДРПОУ 
05465761

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля загальною пло
щею 227,3 кв. м

Кірово
градська

Олександрівський рн, 
с. Бовтишка, вул. Со
снова (вул. Радгосп
на), 18

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ІМ. РАЄВСЬКОГО, код за 
ЄДРПОУ 23100218

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс Кірово
градська

м. Кропивницький, 
проїзд Аджамський, 3

Регіо наль ний офіс водних 
ресурсів у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 
01038861

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Адмі ніст ративна будівля загальною 
площею 201,5 кв. м

Кірово
градська

Добровеличівський 
рн, смт Добровелич
ківка, вул. Шевчен
ка, 124

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360926

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель загальною 
площею 198,9 кв. м у складі: 
адмінбудинок, А; гаражсарай, Б; 
ізолятор, В; погріб, Д; вбираль
ня, Г; колодязь, К; огорожа, № 1; 
ворота, № 2 

Кірово
градська

Долинський рн, м. До
линська, вул. 8 берез
ня, 131

Долинська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель загальною 
площею 129,2 кв. м у складі: 
адмінбудинок, А; прибудова, а; 
гаражсарай, Б; прибудова, б; са
рай, В; вбиральня, Г; колодязь, К; 
огорожа № 1

Кірово
градська

Долинський рн, 
с. Варварівка, вул. Са
дова, 7

Долинська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель Кірово
градська

смт Вільшанка, 
вул. Миру, 62

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Кіровоградській області, код 
за ЄДРПОУ 20632802

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлове приміщення, вбудоване 
в житловий будинок, загальною 
площею 76,7 кв. м

Кірово
градська

м. Новомиргород, 
вул. Лесі Українки, 36/4

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Кіровоградській області, код 
за ЄДРПОУ 20632802

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівлі та споруди у складі: нежит
лове приміщення літ. А загальною 
площею 47,39 кв. м, забор

Кірово
градська

Голованівський рн, 
с. Ємилівка, вул. Набе
режна (Ліхачова), 16

Голованівська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00699980 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля та надвірні будівлі Ку
колівського дер жав ного пункту 
ветеринарної медицини загальною 
площею 94,3 кв. м

Кірово
градська

Олександрійський рн, 
с. Куколівка, вул. Квіт
нева (Леніна), 5а

Олександрійська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00700097

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля Головківського 
дер жав ного пункту ветеринарної 
медицини з надвірними будівлями 
загальною площею 95,6 кв. м

Кірово
градська

Олександрійський рн, 
с. Головківка, вул. Цен
тральна (Леніна), 150

Олександрійська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00700097

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля Новопразького 
дер жав ного пункту ветеринар
ної медицини загальною площею 
27,4 кв. м

Кірово
градська

Олександрійський 
рн, смт Нова Прага, 
вул. Миру (Леніна), 
153/1

Олександрійська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00700097

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель, загальною 
площею 269,3 кв. м

Кірово
градська

Петрівський рн, 
смт Петрове, вул. Пар
кова (Кірова), 40

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360926

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель, загальною 
площею 492,5 кв. м

Кірово
градська

Маловисківський 
рн, м. Мала Виска, 
вул. Спортивна, 8

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360926

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель Кірово
градська

Бобринецький рн, 
м. Бобринець, вул. Ми
колаївська, 1

Бобринецька районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00700393

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Приміщення теслярськостолярної 
майстерні площею 152,1 кв. м

Кірово
градська

м. Олександрія, 
вул. Заводська, 1

ПрАТ «НВО «Етал», код за 
ЄДРПОУ 05814256

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс нежитлових приміщень Кірово
градська

Олександрівський 
рн, смт Олександрів
ка, вул. Незалежності 
України (Леніна), 2а

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360926

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель Кірово
градська

Новомиргородський 
рн, м. Новомиргород, 
вул. Соборності (Лені
на), 302

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360926

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Установка бетонозмішувальна СБ
140А (інв. № 034650)

Кірово
градська

м. Олександрія, 
вул. Заводська, 1

Приватне акціонерне това
риство «Наукововиробниче 
о6’єднання «Етал», код за 
ЄДРПОУ 05814256

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Каркас пилорами (iнв. № 031812) Кірово
градська

м. Олександрія, 
вул. Заводська, 1

Приватне акціонерне това
риство «Наукововиробниче 
о6’єднання «Етал», код за 
ЄДРПОУ 05814256

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля гаража загальною площею 
85,5 кв. м

Кірово
градська

Долинський рн, м. До
линська, вул. Яковенка 
Івана (40р. Жовтня), 4б

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Кіровоградській області, код 
за ЄДРПОУ 20632802

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях 

Гараж, Д, гараж, Г, гараж Б Кірово
градська

Новомиргородський 
рн, м. Новомиргород, 
вул. Поповкіна, 35

Управління Дер жав ної каз
начейської служби України у 
Новомиргородському райо
ні Кіровоградської області, 
код за ЄДРПОУ 37942426

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж, Б загальною площею 78,9 
кв. м, гараж, В загальною площею 
29,7 кв. м, погріб, Г загальною 
площею 107,07 кв. м

Кірово
градська

м. Знам’янка, вул. Гру
шевського, 21

Знам’янське Управління 
Дер жав ної казначейської 
служби України Кірово
градської області, код за 
ЄДРПОУ 38011312

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель Кірово
градська

Кропивницький рн, 
с. Бережинка, вул. Лі
сова, 6

Дер жав не підприємство 
обслуговування повітряного 
руху України, код за ЄД
РПОУ 19477064

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Бокс для автокранів, площею 180 
кв. м

Кірово
градська

м. Кропивницький, 
вул. Лінія 5, 26

Казенне підприємство 
«Кіровгеологія», код за ЄД
РПОУ 14308279

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, код за ЄД

РПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Погріб, склад 2, склад 1, склад З Кірово
градська

Олександрівський рн, 
с. Бірки, вул. Шевчен
ка, 84

Дочірнє підприємство 
ПрАТ «НАК «Надра України» 
«Центрукргеологія», код за 
ЄДРПОУ 01432478

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівлі колишнього пожежного 
депо загальною площею 344,89 
кв. м

Кірово
градська

Новоархангельський 
рн, смт Новоархан
гельськ, вул. Слави, 8

3 дер жав ний пожежно
рятувальний загін Головно
го управління Дер жав ної 
служби України з надзви
чайних ситуацій у Кірово
градській області, код за 
ЄДРПОУ 37791578

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Приміщення, загальною площею 
118,5 кв. м

Кірово
градська

Новоукраїнський 
рн, м. Новоукраїнка, 
вул. Вороного Ми
коли, 9

Новоукраїнська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00700080

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель, загальною 
площею 99,2 кв. м

Кірово
градська

Голованівський рн, 
смт Новоархангельськ, 
вул. Центральна, 80

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в Кіро
воградській області, код за 
ЄДРПОУ 40342220

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж № 118 загальною площею 
20,1 кв. м.

Кірово
градська

м. Кропивницький, 
«Горняк» гаражний коо
ператив, гараж 118

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Комплекс будівель загальною пло
щею 247,67 кв. м 

Кірово
градська

Голованівський рн, 
м. Гайворон, вул. Вес
няна, 13А 

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в Кіро
воградській області, код за 
ЄДРПОУ 40342220 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля загальною площею 248,1 
кв. м 

Кірово
градська

Олександрійський 
рн, м. Світловодськ, 
вул. Героїв Чорноби
ля, 41 

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в Кіро
воградській області, код за 
ЄДРПОУ 40342220 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж загальною площею 83,5 
кв. м

Кірово
градська

Олександрійський 
рн, м. Світловодськ, 
вул. Героїв Чорнобиля, 
гараж 43

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в Кіро
воградській області, код за 
ЄДРПОУ 40342220

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж загальною площею 27,3 
кв. м

Кірово
градська

Кропивницький 
рн, м. Бобринець, 
вул. Вознесенська, 44

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж Аа загальною площею 32,2 
кв. м

Кірово
градська

Кропивницький рн, 
смт Новгородка, 
вул. Центральна, 3а 

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж А загальною площею 22,07 
кв. м 

Кірово
градська

Голованівський 
рн, смт Вільшан
ка, вул. Миру, 30а, 
гараж 1 

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Адмі ніст ративне приміщення за
гальною площею 175,4 кв. м

Кірово
градська

Новоукраїнський рн, 
смт Добровеличківка, 
вул. Центральна, 113

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Гараж загальною площею 43,32 
кв. м

Кірово
градська

Новоукраїнський рн, 
смт Добровеличківка, 
вул. Поповича, 25

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Адмінбудівля з прибудовою гаражу 
АА1 загальною площею 125,4 кв. м

Кірово
градська

Кропивницький рн, 
смт Компаніївка, 
вул. Перемоги (Лені
на), 148

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Нежитлова будівля гаража /1 бокс/ 
Б загальною площею 19,5 кв. м

Кірово
градська

Кропивницький 
рн, смт Устинівка, 
вул. Ювілейна, гараж 
2б 

Східний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Група інвентарних об’єктів у скла
ді: будівля амбулаторії літ. «А», 
сарай літ. «В», гараж літ. «Б»

Кірово
градська

Кропивницький 
рн, с. Покровське, 
вул. Центральна, 68

Кіровоградська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00719257

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Амбулаторія загальною площею 
55,9 кв. м 

Кірово
градська

Кропивницький рн, 
с. Карлівка, вул. В. 
Степова, 16

Кіровоградська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00719257

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Група інвентарних об’єктів у скла
ді: «А» – будівля амбулаторії; «а» – 
прибудова; «Б» – гараж; «В» – са
рай; «Г» – убиральня; «Д» – сарай

Кірово
градська

Кропивницький рн, 
с. Володимирівка, 
вул. Степова, 8

Кіровоградська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00719257

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській 
областях

Будівля телефонної станції літ. А1 
загальною площею 91,9 кв. м

Донецька Волноваський рн, 
селище Урожайне, вул. 
Поштова, 1 

ПАТ «МАКСТРОЙ», код за 
ЄДРПОУ 05394759 

Регіональне відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Інженерна споруда «Басейн бриз
кальний»

Донецька м. Слов’янськ, вул. Но
восодівська, 2

ВАТ «Содовий завод», код 
за ЄДРПОУ 00204895

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Група будівель і споруд автостанції 
у складі: будівля автостанції пло
щею 236,1 кв. м, туалет площею 
48,7 кв. м, навіс площею 226,9 кв. 
м, навіс площею 12,6 кв. м, огоро
жа площею 18,2 кв. м, огорожа 
площею 13,6 кв. м, замощення 
площею 5215 кв. м

Донецька Маріупольський рн, 
смт Ялта, вул. Маяков
ського, 48/18А

ПАТ «Донецьке обласне 
підприємство автобусних 
станцій», код за ЄДРПОУ 
03113785

Регіональне відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлові приміщення №№ 19 
загальною площею 97,9 кв. м (ко
лишня лазня)

Донецька м. Краматорськ, 
смт Шабельківка, 
вул. Вільямса, 1

ТОВ «Агрофірма Степове», 
код за ЄДРПОУ 00848664

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлова будівля літ. "А1" з 
прибудовами та ґанком (інв. № 26)

Донецька Покровський рн, 
с. Новоєлизаветівка, 
вул. Широка, буд. 86А

КСП «Селидівське», код за 
ЄДРПОУ 00848196

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлове приміщення загальною 
площею 42,3 кв. м

Донецька м. Костянтинівка, 
вул. Білоусова, 4, при
міщення 3

Дер жав на інспекція енер
гетичного нагляду України, 
код за ЄДРПОУ 42578602

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Будівля пошти інв. № 36, загаль
ною площею 65,1 кв. м

Донецька Краматорський рн, 
с. Новомиколаївка, вул. 
Молодіжна, 23а

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Будівля контори госпслужби за
вода 1, загальною площею 114,1 
кв. м

Донецька м. Слов’янськ, 
вул. Світлодарська (ву
лиця Чубаря), 91

ВАТ «Содовий завод», код 
за ЄДРПОУ 00204895

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлова будівля гаражу В, за
гальною площею 115,4 кв. м

Донецька Краматорський рн, 
м. Лиман, вул. Пушкі
на, 12«Г»

Управління дер жав ної каз
начейської служби України у 
м. Лимані Донецької облас
ті, код за ЄДРПОУ 37894853

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлова будівля (колишня ко
тельна)

Луганська Попаснянський рн, 
сщ. Лисичанський, 
вул. Молодіжна, 11

ПАТ «Лисичанська птахо
фабрика», код за ЄДРПОУ 
00851459

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях
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Гараж літ. Б загальною площею 
54,6 кв. м, що складає 26/100 
частки будівлі

Луганська Сватівський рн, 
смт Красноріченське, 
пров. Миру, 11а

Кремінська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00710434

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Адмі ніст ративна будівля (частина) Луганська Сватівський рн, 
смт Троїцьке, вул. Вей
делівська, 2/1

Регіо наль ний офіс вод
них ресурсів у Луганській 
області, код за ЄДРПОУ 
01033757

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

 Комплекс Луганська Старобільський рн, 
м. Старобільськ, 
вул. Геологічна, 1

Дні про пет ров сь ка гео
фізична експедиція «Дні
прогеофізика» Дер жав ного 
геофізичного підприємства 
«Укргеофізика», код за ЄД
РПОУ 01432747

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Комплекс будівель і споруд Луганська Щастинський рн, 
с. Передільське, 
вул. Приозерна, 22 

Придніпровська геофізична 
розвідувальна експедиція 
Дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
01432730

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Адмі ніст ративна будівля (62/100 
частки)

Луганська Старобільський 
рн, с. Риб’янцеве, 
вул. Миру, 17

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціо
нерного товариства «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Автогараж службового транспорту Луганська Старобільський 
рн, с. Риб’янцеве, 
вул. Миру, 17в

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціо
нерного товариства «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлові будівлі механізованого 
загону № 1

Луганська Старобільський рн, 
с. Писарівка, вул. По
штова, 15

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціо
нерного товариства «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлова будівля загальною пло
щею 239,3 кв. м

Луганська Старобільський рн, 
с. Риб’янцеве, вул. На
бережна, 68б

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлова будівля загальною пло
щею 15,2 кв. м

Луганська Старобільський 
рн, с. Риб’янцеве, 
вул. Миру 29б

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Комплекс нежитлових будівель за
гальною площею 749,5 кв. м

Луганська Старобільський 
рн, с. Риб’янцеве, 
вул. Миру 29в

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлові будівлі по механізовано
му загону № 3 

Луганська Старобільський рн, 
с. Риб’янцеве, вул. На
бережна, 68в

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлова будівля Луганська Старобільський рн, 
с. Риб’янцеве, вул. На
бережна, 68г 

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціо
нерного товариства «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлові приміщення А загаль
ною площею 418,1 кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Іва ноФран ків сь к, 
бульвар Південний, 41

Іва ноФран ків сь ка експе
диція з геофізичних дослі
джень в свердловинах дер
жав ного геофізичного під
приємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 01432776

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Нежитлове приміщення, загальною 
площею 413,1 кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

Іва ноФран ків сь кий 
рн, смт Богородчани, 
вул. Петраша, 1

Головне управління статис
тики в Іва ноФран ків сь кій 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Адмі ніст ративний будинок, А, 
загальною площею 729,5 кв. м, 
гараж, Б, загальною площею 49,1 
кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Долина, вул. Пуш
кіна, 12

Головне управління статис
тики в Іва ноФран ків сь кій 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Адмі ніст ративний будинок, А, 
загальною площею 745,7 кв. м, 
гараж, Б, загальною площею 104,9 
кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

Калуський рн, 
смт Рожнятів, 
вул. Шевченка, 3а

Головне управління статис
тики в Іва ноФран ків сь кій 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Будинок загальною площею 84,6 
кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

Городенківський рн, 
с. Чортовець, вул. До
вженка, 31

Городенківська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00699551

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Поточищенська дер жав на дільнич
на лікарня ветеринарної медицини 
у складі: будівля ветеринарної 
лікарні, А загальною площею 38,7 
кв. м; навіс, Б площею 17,6 кв. м; 
огорожа, 1 площею 47,3 кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

Городенківський рн, 
с. Поточище, вул. Шев
ченка, 74

Городенківська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00699551

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Приміщення лікарні ветеринарної 
медицини у складі: ветлікарня, А 
загальною площею 74,5 кв. м; га
раж, Б площею 39,4 кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

Тисменицький рн, 
смт Єзупіль, вул. Хви
льового, 2

Тисменицька районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
05414195

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Підземна фортифікаційна спо
руда, А колишнього військового 
містечка № 98, загальною площею 
2501,3 кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

Богородчанський рн, 
с. Лесівка, вул. Л. 
Українки, 130

Управління облдерж  адмі
ніст рації з питань ресурс
ного забезпечення, код за 
ЄДРПОУ 33426782

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль DAEWOO LANOS, легко
вий седан, рік випуску 2006

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Галич, пл. Волі, 1 Галицька районна дер жав на 
адмі ніст рація, код за ЄД
РПОУ 23806119

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль DAEWOO NUBIRA, лег
ковий, рік випуску 1998 

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Галич, пл. Волі, 1 Галицька районна дер жав на 
адмі ніст рація, код за ЄД
РПОУ 23806119

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль марки Газ 3110 «Вол
га», 2003 рік випуску 

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Іва ноФран ків сь к, 
вул. Грушевського, 21

Господарський підрозділ 
управління Іва ноФран ків
сь кої обласної дер жав ної 
адмі ніст рації з питань ре
сурсного забезпечення, код 
за ЄДРПОУ 33427126

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль марки Газ 31105 «Вол
га», 2004 рік випуску

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Іва ноФран ків сь к, 
вул. Грушевського, 21

Господарський підрозділ 
управління Іва ноФран ків
сь кої обласної дер жав ної 
адмі ніст рації з питань ре
сурсного забезпечення, код 
за ЄДРПОУ 33427126

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та
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або збе рі га ча, код за ЄД

РПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Автомобіль марки Газ 221710 «Со
боль», мікроавтобус – D

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Іва ноФран ків сь к, 
вул. Грушевського, 21

Господарський підрозділ 
управління Іва ноФран ків
сь кої обласної дер жав ної 
адмі ніст рації з питань ре
сурсного забезпечення, код 
за ЄДРПОУ 33427126

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль MAZDA, Xedos 6 2.0 
I V 6, легковий седанВ, рік ви
пуску 1998

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Рогатин, вул. Шев
ченка, 29

Відділ освіти та туризму 
Рогатинської районної дер
жав ної адмі ніст рації, код за 
ЄДРПОУ 42636700

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль «ГАЗ», 3110 легковий 
седанВ, рік випуску 2004

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Рогатин, вул. Шев
ченка, 29

Відділ освіти та туризму 
Рогатинської районної дер
жав ної адмі ніст рації, код за 
ЄДРПОУ 42636700

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль «ГАЗ», 31105 легковий 
седанВ, рік випуску 2004

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Рогатин, вул. Шев
ченка, 29

Відділ освіти та туризму 
Рогатинської районної дер
жав ної адмі ніст рації, код за 
ЄДРПОУ 42636700

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль «ВАЗ», 21213 легко
вий, рік випуску 2000

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Рогатин, вул. Шев
ченка, 29

Відділ освіти та туризму 
Рогатинської районної дер
жав ної адмі ніст рації, код за 
ЄДРПОУ 42636700

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль ВАЗ 2107, легковий 
седан – В, рік випуску 2006 

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Галич, вул. Шевчен
ка, 10

Фінансове управління Га
лицької районної дер жав ної 
адмі ніст рації, код за ЄД
РПОУ 02314056

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль ВАЗ 217230 11001, 
легковий комбі – В, рік випуску 
2008

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Галич, вул. Шевчен
ка, 10

Управління соціального за
хисту населення Галицької 
районної дер жав ної адмі
ніст рації, код за ЄДРПОУ 
03193301

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Нежитлова будівля (ветлікарня) 
загальною площею 52,5 кв.м

Іва но
Фран ків
сь ка

Косівський рн., с. Се
редній Березів, при
сілок Царинка, 1

Косівська районна дер жав
на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00699632

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Нежитлова будівля дільнична 
лікарня ветеринарної медицини, 
огорожа

Іва но
Фран ків
сь ка

Снятинський рн., 
с. Шевченкове, вул. Л. 
Українки, 74

Снятинська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00699425

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Нежитлові будівлі дільничної лікар
ні ветеринарної медицини у складі: 
ветеринарна лікарня, А загальною 
площею 78 кв. м; сарай, Б площею 
38 кв. м; вбиральня, В; криниця, 1

Іва но
Фран ків
сь ка

Снятинський рн, с. Іл
лінці, вул. Хмельниць
кого Богдана, 2А 

Снятинська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00699425

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Нежитлові будівлі дільничної лікар
ні ветеринарної медицини у складі: 
будівля, А загальною площею 63,7 
кв. м; підвал А1; гараж, Б площею 
51,5 кв. м

Іва но
Фран ків
сь ка

Снятинський рн, 
с. Княже, вул. Грушев
ського, 61

Снятинська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00699425

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль ГАЗ 31029, легковий 
седанВ, рік випуску 1994

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Іва ноФран ків сь к, 
вул. Сагайдачного, 42А

Дер жав ний архів Іва но
Фран ків сь кої області, код за 
ЄДРПОУ 03494623

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Автомобіль ЗАЗ 1103, рік випуску 
2000

Іва но
Фран ків
сь ка

м. Галич, пл. Волі, 1 Відділ культури, національ
ностей та релігій Галицької 
районної дер жав ної адмі
ніст рації, код за ЄДРПОУ 
02228368

Регіо наль не відділення Фонду 
по Іва ноФран ків сь кій, Чер
нівецькій та Тернопільській 
областях

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре
са(и) 

об’єк та

Назва ба
лан со ут
риму ва ча 
або збе рі
га ча, код 

за ЄДРПОУ

Назва орга
ну при ва ти

за ції

Окреме майно дер жав ної установи «Іва ноФран ків сь ка установа виконання покарань 
(№ 12)» у складі:

Дер жав на 
установа 
«Іва но
Фран ків сь
ка установа 
виконання 
покарань 
(№ 12)», 
код за 
ЄДРПОУ 
08563624

Регіо наль не 
відділення 
Фонду по 
Іва ноФран
ків сь кій, 
Чернівецькій 
та Терно
пільській 
областях

(10131015) Адмінбудинок, Літ. «1» (заг. пл. 323,7 кв. м); (10132001) Гуртожиток № 1 
Літ. «2» (заг. пл. 1011,8 кв. м); (10132002) Гуртожиток № 2 Літ. «3» (заг. пл. 861,2 
кв. м); (10132003) Гуртожиток № 3 Літ. «4» (заг. пл. 718,2 кв. м); (10131018) Їдаль
ня с/к Літ. «5» (заг. пл. 558,0 кв. м); (10131031) Дизельна Літ. «6» (заг. пл. 188,3 кв. 
м); (10131004) Баня Літ. «7» (заг. пл. 299,0 кв. м); (10131030) Склад овочевий Літ. 
«8» (заг. пл. 109,5 кв. м); (10131021) Котельня № 1 Літ. «9» (заг. пл. 181,0 кв. м); 
(10131016) Овочесховище Літ. «10» (заг. пл. 51,3 кв. м); (10131001) Клуб с/к Літ. 
«11» (заг. пл. 240,8 кв. м); (10131017) ШІЗО, КПП2 Літ. «12» (заг. пл. 253,8 кв. м);

Іва но
Фран
ків сь ка

Калусь
кий рн, 
с/рада 
Тростя
нецька, 
«Сівка» 
урочи
ще, 1

(10131027) Виробничий цех № 1 Літ. «13» (заг. пл. 732,7кв. м); (10131024) Виробничий 
цех № 2 Літ. «14» (заг. пл. 681,5кв. м); (10131025) Столярний цех Літ. «15» (заг. пл. 697,9 
кв. м); (10131026) Швейний цех Літ. «16» (заг. пл. 188,2 кв. м); (10131005) Їдальня о/с 
Літ. «17» (заг. пл. 178,9 кв. м); (10131008) Приміщення водіїв Літ. «18» (заг. пл. 92,5 кв. 
м); (10131010) Склад Літ. «19» (заг. пл. 97,2 кв. м); (10131011) Склад Літ. «20» (заг. пл. 
36,0 кв. м); (10131012) Склад Літ. «21» (заг. пл. 36,0 кв. м); (10131034) Свинарник Літ. 
«22» (заг. пл. 102,1 кв. м); (10131006) Гараж Літ. «23» (заг. пл. 539,4 кв. м); (10131019) 
Склад Літ. «24» (заг. пл. 531,4 кв. м); (10131002) КПП1, кімнати побачень Літ. «25» (заг. 
пл. 191,2 кв. м); (10131023) Гараж Літ. «26» (заг. пл. 856,2 кв. м); (10131029) Склад 
Літ. «27» (заг. пл. 33,7 кв. м); (10131022) Будинок охорони Літ. «28» (заг. пл. 8,5 кв. м); 
(10131033) Будинок охорони Літ. «29» (заг. пл. 9,6 кв. м); (10131009) Складське приміщення 
Літ. «30» (заг. пл. 195,2 кв. м); (10135002) Трансформаторна підстанція Літ. «31» (заг. пл. 37,3 
кв. м); (10135004) Насосна (озеро) Літ. «32» (заг. пл. 10,4 кв. м); (10131013) Будівля емоцій
ного розвантаження Літ. «33» (заг. пл. 30,1 кв. м); (10131007) Підсобне приміщення Літ. «34» 
(заг. пл. 228,3 кв. м); (10131035) Вбиральня Літ. «35» (пл. забудови 1,3 кв. м); (10131036) 
Вбиральня Літ. «36» (пл. забудови 1,3 кв. м); (10135003) Насосна Літ. « 37» (заг. пл. 22,2 кв. 
м); (10135005) Трансформаторна Літ. «№ 1» (пл. забудови 8,1 кв. м); (10131028) Навіс пило
рами Літ. «№ 2» (пл. забудови 46,8 кв. м); (10131014) Альтанка Літ. «№ 3» (пл. забудови 4,8 
кв. м); (10133003) Ворота Літ. «№ 4» (20,0 м. п.); (10133004) Ворота Літ. «№ 5» (20,0 м. п.);
(10133001) Огорожа основна Літ. «№ 6» (1287,0 м. п.); (10133006) Огорожа Літ. 
«№ 7» (44,0 м. п.); (10133005) Огорожа Літ. «№ 8» (42,0 м. п.); (10133007) Огорожа 
Літ. «№ 9» (246,6 кв. м.); (10133002) Огорожа Літ. «№ 10» (62,0 м. п.); (10131020) 
Теплиця Літ. «№ 11» (пл. забудови 35,0 кв. м.); (10135001) Дамба водозабірна Літ. 
«№ 12» (300,0 м. п); (10134001) Лінія електропередач Літ. «№ 13» (2905,1 м. п); 
(10134002) Лінія водопостачання Літ. «№ 14» (1408,0 м. п); (10134003) Теплотраса 
жилої зони Літ. «№ 15» (400,0 м. п); (10134004) Кабельна лінія Літ. «№ 16» (5700,0 м. п)
Будівля критої автостоянки автомобілів площею 453,7 кв. м; будівля складу площею 
350,8 кв. м; будівля критої автостоянки автомобілів площею 386,2 кв. м; будівля про
хідної площею 31,2 кв. м; будівля котельні площею 113,6 кв. м; огорожа металева 
площею 150 пог. м; резервуар пожежний 60 куб. м; резервуар пожежний 60 куб. м; 
огорожа залізобетонна площею 274 куб. м; лінія електропередачі повітряна 7 пог. 
м; лінія кабельного телефонного зв’язку; мережа зв’язку і сигналізації 280 пог. м; 
мережа зв’язку і сигналізації 712 пог. м; мережа газопостачання 40 пог. м; колонка 
паливороздавальна; ємність технічна 42,44 куб. м; колонка паливороздавальна; стенд; 
трансформатор зварювальний; котел газовий; стенд; башта водонапірна; башта во
донапірна 14 куб. м; будівля павільйону (ПК24) площею 96 кв. м; дорога 100 пог. м

Іва но
Фран
ків сь ка

м. Іва
ноФран
ків сь к, 
вул. Бла
вацького 
І. Отця, 
22

ПАТ «Ук
рнафта», 
код за 
ЄДРПОУ 
00135390

Регіо наль не 
відділення 
Фонду по 
Іва ноФран
ків сь кій, 
Чер ні вецькій 
та Тер но
піль ській 
областях
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Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, код за ЄДРПОУ

Назва органу при ва
ти за ції

Вбудоване приміщення (магазин) Іва но
Фран ків
сь ка

Іва ноФран ків сь
кий рн, смт Бо
городчани, 
вул. Шевченка, 
7, корпус 4

Акціонерне товариство «Укртран
сгаз», код за ЄДРПОУ 30019801

Регіо наль не відділення 
Фонду по Іва ноФран ків
сь кій, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

Окреме майно у складі: лаборатор
ний корпус літ. А, площею 859,50 кв. 
м, склад літ. Б, площею 351,20 кв. 
м, гараж літ В, площею 209,20 кв. м, 
огорожа № 1

Черні
вецька

м. Чернівці, 
вул. Крижанів
ського Б., 23А

Головне управління Держ прод спо
жив служ би в Чернівецькій області, 
код за ЄДРПОУ 40416813

Регіо наль не відділення 
Фонду по Іва ноФран ків
сь кій, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

Будівля передавального радіоцентру, 
обзорний локатор, загальною площею 
87,40 кв. м

Черні
вецька

Глибоцький 
рн, с. Чагор, 
вул. Грушевсько
го, 33

Львівський регіо наль ний структур
ний підрозділ Украероруху дер
жав ного підприємства обслугову
вання повітряного руху України, 
код за ЄДРПОУ 19326017

Регіо наль не відділення 
Фонду по Іва ноФран ків
сь кій, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

Окреме майно (розмір частки 38/100), 
у складі: в адмінбудинку літ. "АІІІ" 
приміщення: Пд. І – 8,50 кв. м, н/пд 
ІІ – 10,10 кв. м, н/пд 11 9,10 кв. м, н/
пд 21 7,60 кв. м, н/пд 31 12,10 кв. 
м, 31 15,60 кв. м, 32 23,60 кв. м, 33 
10,40 кв. м, 34 10,00 кв. м, 35 23,60 
кв. м, 36 12,10 кв. м, 37 7,50 кв. м, 
38 1,30 кв. м, 39 1,00 кв. м, 310 
15,50 кв. м, 311 3,40 кв. м, 312 15,60 
кв. м, 313 11,20 кв. м, 314 15,40 
кв. м, 315 33,40 кв. м, 316 3,60 кв. 
м, 317 11,50 кв. м, 318 15,30 кв. м, 
319 13,40 кв. м, гараж літ. "Б"

Черні
вецька 

Чернівецький 
рн, м. Сторо
жинець, вул. 
Лопуляка, 8

Головне управління статистики у 
Чернівецькій області, код за ЄД
РПОУ 02363066

Регіональне відділен
ня Фонду по Івано
Франківській, Чернівець
кій та Тернопільській 
областях

Нежитлова будівля літ. А, гараж літ. Б, 
склад літ. В, склад літ. Г, склад літ. Д, 
вбиральня, криниця 

Черні
вецька

Дністров
ський рн, 
с. Романківці, 
вул. Івасюка,1

Головне управління Держ прод спо
жив служ би в Чернівецькій області, 
код за ЄДРПОУ 19326017

Регіо наль не відділення 
Фонду по Іва ноФран ків
сь кій, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

Частина будівлі колишнього медпункту 
площею 42,3 кв. м

Черні
вецька

Чернівецький 
рн, с. Суховер
хів, вул. Цен
тральна, 31

ТзОВ «Суховерхівське», код за 
ЄДРПОУ 31716233

Регіо наль не відділення 
Фонду по Іва ноФран ків
сь кій, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со
ут риму
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за 

ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

Окреме майно Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП “Укрспирт” у складі:

ДП “Укр
спирт”, 
код за 
ЄДРПОУ  
37199618

Регіо
нальне 
відділен
ня Фонду 
по Іва
ноФран
ків сь кій, 
Чер ні ве
ць кій та 
Тер но
піль сь кій 
областях

(170011) Адмінбудинок (загал. п. 1 499,5 кв. м); (170042) Насосна оборотного 
водопостачання (загал. п. 18,9 кв. м); (170010) Автовага (загал. п. 46,7 кв. м); 
(170015) Бардяна кадка (загал. п. 96,5 кв. м); (170021) Депо (загал. п. 144,4 кв. 
м); (170060) Теплиця (загал. п. 420,5 кв. м); (170024) Вагова будка, ж/д (загал. 
п. 8,6 кв. м); (170029) Крохмальний цех (загал. п. 1716,4 кв. м); (170036) Гаражі 
(загал. п. 223 кв. м); (170050) Електроцех (загал. п. 132,9 кв. м); (170051) Ме
ханічна майстерня;; (170061) Механічна майстерня (трансформаторна підстан
ція) (загал. п. 268 кв. м); (170052) Зерносклад (приміщення млина); (170058) 
Зерносклад (склад сировини) (загал. п. 1422,1 кв. м); (170046) Очисні споруди 
(загал. п. 343,2 кв. м); (170045) Основний виробничий корпус (основний вироб
ничий корпус); (170017) Основний виробничий корпус (бродильне відділення); 
(170019) Основний виробничий корпус (відділення ГФО сировини); (170023) 
Основний виробничий корпус (дріжджове відділення); (170028) Основний ви
робничий корпус (котельня); (170049) Основний виробничий корпус (побутові 
приміщення); (170053) Основний виробничий корпус (розмольне відділення) 
(загал. п. 3843,1 кв. м); (170054) Ангар (загал. п. 454,4 кв. м); (170055) Спирто
склад (загал. п. 896,9 кв. м); (170056) Склад матеріальний (загал. п. 231,8 кв. 
м); (170057) Склад ПММ (загал. п. 59 кв. м); (170038) Склад готової продукції 
(загал. п. 37,4 кв. м)

Тернопіль
ська

Чортківський 
рн, сщ На
гірянка, вул. 
Заводська, 1

(170059) Зерносклад (загал. п. 917,3 кв. м) Чортківський 
рн, сщ На
гірянка, вул. 
Грушевського 
(вул. Гагаріна 
Ю.), 41

(170040) Газорозпридільний пункт (загал. п. 12,7 кв. м); (170012) Арт свердловина; 
(170013) Артсвердловина; (170014) Артсвердловина; (170016) Благоустрій те
риторії; (170018) Вагончик на бардяному господарстві; (170022) Дорога по те
риторії заводу; (170025) Залізнична цистерна № 50789304; (170026) Залізнична 
цистерна № 51219525; (170027) Залізнична цистерна № 51219533; (170030) 
Монтажна схема бродильного відділення; (170031) Монтажна схема БРУ; (170032) 
Монтажна схема відстою барди; (170033) Монтажна схема градирні (водопоста
чання); (170034) Монтажна схема ГФО; (170035) Монтажна схема дріжджового 
відділення; (170037) Монтажна схема мокрого помолу; (170039) Монтажна схема 
пункту видачі барди; (170041) Монтажна схема ХВО; (170043) Огорожа (з плит); 
(170044) Огорожа заводу; (170047) Площадка для стоянки автомобілів; (170048) 
Площадка під мокру кукурудзу; (171273) Ємкість 50 м3 (біля БРУ); (171274) Єм
кість для води (градирня); (171275) Ємкість з мішалкою нерж.; V15 м3 (осушка 
барди); (171276) Ємкість мелясна (мелясний вузол); (171277) Ємкість металічна 
90 м3; (171278) Ємкість металічна 90 м3; (171279) Ємність спиртова (50 т.дал)
(новий спиртопідвал); (171280) Ємність спиртова (50 т. дал) (новий спиртопідвал); 
(171281) Ємність для зберігання сивушного масла; (171282) Ємність нерж. V6,3 м3 
(осушка барди); (171283) Ємність нержавіюча 50 м3 (ХВО); (171284) Ємність 
спиртова (50 т.дал) (новий спиртопідвал); (171368) Місткість ефірна № 2 (1000)

Чортківський 
рн, сщ На
гірянка, вул. 
Заводська, 1

(171369) Місткість спиртова № 1 (7500) (спиртопідвал, зливне відділення); (171370) 
Місткість спиртова № 3 (2000); (171371) Місткість спиртова № 4 (2000); (171372) 
Місткість спиртова № 5 (2000); (171747) Трубопроводи (котельне відділення); 
(171748) Трубопроводи барди; (171749) Трубопроводи бродильного відділення; 
(171750) Трубопроводи БРУ; (171751) Трубопроводи ВМП; (171752) Трубопро
води градирні; (171753) Трубопроводи ГФО; (171754) Трубопроводи дріжджового 
відділення; (171755) Трубопроводи очисних споруд; (171756) Трубопроводи роз
мольного відділення; (171757) Трубопроводи складу готової продукції 2; (171758) 
Трубопроводи ставкової води; (171759) Трубопроводи ХВО; (170062) Автопогрузчик 
ТО 884 ТЕ; (170063) Автопричіп ВО 9367 ХХ; (170065) Блок безперебійного жив
лення; (170066) Блок безперебійного живлення; (170067) Верстат наждачний мод 
3325 (мехмайстерня); (170068) Верстат радіальносвердлильний 2А554; (170069) 
Верстат свердлильний (мехмайстерня); (170070) Верстат токарний 1К62 (мехмай
стерня); (170071) Верстат токарний КА280 (мехмайстерня); (170072) Верстат фре
зерувальний MUF320; (170074) Відеорегістратор № 1 (серверна) спиртосховище
(170075) Відеорегістратор № 2 (БРУ); (170076) Дисковий масив сторадж; 
(170077) Друкарка Canon; (170079) Економайзер ЕП330 (котельне відділення); 
(170080) Екскаватор 14885 ВО; (170081) Ємкість для води Reflex Standspeiher 
(адмінкорпус); (170082) Загальна ловушка (бражна колона); (170083) Зерно
пакувальна машина ЗПМ180; (170084) Система безпровідного каналу доступу 
до інтернету; (170085) Кип’ятильник ККО F20 м2; (170086) Колона бражна;
(170087) Комп’ютер Technic; (170088) Комп’ютер Technic; (170089) Комп’ютер 
Technic; (170091) Комп’ютер Technic; (170092) Комп’ютер Technic; (170095) 
Комп’ютер Technic; (170096) Комп’ютер Technic; (170099) Комп’ютер Technic; 
(170100) Комп’ютер Technic; (170101) Комп’ютер Technic; (170102) Комп’ютер 
Technic; (170104) Комп’ютер Technic; (170106) Комп’ютер Ноутбук HP Compaq 
з CPU Intel Celeron; (170107) Комп’ютер Technic; (170108) Комп’ютер Technic;
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 (170109) Комп’ютер Technic; (170110) Комп’ютер Technic; (170111) Комп’ютер 
Technic 3,50 GHz/4096Mb/500Gb; (170112) Комп’ютер Technic Pro Intel Celeron 
G1840; (170113) Комп’ютер Technic Pro Pentium DC3.0; (170114) Комп’ютер 
Technik Pro Pentium DC3.0; (170115) Комп’ютер Technic; (170117) Комп’ютер 
Technic; (170119) Комп’ютер Technic; (170121) Комп’ютер Technic; (170122) 
Комп’ютер Technic; (170123) Комп’ютер Technic; (170130) Комп’ютер Technic
(170133) Комп’ютер Technic; (170136) Комп’ютер Technic; (170140) Комп’ютер 
Technic; (170141) Комп’ютер Technic; (170144) Комутатор DLink DES 1210521; 
(170145) Комутатор; DLink DES 1210522; (170146) Комутатор Super Stact; 
(170150) Модем On Cell G2150 (серверна); (170151) Модем On Cell G2150 (сервер
на); (170152) Модем/міст 3871М; (170153) Модем/міст 3871М; (170154) Модем/міст 
3871М; (170155) Модем/міст 3871М; (170156) Модуль Super Stasct; (170157) Мо
дуль Super Stasct; (170159) Монітор E55; (170160) Монітор HW22S; (170161) Моні
тор SM172X; (170163) Монітор (спиртосховище); (170164) Монітор 160E; (170165) 
Монітор 2253LW; (170167) Монітор DFX755; (170169) Монітор HW22; (170170) 
Монітор HW22S; (170173) Монітор L1710; (170176) Монітор S76E; (170177) 
Монітор SM151ВМ; (170178) Монітор SM205BW; (170179) Монітор SM2243NW; 
(170180) Монітор SM226BW; (170181) Монітор SM510M; (170182) Монітор SM710V
(170183) Монітор SM720NA; (170184) Монітор SM753DEX; (170185) Монітор 
SM753DFX; (170186) Монітор SM753DFX; (170190) Монітор SM757MB; (170191) 
Монітор SM757NF; (170192) Монітор SM760BF; (170193) Монітор SM795DF; 
(170194) Монітор SM795DF; (170195) Монітор SM797MB; (170197) Монітор 
SM923NW; (170199) Монітор SM940BW; (170200) Монітор SM940MW; (170202) Мо
нітор SM997DF; (170203) Монітор SMBX2231; (170204) Монітор SV959NF; (170205) 
Монітор TFT 21.5 Philips 227 E6EDSD; (170206) Монітор TFT 22 Philips 223 V5LSB
2/62; (170208) Ноутбук HP; (170209) Ноутбук HP250; (170210) Ноутбук HP250 G4; 
(170211) Ноутбук HP255; (170212) Ноутбук HP255 HD LED; (170213) Ноутбук НР 
Svystun; (170214) Перевантажувальний бункернакопичувач ПБН20; (170215) По
грузчик КШП6; (170216) Погрузчик КШП6; (170217) Погрузчик КШП6; (170218) 
Погрузчик КШП6; (170219) Погрузчик телескопічний JCB 12680 ВО; (170222) 
Принтер HP3052; (170225) Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 500; (170228) 
Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 1000; (170232) Пристрій безперебійно
го живлення UPS Kin 500; (170233) Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 1000
(170235) Причіп автомобільний ГКБ 817 ВО 9366 ХХ; (170237) Принтер НР 1300; 
(170239) Проектор Mitsubishi; (170240) Розвантажувач мішків ЕА 180; (170241) 
Сервер HP ProLite DL380 (серверна); (170242) Сервер НР ProLite DL380 (сервер
на); (170243) Система безперерв. живлення (серверна); (170244) Сканер; (170245) 
Сканер Epson V37; (170246) Супутниковий модем 3000; (170248) Теплообмінник 
"труба в трубі" (ГФО); (170249) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170250) 
Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170251) Теплообмінник "труба в трубі" 
(ГФО); (170252) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170253) Теплообмінник 
"труба в трубі" (ГФО); (170254) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170255) 
Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170256) Теплообмінник "труба в трубі" 
(ГФО); (170257) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170258) Теплообмінник 
"труба в трубі" (ГФО); (170259) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170260) Те
плообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170261) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); 
(170262) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170283) Теплообмінник СІ20 
(бродильний апарат № 3); (170284) Теплообмінник СІ20 (бродильний апарат № 2)
(170285) Теплообмінник спіральний (бродильний апарат № 5); (170286) Те
плообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат № 40); (170292) Тепло
обмінник 273 ТКВ (конденсатор РОК); (170293) Трактор ЮМЗ6 14884 ВО; 
(170295) Автоматичний аналізатор кисню (котельне відділення); (170297) Авто
матичний вимикач 1000 А; (170298) Автоматичний вимикач 1000 А; (170299) 
Автоматичний вимикач 1000 А; (170300) Автоматичний вимикач 1000 А; (ТП 
364 транформаторна підстанція); (170301) Автоматичний вимикач 1000 А (щи
това підробки); (170302) Автоматичний вимикач 1000 А (щитова підробки); 
(170303) Автоматичний вимикач 1000А; (170304) Автоматичний вимикач 1000А; 
(170305) Автоматичний вимикач 1000А (ТП 314); (170306) Автоматичний ви
микач 1250; (170307) Автоматичний вимикач 1600 А; (170308) Автоматичний 
вимикач 1600 А; (170309) Автоматичний вимикач 1600 А (ТП 36); (170310) Ав
томатичний вимикач 1600 А (ТП 364); (170311) Автоматичний вимикач 1600 А 
(ТП 414); (170312) Автоматичний регулятор; (170313) Автоматичний регулятор
(170314) Аквадистилятор ДЕ10 (виробнича лабораторія); (170315) Аналіза
тор спір.вібрації (мехмайстерня); (170320) Апарат високого тиску HD 10/25 
S; (170323) Апарат зварювальний ВД1200 (мехмайстерня); (170325) Апарат 
очистки води; (170326) Апарат очистки води; (170327) Апарат повітроплазмової 
різки металів (мехмайстерня); (170328) АСУ ТП ГФО відділення; (170329) АСУ 
ТП дріжджовобродильного відділення; (170330) АСУ ТП котельного відділен
ня ХВО; (170331) АСУ ТП ректифікаційного відділення; (170332) АСУ ТП роз
мольного відділення; (170342) Вага 150 тн (на залізничній колії); (170343) 
Вага 40тн електромеханічна (вагова); (170344) Вага автомобільна механічна 
(вагова); (170345) Вага АД600 (виробнича лабораторія); (170346) Вага ДН
200; (170347) Вага дозатор (розмольне відділення); (170349) Вага ТВ 4300
(170353) Вакуумний вимикач (ТП 364); (170354) Вентилятор FUF1800 (бродильне 
відділення); (170355) Вентилятор ВДН 11,2 (котельня); (170356) Вентилятор ВДН 
11,2 (котельня); (170357) Вентилятор ВДН 11,2 (котельня); (170358) Вентилятор 
ВДН 11,2 електродвигуна; (170359) Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопід
вал); (170360) Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопідвал); (170361) Венти
лятор вибухозахищений (новий спиртопідвал); (170362) Вентилятор вибухозахище
ний (новий спиртопідвал); (170363) Вентилятор вибухозахищений (новий спирто
підвал); (170364) Вентилятор Ц4/70 № 2,5 н/ж № 1 кВт3000 об/хв з сист. воздухов 
(осушка барди); (170365) Вентилятор Ц4/70 № 2,5 н/ж № 1 кВт3000 об/хв з сист. 
воздухов (осушка барди); (170366) Вентилятор Ц5 н/ж № 2,2 кВт1500 об/хв з сис
тем. воздухов (осушка барди); (170369) Виконавчий механізм МЕО 250/63; (170370) 
Виконавчий механізм МЕО 250/63; (170371) Виконавчий механізм МЕО 250/63; 
(170372) Виконавчий механізм МЕО 250/63; (170373) Вимикач нагрузки ВК/10 
(ТП364); (170374) Вимірювач витрат рідини; (170378) Вимірювач витрат рідини; 
(170381) Випрямляч зварювальний інверторний (мехмайстерня); (170387) Витрато
мір (роз. повернення води); (170388) Витратомір (роз.повернення води); (170394) 
Витратомірлічильник для мазуту; (170395) Витратомірлічильник для мазуту
(170399) Відеоадаптер (виробнича лабораторія); (170400) Відеокамера вулич
на; (170401) Відеокамера ТС103,420 (котельне відділення); (170402) Відеока
мера ТС103,420 (котельне відділення); (170403) Відеоспостереження (новий 
спиртопідвал); (170404) Вологомір (виробнича лабораторія); (170406) Волого
мір зерна (лабораторія САМ); (170408) Гідростатичний зонд глиби (очисні спо
руди); (170409) Дальнемір лазерний DLE50 (мехмайстерня); (170410) Датчик 
С16А2С3/20 т з кожухом (вага); (170411) Датчик С16А2С3/20 т з кожухом (вага); 
(170412) Датчик С16А2С3/20 т з кожухом (вага); (170413) Датчик С16А2С3/20 
т з кожухом (вага); (170414) Датчик тиску; (170415) Датчик тиску; (170416) 
Дестилятор (виробнича лабораторія); (170418) Дискретний вихід 64 (градирня 
нова); (170419) Дискретний вхід 32 (градирня); (170420) Дискретний вхід 64 
(градирня нова); (170421) Дифманометр 208897; (170422) Дифманометр 2088
97; (170423) Дифманометр 208897; (170424) Дифманометр 208897; (170425) 
Дифманометр 208897; (170426) Дифманометр 208897; (170427) Дифмано
метр 208897; (170428) Дифманометр 208897; (170429) Дифманометр 208897
(170430) Дифманометр 208897; (170431) Електричний котел Daconpte 30 (ко
тельне відділення); (170432) Електрична засувка д5 (бродильне відділення); 
(170438) Електромагнітний витратомір 40 (об. факт. бар); (170440) Електропнев
моперетворювач ЕП 132; (170441) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170443) 
Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170444) Електропневмоперетворювач ЕП 
132; (170445) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170446) Електропневмо
перетворювач ЕП 132; (170447) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170448) 
Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170449) Електропневмоперетворювач ЕП 
132; (170450) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170451) Електропневмо
перетворювач ЕП 132; (170452) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170454) 
Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170455) Електропневмоперетворювач ЕП 
132; (170456) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170457) Електропневмо
перетворювач ЕП 132; (170458) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170459) 
Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170460) Електропневмоперетворювач ЕП 
132; (170463) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170464) Електропневмопе
ретворювач ЕП 132; (170465) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170466) Елек
тропневмоперетворювач ЕП 132; (170468) Електропневмоперетворювач ЕП 132
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(170469) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170470) Електропневмопе
ретворювач ЕП 132; (170471) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170472) 
Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170473) Електропривід 40.400N*M 
(градирня нова); (170474) Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170475) 
Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170476) Електропривід 40.400N*M 
(градирня нова); (170480) Еталоновий термометр (лабораторія САМ); (170482) 
зварювальний випрямляч ВДМ 251610 (мехмайстерня); (170485) Імпульсний 
гайковерт BOSCH (мехмайстерня); (170491) Інтерфейс з кабелем підключення 
(нов.котел); (170493) Калібр тиску поршневого; (170494) Капілярна колонка HP 
(хроматограф лабораторія); (170495) Карта пам’яті (градирня нова); (170497) 
Клапан EV (відділення мокрого помолу); (170498) Клапан EV (відділення мокрого 
помолу); (170499) Клапан вибухозахищений ф400 (новий спиртопідвал); (170500) 
Клапан вибухозахищений ф400 (новий спиртопідвал); (170501) Клапан вибухоза
хищений ф400 (новий спиртопідвал); (170502) Клапан вибухозахищений ф400 
(новий спиртопідвал); (170503) Клапан нержавіючий 50; (170504) Клапан ПКВ
100 (котельне відділення); (170505) Кольоровий цифровий відеоапарат (лабора
торія); (170513) Комплект запального пристрою (котельня); (170514) Комплект 
запального пристрою (котельня); (170521) Комунікаційна карта (градирня нова)
(170522) Конвертер USB (градирня нова); (170540) Контролер багатофункційний 
КМФД (розмольне відділення); (170541) Контролер мікроцесорний МІК 51 (ко
тельня); (170542) Контролер мікроцесорний МІК51 (котельня); (170576) Лічиль
ник АСЕ 6000 (ТП 364); (170577) Лічильник АСЕ 6000 (ТП 414); (170578) Лічиль
ник газовий; (170579) Лічильник газовий; (170580) Лічильник газовий (сушка); 
(170581) Лічильник спирту ВКА2 (БРУ); (170582) Лічильник спирту ВКА2 (БРУ); 
(170583) Лічильник спирту ВКА2 (БРУ); (170584) Лічильник ФГЕС (БРУ); (170587) 
Манометр вантажний (виробнича лабораторія); (170590) Машина для зварювання 
пл. тр. РОВ250 (мехмайстерня); (170591) Меблі в комплекті (виробнича лабо
раторія); (170593) Мембранний елемент (ХВО); (170594) Мембранний елемент 
(ХВО); (170595) Мембранний елемент (ХВО); (170596) Мембранний елемент 
(ХВО); (170597) Мембранний елемент (ХВО); (170598) Мембранний елемент 
(ХВО); (170599) Мембранний елемент (ХВО); (170600) Мембранний елемент 
(ХВО); (170601) Мембранний елемент (ХВО); (170602) Мікропроцесорний ре
гулятор МІК52 (відділ мокрого помолу); (170603) Мікропроцесорний регулятор 
МІК52 (відділ мокрого помолу); (170604) Мікропроцесорний контролер (БК)
(170605) Мікропроцесорний контролер (БК); (170606) Мікропроцесорний контр
олер (БК); (170607) Мікропроцесорний МІК51; (170608) Мікропроцесорний 
МІК51; (170609) Мікропроцесорний МІК51; (170610) Мікропроцесорний регу
лятор МІК 2101; (170611) Мікропроцесорний регулятор МІК2; (170613) Мікро
процесорний регулятор МІК21; (170614) Мікропроцесорний регулятор МІК21; 
(170615) Мікропроцесорний регулятор МІК21; (170616) Мікропроцесорний 
регулятор МІК21; (170617) Мікропроцесорний регулятор МІК21; (170618) 
Мікропроцесорний регулятор МІК2101; (170619) Мікропроцесорний регу
лятор МІК2101; (170620) Мікропроцесорний регулятор МІК2101; (170621) 
Мікропроцесорний регулятор МІК2101; (170623) Мікропроцесорний регуля
тор МІК2101; (170624) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170625) Мікро
процесорний регулятор МІК25; (170626) Мікропроцесорний регулятор МІК25; 
(170627) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170628) Мікропроцесорний ре
гулятор МІК25; (170631) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170632) Мікро
процесорний регулятор МІК25; (170633) Мікропроцесорний регулятор МІК25; 
(170634) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170635) Мікропроцесорний ре
гулятор МІК25; (170637) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170638) Мікро
процесорний регулятор МІК25; (170639) Мікропроцесорний регулятор МІК51
(170640) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170641) Мікропроцесорний регуля
тор МІК51; (170642) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170643) Мікропроце
сорний регулятор МІК51; (170644) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170645) 
Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170646) Мікропроцесорний регулятор МІК
51; (170647) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170648) Мікропроцесорний 
регулятор МІК51; (170649) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170652) Мікро
процесорний регулятор МІК51 (кот. ДКВР); (170653) Мікропроцесорний регулятор 
МІК51 (кот.ДКВР); (170654) Мікропроцесорний регулятор МІК51 (кот. ДКВР); 
(170655) Мікропроцесорний регулятор МІК51 (новий спиртопідвал); (170656) Мі
кропроцесорний регулятор МІК51 (новий спиртопідвал); (170657) Мікропроцесор
ний регулятор МІК51 (новий спиртопідвал); (170658) Мікропроцесорний регулятор 
МІК51 (розм. відділення); (170659) Мікропроцесорний регулятор МІК51 (розм. 
відділення); (170660) Мікропроцесорний регулятор МТР; (170661) Мікропроце
сорний регулятор МТР8; (170662) Мікропроцесорний регулятор МТР8; (170663) 
Мікропроцесорний регулятор МТР8; (170664) Мікропроцесорний регулятор МТР8; 
(170666) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170667) Мікропроцесорний 
терморегулятор МТР8; (170669) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; 
(170670) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170671) Мікропроцесор
ний терморегулятор МТР8; (170672) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; 
(170673) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170674) Мікропроцесор
ний терморегулятор МТР8; (170675) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8
(170676) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170678) Мікропроцесорний 
терморегулятор МТР8; (170680) Мікроскоп бінокулярний (виробнича лабораторія); 
(170681) Мікроскоп з МС (виробнича лабораторія); (170682) Мікроскоп триноку
лярний (виробнича лабораторія); (170684) Мініферментер NEWBRUNS (виробнича 
лабораторія); (170685) Мірник ефірний № 5 (250) мірне відділення; (170686) Мірник 
ефірний (75) № 8; (170687) Мірник ефірний (75) № 6; (170688) Мірник сивушного 
масла (75) № 9; (170689) Мірник спиртовий № 3 (250) мірне відділення; (170690) 
Мірник спиртовий № 4 (250) мірне віділення; (170691) Мірник спиртовий (75) 
№ 7; (170692) Мірник спиртовий № 1 (1000) (мірне відділення); (170693) Мірник 
спиртовий № 2 (1000) (мірне відділення); (170717) Муфельна піч (виробнича ла
бораторія); (170725) Оксиметр водозахищений (виробнича лабораторія); (170727) 
Перетворювач частоти (цех осушки барди); (170728) Перетворювач витрат МР400; 
(170729) Перетворювач потенціометр ПП10; (170730) Перетворювач різниці 
тиску (БРУ); (170731) Перетворювач різниці тиску (БРУ); (170732) Перетворювач 
тиску (новий спиртопідвал); (170733) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал)
(170734) Перетворювач тиску (БРУ); (170735) Перетворювач тиску (БРУ); (170736) 
Перетворювач тиску (БРУ); (170737) Перетворювач тиску (БРУ); (170738) Пере
творювач тиску (БРУ); (170739) Перетворювач тиску (БРУ); (170740) Перетворювач 
тиску (БРУ); (170741) Перетворювач тиску (БРУ); (170742) Перетворювач тиску 
(БРУ); (170745) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); (170746) Перетворю
вач тиску (новий спиртопідвал); (170747) Перетворювач тиску (новий спиртопід
вал); (170748) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); (170749) Перетворювач 
тиску (новий спиртопідвал); (170750) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); 
(170751) Перетворювач тиску 030 МPa (тиск котельня); (170752) Перетворювач 
тиску 050 кPa (котельня); (170753) Перетворювач тиску PR28 /Ex/0.40 kPa (рі
вень в бачку еп’юрату); (170755) Перетворювач частоти; (170756) Перетворю
вач частоти; (170757) Перетворювач частоти; (170758) Перетворювач частоти
(170759) Перетворювач частоти; (170760) Перетворювач частоти; (170761) Пере
творювач частоти; (170762) Перетворювач частоти; (170764) Перетворювач часто
ти; (170766) Перетворювач частоти; (170767) Перетворювач частоти; (170768) Пе
ретворювач частоти; (170769) Перетворювач частоти; (170771) Перетворювач час
тоти; (170772) Перетворювач частоти (шлюзовик силоса); (170773) Перетворювач 
частоти (БРУ); (170774) Перетворювач частоти (БРУ); (170775) Перетворювач часто
ти (БРУ); (170776) Перетворювач частоти (БРУ, ПК); (170778) Перетворювач частоти 
(ВМП); (170779) Перетворювач частоти (ВМП); (170780) Перетворювач частоти 
(ГФО); (170781) Перетворювач частоти (ЕК); (170782) Перетворювач частоти (ЕК); 
(170783) Перетворювач частоти (цех осушки барди); (170784) Перетворювач часто
ти 1,5 кВт (шлюзовик силоса № 4); (170785) Перетворювач частоти 22 квт; (170786) 
Перетворювач частоти 22 кВт (ГДФО рівень в другому ферментері); (170787) Пе
ретворювач частоти 5,5 квт (очисні споруди); (170788) Перетворювач частоти 55 
кВт (очисні споруди); (170789) Перетворювач частоти 7,5 кВт (котельня); (170791) 
Пилосос Самсунг; (170792) Плазмовий телевізор (зал засідань); (170793) Плитка 
електрична (їдальня); (170794) Плотер НР500; (170795) Пневматична засувка д 50 
(бродильне відділення); (170796) Пневматична засувка д 80 (бродильне відділення)
(170797) Пневматичний ротаметр; (170798) Пневматичний ротаметр; (170799) 
Пневматичний ротаметр; (170800) Пневмоелектроперетворювач; (170801) 
Пневмоелектроперетворювач; (170803) Пневмоелектроперетворювач; (170806) 
Пневмоелектроперетворювач; (170807) Пневмоелектроперетворювач; (170808) 
Пневмоелектроперетворювач; (170815) Пневмоелектроперетворювач;
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(170816) Пневмоелектроперетворювач; (170817) Пневмоелектроперетворювач; 
(170818) Пневмоелектроперетворювач; (170819) Пневмоелектроперетворювач; 
(170820) Пневмоелектроперетворювач; (170821) Пневмоелектроперетворювач; 
(170822) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170823) Пневмоелектроперетво
рювач (БРУ); (170824) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170825) Пневмоелек
троперетворювач (БРУ); (170826) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170827) 
Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170828) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); 
(170829) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170830) Пневмоелектроперетворю
вач (БРУ); (170831) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170832) Повторювач тиску
(170833) Повторювач тиску; (170834) Повторювач тиску; (170836) Повторювач 
тиску; (170837) Повторювач тиску; (170839) Повторювач тиску; (170840) По
вторювач тиску; (170845) Пожежна сигналізація (новий спиртопідвал); (170851) 
Прилад ЕПП2; (170852) Прилад ЕПП2; (170853) Прилад ЕПП2; (170854) Прилад 
ЕПП2; (170855) Прилад ЕПП2; (170856) Прилад ЕПП2; (170860) Пристрій плав
ного пуску (ГФО пуск двигуна мийки чанів); (170862) Процесор TSX Premium 
L4 (градирня нова); (170865) Ресівер 0,5; (170866) Ресівер 0,5; (170867) Ре
сівер 0,5; (170868) Ресівер 0,5; (170869) Ресівер 0,5; (170870) Рефрактометр 
(виробнича лабораторія); (170872) Рівнемір пневматичний; (170873) Рівнемір 
пневматичний; (170874) Рівнемір пневматичний; (170875) Рівнемір пневма
тичний (БРУ); (170876) рНелектрод (виробнича лабораторія); (170877) РН
метр 211 інс (виробнича лабораторія); (170878) Ротаметр; (170879) Ротаметр
(170880) Ротаметр; (170881) Ротаметр; (170882) Ротаметр; (170883) Ротаметр; 
(170884) Ротаметр; (170885) Ротаметр; (170886) Ротаметр; (170887) Ротаметр; 
(170888) Ротаметр; (170889) Ротаметр; (170890) Ротаметр; (170891) Рота
метр; (170892) Ротаметр; (170893) Ротаметр (БРУ); (170894) Ротаметр (БРУ); 
(170895) Ротаметр (БРУ); (170896) Ротаметр (БРУ); (170897) Ротаметр РЄ0,16 
ЖУЗ; (170898) Ротаметр РЄ0,16 ЖУЗ; (170899) Ротаметр РЄ0,16 ЖУЗ (БРУ); 
(170900) Ротаметр РЄ0,16 ЖУЗ (БРУ); (170901) Ротаметр РЄ0,16 ЖУЗ (БРУ); 
(170902) Ротаметр РЄ0,16 ЖУЗ (БРУ); (170903) Ротаметр РЄ0,16 ЖУЗ (БРУ); 
(170905) Сигналізатор рівня СУЛЖ1 (новий спиртопідвал); (170906) Сигналіза
тор рівня СУЛЖ1 (новий спиртопідвал); (170907) Сигналізатораналізатор ДО
ЗОР (вирво); (170908) Сигналомір рівня; (170909) Сигналомір рівня; (170910) 
Система АСКОЕ; (170912) Ствол СЛКП20А з подачею води (новий спиртопідвал)
(170913) Ствол СЛКП20А з подачею води (новий спиртопідвал); (170914) Ствол 
СЛКП20А з подачею води (новий спиртопідвал); (170915) Ствол СЛКП20А з 
подачею води (новий спиртопідвал); (170961) Теплова завіса Т800Е; (170962) 
Теплова завіса Т800Е; (170963) Термінальний абонент внутрішня мережа шлюз 
№ 2; (170964) Термінальний абонент; (170965) Термінальний абонент; (170966) 
Термостат нульовий (лабораторія САМ); (170967) Термостат паровий (лабо
раторія САМ); (170968) Термостат регулюючий (лабораторія САМ); (170969) 
Термостат сухоповітряний (лабораторія); (170970) Термостат сухоповітряний 
(лабораторія); (170972) Трансформатор зварювальний ТР102СТШ252 (мех
майстерня); (170973) Трансформатор НОМ 1000/100; (170974) Трансформатор 
НОМ 10000/100; (170975) Трансформатор НОМ 10000/100; (170976) Трансфор
матор силовий ТМ1000/10 ква; (170977) Трансформатор силовий ТМ1000/10 
ква  (ТП 414); (170978) Трансформатор ТМ 1000 /10 ква ТП 364; (170979) Транс
форматор ТМ400 (ТП414); (170980) Трансформатор ТМ630 (ТП364); (170999) 
Ультразвуковий витратомір; (171000) Ультразвуковий витратомір; (171001) 
Ультразвуковий витратомір; (171002) Ультразвуковий витратомір; (171003) Уль
тразвуковий витратомір; (171006) Фотоколориметр (виробнича лабораторія)
(171007) Фотоколориметр (виробнича лабораторія); (171008) Фотомір КФК3 
(виробнича лабораторія); (171012) Холодильник Indesit NUS 161 (лабораторія); 
(171014) Холоднопаротермальний агрегат TURBO ULV (виробництво); (171016) 
Цукромірполяриметр (виробнича лабораторія); (171017) Шассі на 8 сл. (гра
дирня нова); (171050) Автоматичний вимикач 1000 А (ТП 364); (171051) Авто
матичний вимикач 1000А (ТП 364); (171052) Автоматичний вимикач 630 А (ТП 
364); (171053) Агрегат насосний ЕВВ 825150; (171058) Бойлер 300 BF GALMET 
(котельне відділення); (171060) Бродильний апарат № 0; (171061) Бродильний 
апарат № 1; (171062) Бродильний апарат № 10; (171063) Бродильний апарат 
№ 11; (171064) Бродильний апарат № 12; (171065) Бродильний апарат № 14; 
(171066) Бродильний апарат № 15; (171067) Бродильний апарат № 16; (171068) 
Бродильний апарат № 2; (171069) Бродильний апарат № 3; (171070) Бродиль
ний апарат № 4; (171071) Бродильний апарат № 5; (171072) Бродильний апа
рат № 6; (171073) Бродильний апарат № 7; (171074) Бродильний апарат № 8; 
(171075) Бродильний апарат № 9; (171077) Вантажоприймальна платформа 
(вагова); (171081) Вентилятор центробіжний ВЦ 475 з електродвигуном (сухий 
помол); (171082) Вентилятор центробіжний ВЦ 475 з електродвигуном; (171084) 
Випаровувач F= 75 м/кв (колона кінцевої очистки, БРУ); (171085) Випаровувач 
F=30 м2 (БРУ КРЕ); (171086) Випаровувач F=30 м2 (колона епюраційна, БРУ)
(171087) Випаровувач F=30 м2 (розмольне відділення); (171088) Випаровувач F60 
м2 (бражна колона); (171089) Випаровувач горизон. F=200 м2 (бражна колона); 
(171090) Випаровувач горизонтальний F=200 м2 (БРУ, бражна колона); (171091) 
Віброізолююча рама (осушка барди); (171092) Вібророзгузочне підбункерне днище 
під силосом № 1 (сил. № 1); (171093) Вібророзгузочне підбункерне днище під си
лосом № 1 (сил. № 2); (171094) Вібророзгузочне підбункерне днище під силосом 
№ 1 (сил. № 3); (171095) Вібророзгузочне підбункерне днище під силосом № 1 
(сил. № 4); (171096) Вібророзгузочне підбункерне днище під силосом № 1 (сил. 
№ 5); (171100) Регулятор коефіціетну потужності; (171101) Регулятор коефіціетну 
потужності; (171102) Градирня блокова БВГ 300; (171103) Градирня блокова БВГ 
600; (171104) Градирня блокова вен. БВГ 600; (171105) Градирня ГН100 (з інв.); 
(171106) Градирня ГН100 (з інв.); (171107) Деаераторна установка Д25 (ХВО); 
(171108) Дефлегматор; (171109) Дефлегматор; (171110) Дефлегматор; (171111) 
Дефлегматор; (171112) Дефлегматор; (171113) Дефлегматор (бражна колона); 
(171114) Дефлегматор (бражна колона); (171115) Дефлегматор (бражна колона)
(171116) Дефлегматор (бражна колона); (171117) Дефлегматор (БРУ, коло
на епюраційна); (171118) Дефлегматор (БРУ, колона епюраційна); (171119) 
Дефлегматор (колона кінцевої очистки, БРУ); (171120) Дефлегматор (коло
на кінцевої очистки, БРУ); (171121) Дефлегматор 50 м. кв (ефірна колона); 
(171122) Дефлегматор 63(БРУ, колона епюраційна); (171123) Дефлегматор 
63(БРУ, колона епюраційна); (171124) Дефлегматор F 63 м2; (171125) Деф
легматор F=68 м2 (БРУ РК2); (171126) Дефлегматор F63 м2; (171127) Деф
легматор РОК 30 м2; (171128) Дизельгенератор 11,99; (171129) Димосос 
ДДН12,5 (котельне відділення); (171130) Димосос ДН 11,2 (котел ДЄ 16/14 
№ 1413); (171131) Димосос ДН11,2 45 квт (пар. кот. рег. № 1416); (171132) 
Дитектор витрат газу (котельне відділення); (171133) Діафрагма для витратомі
рів ДФК (котельне відділення); (171134) Діафрагма камерна ДСК (нова щитова); 
(171135) Діафрагма камерна ДСК (нова щитова); (171136) Дріжджанка № 1; 
(171137) Дріжджанка № 2; (171138) Дріжджанка № 3; (171139) Дріжджанка № 4
(171140) Дріжджанка № 5; (171141) Дріжджанка № 6; (171142) Дріжджан
ка № 7; (171143) Дріжджанка № 8; (171144) Дробарка А1ДМ2Р11 (млин); 
(171145) Дробарка А1ДМ2Р110 (ВМП); (171146) Дробарка А1ДМ2Р110 (роз
мольне відділення); (171147) Дробарка А1ДМ2Р110 (розмольне відділення); 
(171148) Дробарка А1ДМ2Р110 (розмольне відділення); (171149) Дробарка 
А1ДМР110 (розмольне відділення); (171150) Дробарка А1ДМР110 (роз
мольне відділення); (171154) Економайзер (котел ДЄ 14/16Т); (171155) Еко
номайзер ЕП330 (котельне відділення); (171156) Електронасосний агрегат 
ЦНСк 3/160 з електродвигуном 7,5 вертикальний (котельня); (171157) Електо
насос ЕЦВ 825150 (кінзавод); (171165) Електродвигун 11/1500 (котельня); 
(171167) Електродвигун 110квт/1000 об.; (171168) Електродвигун 18,5/1000 
(очисні споруди); (171171) Електродвигун 2,2 квт/1000 (розм. норія № 2)
(171176) Електродвигун 2,2 квт/1000 (розм. шнек); (171179) Електродвигун 
2,2 квт/1000 (розмольне відділення); (171182) Електродвигун 22 квт/3000 (ди
зель); (171183) Електродвигун 22 квт/3000 (дизель); (171186) Електродвигун 22 
квт/3000 (мелясний бак); (171188) Електродвигун 22 квт/3000 (рез.); (171192) 
Електродвигун 30 квт/1500 (бардяне господарство); (171195) Електродвигун 
30 квт/1500 (емульгатор); (171201) Електродвигун 4 квт/1500 об. (бардяне гос
подарство); (171202) Електродвигун 4 квт/1500 об. (бардяне господарство);
(171203) Електродвигун 4 квт/1500 об. (КШП № 2); (171204) Електродвигун 4 
квт/1500 об. (КШП № 2); (171209) Електродвигун 4 квт/1500 об. (ХВО  заглушка 
солі); (171211) Електродвигун 4 квт/3000 (насос кислоти); (171212) Електродвигун 
4 квт/3000 об. (КШП № 1); (171217) Електродвигун 4 квт/3000 об. (КШП № 2);



12 відомості
приватизації

№ 23 (1433)17 серпня 2022 року

Продовження додатка 3Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со
ут риму
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за 

ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

(171218) Електродвигун 45 квт/1500 об. (котельне відділення, димосос ДЄ1); 
(171220) Електродвигун 45/1500 ( котел ДЄ 16/14 № 1413); (171223) Електро
двигун 55 квт/1500 об. (живильний насос № 2); (171224) Електродвигун 7,5 
квт/1000 (лєнта норії ВМП); (171231) Електродвигун 75 квт/1500 (ВМП); (171232) 
Електродвигун 75 квт/1500 (ВМП); (171233) Електродвигун 75 квт/1500 (рез.); 
(171236) Електродвигун 75 квт/1500 об. (насосна); (171237) Електродвигун 75 
квт/1500 об. (ХВО); (171238) Електродвигун 75 квт/1500 об. (ХВОживильний 
насос № 1); (171240) Електродвигун 90 квт/1500 об. (розмольне відділення); 
(171241) Електродвигун 90 квт/1500 об. (розмольне відділення); (171243) Елек
тродвигун 90квт/30001500 об.; (171245) Електронасос ЕЦВ 816140 (заправка)
(171246) Електронасос ЕЦВ 816140 (заправка); (171247) Електронасос ЕЦВ 
816140 (заправка); (171248) Електронасос ЕЦВ 816140 (стадіон); (171249) 
Електронасосний агрегат АСВН80А (зливне); (171250) Електронасосний агре
гат АСВН80А (зливне); (171251) Електронасосний агрегат АСВН80А (зливне); 
(171252) Електронасосний агрегат АСВН80А (спиртопідвал); (171253) Електро
насосний агрегат АСВН80А (спиртопідвал); (171254) Електронасосний агрегат 
АСВН80А (спиртопідвал); (171255) Електронасосний агрегат АСВН80А (спир
топідвал); (171256) Електророзборка 400 (мехмайстерня); (171257) Електрошит 
розподільчий (склад зерна); (171258) Електрощит (ТП364); (171259) Електрощит 
(ТП364); (171260) Електрощит (ТП364); (171261) Електрощит розподільний (на
сосна); (171262) Електрощит розподільчий (адмінкорпус); (171263) Електрощит 
розподільчий (бардяне відділення); (171264) Електрощит розподільчий (бродиль
не відділення); (171265) Електрощит розподільчий (ВМП); (171266) Електрощит 
розподільчий (ГФО); (171267) Електрощит розподільчий (котельне відділення); 
(171268) Електрощит розподільчий (котельне відділення); (171269) Електрощит 
розподільчий (очисні споруди); (171270) Електрощит розподільчий (розмольне
розсів); (171271) Електрощит(ТП414); (171272) Емульгатор МГД3607 (ГФО); 
(171285) Живлячий шнек із приводом дов. 6,0 м (осушка барди); (171286) Збір
ник 16 м3 (барда); (171287) Збірник 16 м3 (барда); (171288) Кабельна галерея
(171289) Кип’ятильник; (171290) Кип’ятильник; (171291) Кип’ятильник; (171293) 
Клапан EV (відділення мокрого помолу); (171294) Колона; (171295) Колона; 
(171296) Колона 1; (171297) Колона2 (РК2); (171298) Колона варочна (ГФО); 
(171299) Колона епюрацінай (бРУ); (171300) Колона клапанна (колона кінцевої 
очистки, БРУ); (171301) Колона клапанна @1200 мм; (171306) Комплект перетво
рювач частоти (розмольне відділення); (171308) Комплект перетворюючих частот; 
(171309) Комплект перетворюючих частот; (171310) Комплект перетворюючих час
тот; (171311) Комплект перетворюючих частот; (171312) Комплект перетворюючих 
частот; (171313) Комплект перетворюючих частот; (171314) Комплект перетворю
ючих частот; (171320) Компресор для муки (розмольне відділення); (171321) Комп
ресорний блок 1Г122802В (ХВО); (171322) Конвеєр зерновий (зерносушильне 
відділення); (171323) Конвеєр зерновий L500 (склад зерна); (171324) Конденсатор
(171325) Конденсатор; (171326) Конденсатор; (171327) Конденсатор (колона 
епюраційна ,БРУ); (171328) Конденсатор 10 м/кв (колона кінцевої очистки, БРУ); 
(171329) Конденсатор 10 м2 (колона епюраційна, БРУ); (171330) Конденсатор 
14,7 м2 (колона кінцевої очистки, БРУ); (171331) Конденсаторний сепаратор 
СО2 (бражна колона); (171333) Корректор гапзу "Флоукор" (котельне відділен
ня); (171334) Котел "Ferolli turbo" (адмінкорпус); (171336) Котел Ferolli (вагова); 
(171337) Котел ДЄ 16/14 рег. № 1413; (171338) Котел ДЄ 16/14 рег. № 1416; 
(171339) Котел Ретра 1504М (адмінкорпус); (171340) Масляний вимикач МВ10; 
(171341) Машинка зерноочисна; (171342) Машинка мийна (бродильний апарат 
№ 11); (171344) Машинка мийна (бродильний апарат № 1); (171345) Машинка 
мийна (бродильний апарат № 10); (171346) Машинка мийна (бродильний апарат 
№ 3); (171349) Машинка мийна (бродильний апарат № 6); (171354) Мембран
ний насосдозатор PDMDCA 104/6 100/3/50 0.18 (кислотний вузол дріжджова); 
(171355) Мембранний насосдозатор PDMDCA 104/6 100/3/50 0.18 (дріжджова 
кислотний вузол); (171364) Мийка HD 1090 (бродильне відділення); (171365) 
Мийка ММ4Н (бродильний апарат № 1); (171366) Мийка ММ4Н (бродильний 
апарат № 2); (171367) Мийка ММ4Н (бродильний апарат № 3); (171373) Мі
шалка (бродильний апарат № 0); (171375) Мішалка (бродильний апарат № 4); 
(171376) Мішалка (бродильний апарат № 5); (171377) Мішалка (бродильний 
апарат № 6); (171378) Мішалка (бродильний апарат № 7); (171379) Мішалка 
(бродильний апарат № 8); (171380) Мішалка (ферментер 50 м3 № 1 (ГФО))
(171382) Мішалка (ферментер 50 м3 № 3 (ГФО)); (171383) Млин гідравліч
ний (ГФО); (171384) Млин дисковий гомогенізуючий МДГ30 (ГФО); (171385) 
Модуль заправочний; (171387) Монтажні конструкції зерносушилки; (171388) 
Мотор редуктор 4МПМ 6035,5320 (бродильний апарат № 7); (171389) Мотор 
редуктор 4МПМ 6035,5320 (бродильний апарат № 8); (171390) Мотор ре
дуктор 4МПМ 6035,5320 (бродильний апарат № 5); (171391) Мотор редуктор 
4МПММ6035,5320 (бродильний апарат № 0); (171393) Мотор редуктор ЗМПМ 
4056320 (дріжджанка № 1); (171394) Мотор редуктор ЗМПМ 4056320 (дріж
джанка № 2); (171395) Мотор редуктор ЗМПМ 4056320 (дріжджанка № 3); 
(171397) Мотор редуктор ЗМПМ 4056320 (дріжджанка № 7); (171398) Мотор 
редуктор ЗМПМ 4056320 (дріжджанка № 8); (171399) Мотор редуктор ЗМПМ 
5056510320ЦУЗ (чанок замісу № 2); (171402) Мотор редуктор ЗМПМ31,5 
(Дробарка А1ДМ2Р110 (ВМП)); (171404) Мотор редуктор ЗМПМ4056110; 
(171407) Мотор редуктор ЗМПМ4056110; (171408) Мотор редуктор ЗМПМ
4056110; (171409) Мотор редуктор ЗМПМ50 (ферментер 50 м3 № 2 (ГФО)); 
(171410) Мотор редуктор ЗМПМ5056320 (ферментер 50 м3 № 1 (ГФО))
(171411) Мотор редуктор ЗМПМ5056320 (ферментер 50 м3 № 2 (ГФО)); 
(171412) Мотор редуктор ЗМПМ5056320 (ферментер 50 м3 № 3 (ГФО)); 
(171413) Мотор редуктор ЗМПМЗ 1,5112110; (171414) Мотор редуктор МПМ 
6035,5320 (бродильний апарат № 6); (171415) Мотор редуктор МПМ6035,5320 
(бродильний апарат № 4); (171416) Моторредуктор; (171418) Моторредуктор 
4МПМ6035,5320 (бродильний апарат № 2); (171419) Моторредуктор ЗМПМ 
31,5112185110 ЦУЗ (чан № 15); (171421) Моторредуктор ЗМПМ 50 (зер
носушильне відділення); (171422) Моторредуктор ЗМПМ56320670; (171431) 
Насос 4К12 (спиртопідвал); (171432) Насос 4К12 (спиртопідвал); (171433) На
сос 816140 (артскважина стадіон); (171436) Насос AXX 6580120T (дріджд.); 
(171437) Насос AXX 6580120T (дріджд.); (171442) Насос CDLF 4190 (БРУ); 
(171446) Насос CDLF 440 (ККО); (171447) Насос CDLF 450 (БРУ); (171448) На
сос CDLF 450 (БРУ); (171454) Насос CR 16160 A (котельне відділення); (171457) 
Насос DWO 400; (171458) Насос DWO 400 (фільтраційна установка); (171459) 
Насос IHG 80100 (бродильний апарат № 15); (171460) Насос IHG 80100 (бро
дильний апарат № 16); (171461) Насос IHG 80100 (бродильний апарат № 2)
(171462) Насос IHG 80100 (бродильний апарат № 2); (171463) Насос IHG 80
100 (бродильний апарат № 4); (171464) Насос IHG 80100 (бродильний апарат 
№ 5); (171465) Насос IHG 80100 (бродильний апарат № 6); (171466) Насос 
IHG 80100 (бродильний апарат № 7); (171467) Насос IHG 80100 (бродиль
ний апарат № 9); (171468) Насос IHG 80100 (дріжджанка № 8); (171469) На
сос IHG 80160 (бродильний апарат № 3); (171470) Насос IHG 80200 (ГФО); 
(171471) Насос IHG 80200 (оборотне водопостачання); (171472) Насос 
IHG80100 (бродильний апарат № 1); (171476) Насос IRG 200250; (171477) 
Насос IRG 200250; (171478) Насос IRG 200250; (171480) Насос IRG 200
250 (градирня); (171482) Насос IRG 200315; (171483) Насос IRG 200315
(171484) Насос IRG 200400; (171486) Насос IRG 200400 (ГФО теплообмінник 
80); (171490) Насос Lowara 46 SV 10 з електродвигуном 37 кВт (ХВО); (171491) 
Насос SM 8050200/11 (очисні споруди); (171492) Насос SM 8050200/11 (БРУ 
колона КРЕ); (171502) Насос WILO MVI32083|25E/3400502 (ХВО); (171503) На
сос WILO TOPS 30/70; (171504) Насос WQ 1002511 (очисні споруди); (171505) 
Насос агрегат ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном (БРУ); (171506) Насос агрегат ВВН 
1,5/0,4 з електродвигуном (БРУ); (171507) Насос агрегат ВВН 1,5/0,4 з елек
тродвигуном (БРУ); (171508) Насос агрегат ВВН 13 з електродвигуном (БРУ); 
(171509) Насос агрегат ВВН 13 з електродвигуном (БРУ); (171510) Насос ваку
умний 34 ОРВО (БРУ); (171511) Насос ВВН 13 без двигуна (БРУ); (171512) На
сос ВВН 13 без двигуна (БРУ); (171513) Насос Д 320/50 без двигуна (насосна); 
(171514) Насос Д 320/50 без двигуна (насосна); (171515) Насос Д 320/50 без 
двигуна без рами (центральна насосна); (171516) Насос Д 320/50 без двигуна, 
рами (центральна насосна); (171520) Насос ДМЕ 126 (розмольне відділення)
(171521) Насос ДМЕ 483 (розмольне відділення); (171522) Насос ДМЕ 810 (роз
мольне відділення); (171523) Насос дозатор; (171528) Насос ЕЦВ 66,3125 (артсква
жина бродильня); (171529) Насос ЕЦВ 66,3125 (бродильня); (171532) Насос ЕЦВ 
816140 (артскважина броділка); (171534) Насос ЕЦВ 816140 (криниця середня);
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(171543) Насос ЕЦВ 825150 криниця середня; (171548) Насос ЗМ 40200/5,5 
(БРУ); (171550) Насос ЗМ 40200/5,5 (БРУ); (171551) Насос ЗМ 40200/5,5 (БРУ); 
(171552) Насос ЗМ 40200/5,5 (БРУ); (171554) Насос ЗМ 50200/11 (котельне від
ділення); (171558) Насос ЗМ 65200/18,5 (бродильне відділення); (171559) Насос 
ЗМ 65200/18,5 (бродильне відділення); (171562) Насос ЗМ 65200/22 (бродиль
ний апарат № 16); (171569) Насос ЗМ 65200/22 (розмольне відділення); (171570) 
Насос ЗМ 65200/22 (розмольне відділення); (171580) Насос ІНG 80100 (БРУ); 
(171581) Насос ІНG 80100 (БРУ); (171583) Насос ІНG 80100 (БРУ); (171584) Насос 
ІНG 80100 (дріж 7); (171585) Насос ІНG 80100 (дріж 8); (171586) Насос ІНG 80
125 (насос подачі бражки БРУ); (171590) Насос ІНG 80160 (бардяне господарство)
(171591) Насос ІНG 80160 (котельне відділення); (171604) Насос К 10065250а (ІІ 
ферментер ГФО); (171605) Насос НМШ 5254/25 з електродвигуном 505 кВт/1500 
об. (котельня); (171606) Насос НМШ 5254/25 з електродвигуном 505 кВт/1500 
об. (котельня); (171607) Насос НЦІ100 (бардяне господарство); (171608) Насос 
НЦІ100 (бардяне господарство); (171609) Насос НЦІ100 (бардяне господарство); 
(171610) Насос ПЕ 40/250 (котельне відділення); (171613) Насос ПЕ 40250 (без 
двигуна ХВО); (171614) Насос ПЕ Педропа ZX 1A (розмольне віділення); (171615) 
Насос СR 90/3; (171616) Насос СR 90/3; (171623) Насос СМ 10065200/2б з елек
тродвигуном (дублюючий насос перекачки бражки під чаном № 0); (171633) Насос 
СМ10065200 (бродильний апарат № 0); (171634) Насос СЦН 75/70 з двигуном 
(новий спиртопідвал); (171635) Насос СЦН 75/70 з двигуном (новий спиртопідвал); 
(171636) Насос СЦН 75/70 з двигуном (новий спиртопідвал); (171638) Насос ЦЄНН 
БТВО 300/20; (171639) Насос ЦЄНН БТВО 300/20 (БРУ); (171640) Насос циркуля
ційний; (171644) Насосний агрегат К 10065250 а з електродвигуном 22 кВт (ГФО 
дублюючий насос під 4 Ферментером); (171645) Насосний агрегат К 10065250а 
з електродвигуном 22 кВт (0 чан); (171646) Насосний агрегат К 8050200 з елек
тродвигуном (ВМП); (171647) Низковольтне комплектне устаткування (електро
щитова); (171648) Норія; (171649) Норія; (171650) Норія; (171651) Норія; (171652) 
Норія; (171653) Норія; (171654) Обчислювач газу "Флоукор" (котельне відділення)
(171655) Пальник газовий МДГГ 1200 (котельне відділення); (171656) Пароін
жектор (бражна колона); (171658) Перетворювач тиску; (171659) Перетворювач 
тиску; (171660) Перетворювач частоти; (171661) Перетворювач частоти; (171662) 
Перетворювач частоти; (171663) Перетворювач частоти; (171664) Перетворю
вач частоти; (171665) Перетворювач частоти; (171666) Перетворювач частоти; 
(171667) Перетворювач частоти; (171668) Перетворювач частоти; (171669) Під
дон для градирні; (171670) Піддон для градирні; (171671) Піддон для градирні; 
(171672) Підігрівач бражки (бражна колона); (171673) Піновловлювач (бродиль
не відділення); (171674) Пластинчатий теплообмінник GF187 N (ГФО); (171675) 
Повітропідігрівач (котельня); (171676) Повітропідігрівач ВП (котельня); (171677) 
Повітряний дефлегматор BGL4R302400 (бражна колона); (171678) Повітряний 
дефлегматор BGL4R302400 (бражна колона); (171679) Повітряний підігрівач (ко
тельне відділення); (171680) Прес ПРГ300 (електроцех); (171681) Приймальна 
яма до розвантажувача ЕА180; (171682) Прилад МК 4702 (виробнича лаборато
рія); (171683) Прилад ЦК 4801 (виробнича лабораторія); (171686) Проміжний бак; 
(171687) Процесор TSXP; (171688) Расходомірлічильник Взльот ЄР ДУ 50; (171689) 
Расходомірлічильник Взльот ЄР ДУ 50 (облік барди цех сушки барди); (171690) 
Расходомірлічильник Взльот ЄР ДУ 50 (облік відгрузки барди дальна катка)
(171691) Расходомірлічильник Взльот ЄР ДУ 80; (171692) Расходомірлічильник 
Взльот ЄР ДУ 80; (171693) Расходомірлічильник Взльот ЄР ДУ 80 (розхід браж
ки на Б. К.); (171694) Расходомірлічильник Взльот ЄР ДУ 80 (розхід води на 
сухий заміс); (171695) Реактор дріжджовий (дріжджебродильне відділення); 
(171696) Редуктор; (171697) Редуктор 1Ц2У125; (171698) Редуктор 1Ц2У
160; (171699) Редуктор 1Ц2У250; (171700) Редуктор 1Ц2У250; (171701) 
Редуктор РДУК100 (ГРП); (171702) Рефлексбойлер (котельне відділення); 
(171703) Розгоночна колона (БРУ); (171704) РСМСІА карта; (171706) Сепа
ратор бражки (бражна колона); (171707) Сепаратор зерновий СПО50(ВМП); 
(171708) Сепаратор магнітний СМК08073 (ВМП); (171709) Сепаратор магніт
ний СМКО6025 (розмольне віділення); (171710) Силос № 1; (171711) Силос 
№ 2; (171712) Силос № 3; (171713) Силос № 4; (171714) Силос № 5; (171715) 
Солерозчинник (ХВО); (171716) Спиртоловушка; (171717) Спиртоловушка 
(бродильне відділення); (171720) Спіральний теплообмінник F20 м2 (11 чан)
(171721) Спіральний теплообмінник F20 м2 (14 чан); (171722) Спіральний те
плообмінник F60 м2 (ГФО варка); (171723) Спіральний теплообмінник F60 м2 
(ГФО); (171724) Спіральний теплообмінник ТСІ20 (бродильний апарат № 9); 
(171725) Сушка зернова CF500А; (171726) Таль електрична (БРУ); (171727) 
Таль електрична CD1 2т. (ВМП); (171728) Таль ручна з шест стац 3,2 т (мехмай
стерня); (171729) Таль ручна з шестернею стаціонарна 3,2 т (мехмайстерня); 
(171734) Теплообмінник CI20 (бродильний апарат № 1); (171735) Теплообмінник 
пластинчастий розбірний ФП16 (БРУ, холод. спирту); (171736) Теплообмінник 
спіральний (бродильний апарат № 6); (171737) Теплообмінник спіральний 20 м2 
(бродильний апарат № 8); (171738) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродиль
ний апарат № 16); (171739) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апа
рат № 7); (171740) Теплообмінник спіральний 20 м2 (дріжджанка № 7); (171741) 
Теплообмінник спіральний 20 м2 (дріжджанка № 8); (171742) Теплообмінник 
спіральний 20 м2 (бродильний апарат № 15); (171743) Транспортер (зерносу
шильне відділення); (171744) Транспортний шнек L= 6 м. (цех сушки барди); 
(171745) Транспортний шнек із приводом дов. 4,5 м (осушка барди); (171746) 
Трансформаторна підстанція; (171760) Установка зворотнього ОСМОСу (ХВО); 
(171761) Установка зворотнього осмосу УОФ200 (їдальня); (171762) Ферментер 
50 м3 № 1 (ГФО); (171763) Ферментер 50 м3 № 2 (ГФО); (171764) Ферментер 
50 м3 № 3 (ГФО); (171765) Ферментер № 4 (ГФО); (171766) Фільтр катіонітовий 
(ХВО); (171767) Фільтр катіонітовий (ХВО); (171768) Фільтр катіонітовий (ХВО)
(171769) Фільтр катіонітовий (ХВО); (171770) Фільтр катіонітовий (ХВО); (171771) 
Фільтр катіонітовий (ХВО); (171772) Фільтр механічний (ХВО); (171773) Фільтр ме
ханічний (ХВО); (171774) Фільтр рукавний № 28 (сил. 1); (171775) Фільтр рукавний 
№ 30 (сил. 2); (171776) Фільтр рукавний № 84 (сил. 3); (171777) Фільтр рукавний 
№ 88 (сил. 4); (171778) Фільтр рукавний № 90 (сил. 5); (171779) Фільтраційна 
установка; (171780) Флокулірний пристрій Аквакор (котельне відділення); (171781) 
Холодильник сивушного спирту; (171782) Холодильник сивушної фракції; (171783) 
Холодильник сивушної фракції; (171784) Холодильник спирту; (171785) Холодиль
ник спирту та ФГЕС; (171786) Царга @ 1600 (колона епюраційна, БРУ); (171787) 
Царги клапанні 1200; (171788) Царги клапанні 1200; (171789) Царги клапанні 1200; 
(171790) Царги клапанні 1200; (171791) Центрифуга декантаційна б/у (сушильне 
відділення); (171792) Центрифуга ОГШ 501 (цех сушки барди); (171793) Центрифу
га ОГШ502 к 04 б/к (цех осушки барди); (171794) Циклон (розмольне відділення); 
(171795) Циклон (розмольне відділення); (171796) Циклон (розмольне відділення); 
(171797) Циліндр МІК320; (171798) Циліндр МІК320; (171799) Циліндр МІК320
(171800) Цистерна ефірна № 5; (171801) Цистерна ефірна № 6; (171802) Цистерна 
ефірна № 7; (171803) Цистерна спиртова № 1; (171804) Цистерна спиртова № 10; 
(171805) Цистерна спиртова № 11; (171806) Цистерна спиртова № 12; (171807) 
Цистерна спиртова № 2; (171808) Цистерна спиртова № 3; (171809) Цистерна 
спиртова № 4; (171810) Цистерна спиртова № 8; (171811) Цистерна спиртова 
№ 9; (171812) Чанок; (171813) Шафа електрична (новий спиртопідвал); (171814) 
Шафа електрична ЕР 2012/2 (розм. щит); (171815) Шафа електрична ЕР 2012/2 
(розм. щит); (171816) Шафа електрична ЕР 20124/2 (підробка); (171817) Шафа 
електрична ЕР 20124/2 (ВМП); (171818) Шафа електрична ЕР 20124/2 (ВМП)
(171819) Шафа електрична ЕР 20124/2 (градирня); (171820) Шафа електрична 
МКС 20 (Вво); (171821) Шафа елктрична ЕР 20124/2 (підробка); (171833) Щит 
КВПіАз системою контролю та управління (осушка барди); (171834) Щит управ
ління (новий спиртопідвал); (171835) Щит управління (новий спиртопідвал); 
(171836) Щит управління (новий спиртопідвал); (171837) Апарат високого тиску 
К5*ЕU (автогараж); (171838) Душова кабіна (адмінкорпус люкс); (171840) Кла
пан пневматичний (БРУ розхід епюрату); (171841) Клапан пневматичний (БРУ);
(171842) Конвектор електричний І (адмінкорпус); (171843) Конвектор електричний 
ІІ (адмінкорпус); (171844) Конвектор електричний (спиртопідвал); (171851) Лебідка 
ручна; (171855) Мембранний бак 105 л Котел Ретра (адмінкорпус); (171856) Мікро
хвильова (їдальня); (171857) Монітор; (171859) Монтажнотяговий механізм Gutman 
KKV3.2 (мехмайстерня); (171860) Насос пластинчастий RO 1000 з Н/Ж сталі (їдальня);
(171861) Насос СМ 10065200/2б з електродвигуном (очиснібардяне); (171863) 
Насос фекальний з ріжучим механізмом Optima WQ 1515 QG (мокрий млин); 
(171864) Обігрівач керамічний (бежевий адмінкорпус); (171865) Перетворювач 
тиску PC 28/0 600kPa (варка колектор ГФО); (171866) Перетворювач тиску резерв І;



13відомості
приватизації

№ 23 (1433) 17 серпня 2022 року



Продовження додатка 3Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со
ут риму
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за 

ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

(171867) Перетворювач тиску резерв ІІ; (171868) Перетворювач тиску1 (ко
тельня); (171869) Перетворювач тиску2 (котельня); (171870) Перетворювач 
тиску3 (котельня); (171871) Перетворювач тиску4 (котельня); (171872) Пірометр
(171873) Пральна машина Zanussi ZWSG 6101V (їдальня); (171874) Прилад Алконт
01СУ; (171875) Ротаметр; (171876) Ротаметр; (171877) Ротаметр; (171878) 
Ротаметр РМ  0,16 ЖУЗ (розхід сивушного спирту РК1); (171879) Ротаметр 
РМ  0,16 ЖУЗ (розхід сивушного спирту РК2); (171880) Ротаметр РМ  0,16 
ЖУЗ (розхід сивушного спирту РК3); (171881) Ротаметр РМ0,16 ЖУЗ; (171882) 
Ротаметр РМ0,16 ЖУЗ; (171883) Ротаметр РМ0,16 ЖУЗ; (171884) Сигналі
затор рівня І; (171885) Сигналізатор рівня ІІ; (171886) Телефон Panasonik1; 
(171887) Телефон Panasonik2; (171888) Телефон Panasonik3; (171889) Телефон 
Panasonik4; (171890) Телефон Panasonik5; (171892) Трансформатор ТПЛУ10; 
(171893) Трансформатор ТПЛУ10; (171894) Трансформатор ТПЛУ10; (171895) 
Трансформатор ТПЛУ10; (171896) Трансформатор ТПЛУ10; (171897) Транс
форматор ТПЛУ10; (171898) Холодильник Nord 271030 (їдальня); (171899) 
Шліфмашинка (енергетичний відділ); (500479) Системний блок; (500482) 
Системний блок IT Block; (500485) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HVB1
(500486) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; (501499) 
Блок шнекових дозаторів; (501500) Вентилятор ЗО ЦС 85; (501501) Вентилятор 
ВВД; (501502) Вентилятор ВДН 12; (501504) Вентилятор ВДН 9; (501505) Граничний 
вимикач рівня АО 31; (501509) Граничний вимикач АО 31; (501510) Граничний ви
микач рівня АО 13; (501511) Граничний вимикач рівня АО 13; (501512) Котел КЕ25
14200 ВЦКС; (501513) Топка ВЦКС; (501514) Граничний вимикач АО 31; (501521) 
Засувка шиберна Ду300 31нж80бк H13000000000258; (501522) Димосос ДН 15 
Я20600000000008; (501523) Комплект дисків до млина МДГ 30 F93050000000005; 
(501524) Дробарка ДВ1 Я20600000000009; (501525) Економайзер ЕП 1646; 
(501526) Циклон батарейний БЦ 51246; (501527) Циклон ЦН 15650х 1УП; (501528) 
Циклон ЦП 22500; (501529) Конвеєр скребковий; (501530) Ресивер; (501532) Паль
никове обладнання газове; (501533) Граничний вимикач АО 31; (501534) Гранич
ний вимикач АО31; (501535) Граничний вимикач рівня АО 33; (501536) Граничний 
вимикач рівня АО 33; (501537) Насос IRG 200400; (501539) Насос ЗМ 40200/5,5
(501540) Живлення шлюзове; (501541) Клапан пневматичний; (501542) Клапан пнев
матичний; (501544) Паровий інжектор; (501545) Парові котли; (501546) Насос SP 5A 
33; (170001) Автомобіль ЗІЛ ММЗ4505 ВО 9703 АІ; (170002) Автомобіль Mazda 6 
ВО 8065 АА; (170003) Автокран ЗІЛ133 КС3575 ВО 3673 АТ; (170004) Автомобіль 
Тойота Camry ВО 5920 АК; (170005) Автомобіль САЗ 3507 ВО 3683 АТ; (170006) 
Автомобіль ЗІЛ554 ВО 3689 АТ; (170007) Автомобіль ЗІЛ ММЗ554 ВО 3692 АТ; 
(170008) Автомобіль ЗІЛ ММЗ554 ВО 3691 АТ; (170009) Тепловоз; (170316) Ана
логовий вихід; (170317) Аналоговий вхід; (170318) Аналоговий вхід; (170319) Апарат 
ARC 58/2м; (170321) Апарат в/т HD10/25 (бродильне відділення); (170333) Базовий 
модуль управління системи; (170334) Бетонозмішувач; (170335) Блок живлення; 
(170336) Блок живлення; (170337) Блок живлення (відділ мокрого помолу); (170338) 
Блок живлення БП 30М124; (170339) Блок живлення ОСІ; (170340) Блок контролю
(170350) Вагавологомір 50 (виробнича лабораторія); (170351) Ваговий вимір
ник (на комп’ютері вагова); (170382) Витратомір (Бру  вивіз барди); (170383) 
Витратомір (Бру  вивіз барди); (170384) Витратомір (БРУ  облік барди); 
(170385) Витратомір (БРУ  облік барди); (170386) Витратомір (БРУ); (170389) 
Витратомір (розмольне відділення); (170390) Витратомір (розмольне відділен
ня); (170391) Витратомір лічильн 80 обліку барди; (170392) Витратомір лічиль
ника ВЗЛЕТ (цех осушки барди); (170393) Витратомір рідини Superst 442 LE 
15; (170396) Віброметр; (170405) Вологомір зерна (вагова); (170407) Газоана
лізатор; (170417) Диван трьохмісний (приймальня); (170434) Електровібратор; 
(170477) Електрорубанок; (170478) Елемент монтажний ЗЕВС (приймальня); 
(170479) Елемент приставний ЗЕВС (приймальня); (170481) Запальний при
стрій (кот. ДКВР); (170484) Зчитувач турнікету; (170496) Касовий апарат МІНІ 
600 (бардяне господарство); (170507) Комод (МТП і збут); (170508) Комод (МТП 
і збут); (170509) Комод (МТП і збут); (170510) Комод (МТП і збут); (170511) Ко
мод (МТП і збут); (170512) Комод (МТП і збут); (170516) Компресор; (170517) 
Компресор; (170520) Компресорний конденсаторний блок (адмінкорпус)
(170524) Кондиціонер (бух.пост.); (170525) Кондиціонер (виробнича лабора
торія); (170526) Кондиціонер AUX 18 HR; (170527) Кондиціонер AUX 18 HR; 
(170528) Кондиціонер AUX 18 HR; (170529) Кондиціонер Funai (ГПУ); (170530) 
Кондиціонер Panasonic (ліве крило адмінкорпусу); (170531) Кондиціонер Panasonic 
(ліве крило адмінкорпусу); (170532) Кондиціонер Panasonic (ліве крило адмін
корпусу); (170533) Кондиціонер Panasonic (ліве крило адмінкорпусу); (170534) 
Кондиціонер RZF 14; (170535) Кондиціонер Samsung (лабораторія); (170536) 
Кондиціонер ДСО 28 SHR; (170537) Контролер  перетворювач; (170538) Контр
олер (зерносклад); (170539) Контролер ROC2313 (ХВО); (170543) Контролер 
СКУД; (170544) Контролер СКУД; (170545) Контролер СКУД; (170546) Контр
олер СКУД; (170547) Коректор газу (сушка); (170548) Креденс шпон сапелі 
(кабінет директора); (170549) Крісло "Prestige"; (170550) Крісло (бухгалтерія); 
(170551) Крісло (бухгалтерія); (170552) Крісло (бухгалтерія); (170553) Кріс
ло (бухгалтерія); (170554) Крісло (бухгалтерія); (170555) Крісло (бухгалтерія); 
(170556) Крісло (бухгалтерія); (170557) Крісло (МТП і збут); (170558) Крісло 
(МТП і збут); (170559) Крісло (МТП і збут); (170560) Крісло (МТП і збут); (170562) 
Крісло (МТП і збут); (170563) Крісло (МТП і збут); (170564) Крісло (МТП і збут)
(170565) Крісло (МТП і збут); (170567) Крісло (МТП і збут); (170568) Крісло (МТП і 
збут); (170569) Крісло Сфінкс (кабінет гол. інженера); (170570) Крісло Сфінкс (кабі
нет директора); (170572) Ксерокс Canon PC860; (170574) Лебідка ручна; (170575) 
Лебідка ручна; (170586) Люстри (кімната люкс); (170588) Манометр МПП 60 М; 
(170589) Маршрутний вимірювач (виробничий корпус); (170592) Меблі в комп
лекті (кімната люкс); (170694) Модем GSM (виробничий корпус); (170695) Модуль 
RCAN01; (170696) Модуль RCAN01; (170697) Модуль RCAN01; (170698) Модуль 
RCAN01; (170699) Модуль RCAN01; (170700) Модуль RCAN01; (170701) Модуль 
RCAN01; (170702) Модуль RCAN01; (170703) Модуль RCAN01; (170704) Модуль 
RCAN01; (170705) Модуль RCAN01; (170706) Модуль RCAN01; (170707) Модуль 
RCAN01; (170708) Модуль RCAN01; (170709) Модуль RCAN01; (170710) Модуль 
RCAN01; (170711) Модуль бюро пропусків; (170712) Модуль імпорту/експорту; 
(170713) Модуль обліку робочого часу; (170714) Морозильна камера (їдальня); 
(170715) Мотокоса STIHL FS 130; (170716) Музичний центр (їдальня); (170718) Над
ставка (МТП і збут); (170720) Зчитувач RFID карток № 1 вхід на пропускному пункті
(170721) Зчитувач RFID карток № 2 вхід на пропускному пункті; (170722) Зчитувач 
RFID карток № 3 вихід на пропускному пункті; (170723) Зчитувач RFID карток № 4 вихід 
на пропускному пункті; (170724) Овочерізка Robot (їдальня); (170726) Охолоджувач 
CFH 50/30L (адмінкорпус); (170846) Поличка кутова навісна (виробнича лаборато
рія); (170847) Полички відкриті (кабінет вир.спецалістів); (170848) Полички відкриті 
(кабінет вир.спецалістів); (170849) Пральна машина Zanussi ZWY 5100 (виробництво 
побутові приміщення); (170850) Пральна машинка (їдальня); (170857) Приставка 
(МТП і збут); (170858) Приставка до столамахагон (кабінет гол.інженера); (170859) 
Пристрійзчитувач реєстрації нових RFID карток; (170861) Пристрійзчитувач ре
єстрації нових RFID карток; (170863) Пульт управління вентиляції адмінкорпусу; 
(170916) Стіл (в комплектібухгалтерія); (170917) Стіл (в комплектібухгалтерія); 
(170918) Стіл (в комплектібухгалтерія); (170919) Стіл (в комплектібухгалтерія); 
(170920) Стіл (в комплектібухгалтерія); (170921) Стіл (в комплектібухгалтерія); 
(170922) Стіл (в комплектібухгалтерія); (170923) Стіл (в комплектібухгалтерія); 
(170924) Стіл (виробнича лабораторія); (170925) Стіл (виробнича лабораторія); 
(170926) Стіл (кабінет вир.спецалістів); (170927) Стіл (комп’ютерний кабінет); 
(170928) Стіл (комп’ютерний кабінет); (170929) Стіл (комп’ютерний кабінет)
(170930) Стіл (МТП і збут); (170931) Стіл (МТП і збут); (170932) Стіл (МТП і 
збут); (170933) Стіл (МТП і збут); (170934) Стіл (МТП і збут); (170935) Стіл (МТП 
і збут); (170936) Стіл (МТП і збут); (170937) Стіл (МТП і збут); (170938) Стіл 2х 
тумбовий (виробнича лабораторія); (170939) Стіл аналітичний (стоматологічний 
кабінет); (170940) Стіл компютерний 2 системних блоки; (170941) Стіл кутовий 
(виробнича лабораторія); (170942) Стіл однотумбовий (виробнича лабораторія); 
(170943) Стіл однотумбовий (виробнича лабораторія); (170944) Стіл однотум
бовий (виробнича лабораторія); (170945) Стіл письмовий (їдальня); (170946) 
Стіл приставний шпон сапелі (кабінет директора); (170947) Стіл робочий ма
хагон (кабінет гол. інженера); (170948) Стіл шпон сапелі (кабінет директора); 
(170949) Стілприставка (МТП і збут); (170950) Стілприставка (МТП і збут);
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 (170951) Стінка шпон сапелі (кабінет директора); (170953) Супутникова теле
антена в комплекті (адмінкор); (170954) Талька електрична (розмольне відді
лення); (170955) Телевізор (кімната відпочинку  вагова); (170956) Телевізор 
(кімната люкс  вагова); (170985) Тумба з 3ма ящиками (виробнича лаборато
рія); (170986) Тумба з 3ма ящиками (виробнича лабораторія); (170987) Тумба 
Н80 (виробнича лабораторія); (170988) Тумба Н80 (виробнича лабораторія)
(170989) Тумба Н80 (виробнича лабораторія); (170990) Тумба шпон сапелі 
(кабінет директора); (170991) Тумбамойка (виробнича лабораторія); (170992) 
Тумбамойка НМВ (виробнича лабораторія); (170993) Турвишка ПСРВ в комп
лекті; (170994) Турнікет Форма Класик; (170995) Тягонапорометр ТДЖ; (170996) 
Тягонапорометр ТДЖ; (170997) Тягонапорометр ТДЖ; (170998) Тягонапорометр 
ТДЖ; (171013) Холодильник ТОИ (їдальня); (171015) Хроматограф Кристал 
2000; (171018) Шафа (бухгалтерія); (171019) Шафа (бухгалтерія); (171020) 
Шафа (бухгалтерія); (171021) Шафа (бухгалтерія); (171022) Шафа (бухгалтерія); 
(171023) Шафа (бухгалтерія); (171024) Шафа (їдальня); (171025) Шафа (їдаль
ня); (171026) Шафа (МТП і збут); (171027) Шафа (МТП і збут); (171028) Шафа 
(МТП і збут); (171029) Шафа (МТП і збут); (171030) Шафа (МТП і збут); (171031) 
Шафа (МТП і збут); (171032) Шафа (МТП і збут); (171033) Шафа (МТП і збут)
(171034) Шафа витяжна (виробнича лабораторія); (171035) Шафа гардеробна 
(виробнича лабораторія); (171036) Шафа гардеробна (виробнича лабораторія); 
(171037) Шафа гардеробна (кабінет вир.спецалістів); (171038) Шафа гарде
робна (кабінет спец.адмінкорпус); (171039) Шафа гардеробна махагон (кабінет 
гол.інженера); (171040) Шафа з поличками (кабінет вир.спецалістів); (171041) 
Шафа з поличками (кабінет вир.спецалістів); (171042) Шафа контролера в по
вній комплектації (КВП і А); (171043) Шафа сіра (кабінет гол. інженера); (171044) 
Шафа сушильна (виробнича лабораторія); (171045) Шафа управління центри
фуги Р3400; (171046) Шафа холодильна торгова Inter800 (їдальня); (171047) 
Шафастелаж (МТП і збут); (171048) Шафистелажі (кабінет гол.бухгалтера); 
(171049) Шафистелажі (кабінет гол.бухгалтера); (171845) Крісло 1 (виробни
ча лабораторія); (171846) Крісло 2 (виробнича лабораторія); (171847) Крісло 3 
(виробнича лабораторія); (171848) Крісло 4 (виробнича лабораторія); (171849) 
Крісло 5 (виробнича лабораторія); (171850) Крісло 6 (виробнича лаборато
рія); (500488) Насос См 10065200/2б; (500528) Насос фекальний WQ 40154 
Я20600000000020; (501538) Кондиціонер Leberg LBS 19; (501548) Водонагрівач 
електричний; (501549) Пилосос Samsung; (171054) Бак для води (ГФО); (171059) 
Бочка; (171099) Газонокосарка бензинова МВ655 V; (171657) Пересувна елек
тростанція; (171822) Шибер завантаження; (171823) Шибер завантаження
(171824) Шибер завантаження; (171825) Шибер завантаження; (171826) 
Шибер завантаження; (171827) Шлюзовик дозатор; (171828) Шлюзовик до
затор; (171829) Шлюзовик дозатор; (171830) Шлюзовик дозатор; (171831) 
Шлюзовик дозатор; (171852) Масляний радіатор (ВКЗБ); (171891) Точка до
ступу (МТЗЗ); (171900) Шумомір; (500478) Монітор; (501531) Проект АСУ ТП
Фоамзоль (Foamsol) 100 кг; Антисептик Квікмакс ПБ (QvickmaxxPB) 16,5 кг; 
Труба азбестоцементна 150 2 шт; Металорукав оцинкований, ізольований 
17 м; Шайба в асортименті 29 кг; Дріт для пломбіратора 14 шт; Ключі гаєч
ні 3 шт; Етилацетат марка А 203,984 кг; Формалін 37% 520 кг; Бензоат дена
тонію 0,563 шт; Бобіни шліфувальні 1 шт; Болт 10 нерж 80 шт; Болт 12 нерж 
16 шт; Болти з гайками 48 шт; Відбортовка 89 31 шт; Графітова змазка 2 шт; 
Двері залізні 1 шт; Заклепки 11 шт; Змазка техасо 0,8 кг; Капролон 3 шт; 
Кислота азотна 84 кг; Кільце з проточкою 5 шт; Литво чавунне 1285 шт; Ми
ючий розчин 37 л; Мішковина 10 шт; Піногасник 155, 3 шт; Пінопласт 1 шт
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ТретБутанол 16 шт; Трубка РЕ Хс1420, 78 шт; Рідина охолоджуюча Wolver Antifreeze 
Coolant Ready to USE WG11 каністра 5 л жерсть 8 шт; Рідина охолоджуюча Wolver 
Antifreeze Coolant Ready to USE WG12 каністра 5 л жерсть 8 шт; Олива трансмісійна 
TRAXON 80W90 3,5 л; Шифер 8хв 11 шт; Щебінь в асортименті 4,251 м3; Плитка 
облицювальна 352,56 м2; Рубероїд євро 3 шт; Рідке скло 56 кг; Фарба ПФ115 0,9 
кг жовта 32,6 кг; Фарба ПФ115 2,8 кг зелена 6,6 кг; Фарба ПФ115 0,9 кг помаран
чева 108,6 кг; Фарба ПФ115 2,8 кг сіра 53,2 кг; Фарба ПФ115 0,9 кг бузкова 229,8 
кг; Фарба Alpina для кухні та ванної В1 білий 813 кг; Білило 12,5 кг; Блоки бетонні 2 
шт; Дошка обрізна 0,6 м3; Затверджувач 10 кг; Колорекс 0,5 кг; Профнастил 10 кг; 
Секції огорожі 2 шт; Совелітова плитка 0,2 м2; Сито 3,7 м; Бітум 45 кг; Шина 9,00 
R20 140/137 (14) ИН142Б1 НкШЗ 3 шт; Акумулятор 6CT140Ah12V 1 шт; Шпилька 
в асортименті 10 шт; Пружина 345 шт; Фільтр масляний 1 шт; Фільтр паливний 2 шт; 
Фільтр масляний Запасні частини Daewoo 1 шт; Прокладка випускного колектора 
Запасні частини Daewoo 1 шт; Фільтр cалону Запасні частини Daewoo 4 шт; Свічка 
запалювання ЕЗ А11 ГАЗ 2 шт; Палець рульової тяги без різьби ЗІЛ 5 шт; Стремянка 
передньої ресори (задня) 4 шт; Стремянка задньої ресори 6 шт; Прокладка 81 шт
Ремінь 1250 6 шт; Фільтр паливний КАМАЗ 4 шт; Ремінь А1000 7 шт; Сателіт з 
втулками 3 шт; Хрестовина діфференціалу КАМАЗ 2 шт; Скло 827/80225 1 шт; 
Манжета армована 30х52х10 9 шт; Знак "Аварійний стоп"; Знак "Аварійний стоп" 
1 шт; Ремінь 8,5 х8х1320 6 шт; Вилка до машини 1 шт; Хомут 13 шт; Ремкомп
лект 8 шт; Ресора 8 шт; Футорка колеса 40 шт; Червяк 2 шт; Накладки гальмівні 
62 шт; Фільтр повітряний 2 шт; Стропи канатні СКП 5,0/2000 2 кг; Ремінь Ruben 
А/13900Ld (870Li), код УКТЗЕД 4010320000 2 шт; Сальник 030х47х7 246 шт; 
Комутатор 1 шт; Термометр 2 шт; Циліндр механічний 2 шт; Спідометри меха
нічні 1 шт; Вінець вхідний до 3МПМ5056680 4 шт; Вольтметр 365 12 шт; При
від кнопки SP22B 1 шт; Амперметр Е369 1шт; Трансформатор Т102 11 шт; 
ШтангаПодовжувач для виносної рукоятки для 200 мм 1 шт; Шаровий кран Ду
15 4 шт; Робоче колесо К8065160 8 шт; Фіксатор 5 шт; Шестерня циліндрична 
20 шт; Обідна стрічка (фліпер) 19520 (508) 1 шт; Барабан алюмінієвий 1 шт
Барабан ведучий 1 шт; Бігунок з регистором 3 шт; Болт карданний 6 шт; Болти но
рійні 2 шт; Бур проломний 1 шт; Втулка амортизатора 4 шт; Втулка Н 318 1 шт; Втул
ка шкворня 6 шт; Втулка 160 7 шт; Вузол 208 1 шт; Вузол 210 3 шт; Вузол 212 4 шт; 
Вузол 207 2 шт; Вузол 209 3 шт; Гайка колеса 17 шт; Гайка футорки 20 шт; Гільза 10 
шт; Гудок 16 шт; Деко 43 шт; Диск зчеплення ведений 4 шт; Діафрагма 9 шт; Дросель 
5 шт; Електродвигун 1,1 кВт 1000 2 шт; З"Єднання кшп 5 шт; Зеркало 2 шт; Зірочка 
2 шт; Золотник в зборі 2 шт; КТ наконечника рульової тяги 1 шт; КТ проводів висо
кої напруги 1 шт; КТ прокладок двигуна 1 шт; КТ ремонтний гідроциліндра 1 шт; 
Кільце ущільнююче 13 шт; Кольца поршневі 31 шт; Комплект втулок стартера 2 шт
Комплект зм 3 шт; Комплект кілець 18 шт; Комплект лопаток 1 шт; Корпус 207 
1 шт; Корпус 212 2 шт; Корпус МКС 20 1 шт; Котушка запалювання 6 шт; Кран 
бронзовий 2 шт; Кран кульовий ду 25 1 шт; Кран радіаторний 9 шт; Кран склоочис
ника 1 шт; Кран кульовий 2040 1 шт; Лампочка 100Вт 116 шт; Ліхтар до машини 2 
шт; Магнето до машини 1 шт; Манжета до машини 55 шт; Мембрана до машини 
1 шт; Механічне ущільнення 21 шт; МоторРедуктор 1 шт; Моторна шестерня 1 
шт; Муфта вижимна з підшипником 1 шт; Муфта з’єднувальна 30 шт; Муфта до 
автомобіля 6 шт; Накладка до автомобіля 66 шт; Наконечник до автомобіля 8 шт; 
Опір допоміжний до автомобіля 1 шт; Опора карданного валу 2 шт; Палець вушка 
задньої ресори 4 шт; Патрубок до машини 1 шт; Переривач показчиків повороту 
1 шт; ПістолетМанометр 1 шт; Пластини до теплообмінника 30 шт; Подушка ре
сори 4 шт; Полумуфта кшп 12 шт; Пристосування до компресора 1 шт; Пускач до 
каршера 1 шт; Регулятор напруги 2 шт; Ричаг 14 шт; Рукав високого тиску 2 шт
Сепаратор кшп 2 шт; Синхронізатор передач 2 шт; Стропа ЧСК 2 шт; Торцеві 
ущільнення 2 шт; Упор (запчастина для виробничого обладнання) 6 шт; Ущіль
нення бортової 2 шт; Ущільнення штока 56 шт; Фара автомобільна 2 шт; Фільтр 
50л 1 шт; Фільтр гідравлічний 3 шт; Фільтр очистки води 4 шт; Цифровий шин
ний манометр 1 шт; Шкворня 8 шт; Шланг гідравлічний 2 шт; Підшипник 214 10 
шт; Підшипник 205 2 шт; Підшипник 316 3 шт; Кран шаровий 2 шт; Клапан 3 шт; 
Електродвигун 4/1000 1 шт; Трансформатор НОМ 10000 4 шт; Ящик електричний 
КШП 1 шт; Електродвигун 5,5/1500 1 шт; Рукав напорний 20 пог. м; Бочка 10л 2 
шт; Стрічка самоклеюча 5, 5 шт; Кільце 20 компл; Зубило слюсарне L200 5 шт; 
Муфта д 20 25 шт; Обойма для труб і кабеля d 1516мм з шурупом біла 126 шт; 
Костюм Охорона  Люкс на блискавці 1 шт; Рукавиці брезентові (Тк. Парусина (Бре
зент), щільність 420 гр./м кв, склад 100 % х/б, Вогнетривке просочення.) 11 пара
Перчатка трикотажна чорнооранжева 20 пара; Черевики шкіряні утеплені (Україна) 
(Натуральна шкіра, з глухим клапаном та м’якою вставкою, на підкладці з штучного 
хутра, металева фурнітура. Підошва– полеуретан МБС, литтевого методу кріплення.) 
14 пара; Валянки (Неткане полотно с прошарком з ватину, штучне хутро – утеплювач.) 
19 пара; Боти діелектричні 7 пара; Жилет сигнальний салат 1 шт; Фартух прорезине
ний 17 шт; Кепка 1 шт; Клей 1 шт; Індикатор напруги двухполюсний 220380В 1 шт; 
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Ємність 20 л 1 шт; Ємність 1 м3 1 шт; Роторна насадка 050 2 шт; Датчик темпе
ратури ТЕ 1 шт; Автомат АВ2000 3/25А Промфактор 37 шт; Амперметр Е369 3 
шт; Теплове реле КА38 2300 1 шт; Скло Клінгера № 6 1 шт; Рукав 75 НВ В 4 м; 
Рукав 50 нап. харч. (Р10) (20 м) 8 пог.м; Світильник ІР65 НСП23001 Ватра 2 шт; 
Вилка ІЕК 025 3Р+Е+N 32А 380В ІР44 3 шт; Каска будівельна 18 шт; Чоботи кір
зові 22 пара; Акумулятор 75 Ah12v HARDY 77752 11.2014р. 1 шт; Вогнегасник 
ВП6 5 шт; Спецодяг Костюм брезентовий 10 шт; Окуляри захисні 55 шт; Рукав 
пожежний 1 шт; Черевики з мет. підноском 1 шт; Навушники 5 шт; Комутатор 
121052 1шт; Лампочка 120Вт 10 шт; Автомобільна шина 2 шт; Балон газовий 2 
шт; Барабан для кабелю 1 шт; Бейсболка 2 шт; Виключатель 3 шт; Викрутка 3 шт
Вимикачі 6 шт; Випромінювач паровий 3 шт; Віброізолююча вставка 3 шт; Відро 4 
шт; Граблі 2 шт; Держак електричний 1 шт; Дистилятор 1 шт; Дозатор 5 шт; Закльо
почник 2 шт; Засіб захисного відк 1 шт; Знаки дорожні 5 шт; Знімач стоп колец 2 шт; 
Йоржики 10 шт; Кнопки електричні 3 шт; Коврик діалектричний 8 шт; Ковш норійний 
195 шт; Ковшики 2 шт; Комплект резинових кілець 8 шт; Коробка розподільча 5 шт; 
Корпоративний прапор 3 шт; Костюм беркут 1 шт; Костюм євро 31 шт; Костюм зва
рочний 8 шт; Костюм охоронця 1 шт; Кришка 30 2 шт; Кріплення 22 шт; Кувалда 4 шт; 
Кутник металічний 1 шт; Лампотримач 19 шт; Люк каналізаційний 1 шт; Масльонки 
22 шт; Мішок АГ БАГ 1 шт; Мішок до пилососа 1 шт; Молоток 1 шт; Набір кілець 5 шт
Наколінники 1 шт; Напильники 12 шт; Напівмуфта 4 шт; Насадка пінна 2 шт; 
Натфіль 29 шт; Ніпель вставний 10 шт; Ножі 2 шт; Ножниці по металу 1 шт; Олі
вець алмазний 3 шт; Очищувачі пірамідні 404 шт; Паливний завихрювач 1 шт; 
Пильні полотна 72 шт; Плазматрон 1 шт; Плашки дерев’яні 3 шт; Плечики для 
одягу9 шт; Покажчик поворота 1 шт; Полотно 5,5 шт; Пост двомісн 10 шт; Про
жектор натрієвий 2 шт; Пружина до дверей 2 шт; Райбер 5 шт; Рубанок 1 шт; 
Рукавиці 54 пара; Ручки дверні 1 шт; Сверла 216 шт; Сопло 37 шт; Стабілізатор 
1 шт; Ствол РС 50 1 шт; Стрічка полімерна 49 шт; Стрічка сигн огорож 450 шт; 
Тапочки 8 шт; Тен 2 шт; Тент 2 шт; Термоусадочна трубка 7 шт; Топорище 7 шт; 
Тримач для лійки 1 шт; Трос 8,2 м; Тряпки насадки 3 шт; Тумблер 25 шт; Унітаз 
1 шт; Ущільнення 70,5 м; Ущільнення 37 шт; Фреза 140 шт; Цанга для аргону 9 
шт; Центр токарний 6 шт; Чаша алмазна 1 шт; Чаша генуя 1 шт; Черевики 10 шт; 
Чоботи кірзові 21 шт; Чоботи резинові 17 шт; Швабра 2 шт; Шина алюмінієва 15 
шт; Дермантин 4 м; Шланг КБС 1 шт; Шлямбур 7 шт; Шнур азбестовий 0, 5 шт; 
Щетина резинова 5 шт; Щиток 16 шт; Муфта 1 шт; Щітка 1 шт; Костюм ОЗК Л1 
7 шт; Плівка 5 шт; Світильник точковий 5 шт; Ущільнювач 2 шт; Ізострічка 1 кг; 
Пилочка для лобзика 2 шт; Пшениця (в незавершеному виробництві); 114,533 т;
Ящик дріжджевий 4926 шт; Мертель вогнетривкий 1 т; Омивач скла літній Морський 
бриз 5 л 6 шт; Амортизатор 3 шт; Бочка 3 м3 ГАЗ53 б/к Запасні частини ГАЗ 1 шт; 
Стремянка задньої ресори 3 шт; Рукав бензомаслостійкий 10х180,63 Запасні час
тини КАМАЗ 16,5 м; Рукав бензомаслостійкий 18х26 Запасні частини КАМАЗ 6 м; 
Р/К фільтра масляного КАМАЗ 3 шт; Р/Кт ФТОТ КАМАЗ 3 набір; Елемент фільтра па
ливного 740111704001 1 шт; Стяжний ремінь 5,0/6000 1 шт; Домкрат 1 шт; Замок 
запалювання 1 шт; Шланг гальмівний 3 шт; Меляса бурякова (не відповідає вимогам 
ДСТУ) 534,585 т; Меляса бурякова з незавершеного виробництва (не відповідає ви
могам ДСТУ) 12,27 т; Кислота ортофосфорна 8476 кг; Олеїнова кислота (імпорт) 15 
кг; Вапно хлорне 3 гатунок 2724 кг; Миючий засіб Сода кальцинована 700 кг; Бель
тинг фільтрувальний (технічна тканина) 16 пог. м; МетилТретАміловий ефір 1599 
кг; Рідина охолоджуюча WOLVER ANTIFREEZE WG12 38 л; Рідина охолоджуюча Рідина 
охолоджуюча Wolver Antifreeze Coolant Ready to USE WG11 165 л; Шланг водяний 
0,40 см 2 шт; Пудра бронзова 63 кг; Емаль Dekart  ПФ115П 2,8кг біла 4 шт; Емаль 
Dekart ПФ115П 2,8кг зелена 6 шт; Емаль Dekart ПФ115П 2,8кг бежева 18 шт

Чортківський 
рн, м. Хо
ростків, вул. 
Незалежності 
(вул. Комсо
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Емаль алкідна ПФ115П 2,8кг світлоблакитна 6 шт; Кнопка ПКС 16 шт; Реле РП
28 2 шт; Брезент автомобільний 2 шт; Грунтовка ГФ021 2,8 кг 1 шт; Колба мір
на 100 мл б/к, клас А 2 шт; Колба плоскодонна 500 мл 2 шт; Колба круглодонна 
1 шт; Циліндр 500 мл з носиком 1 шт; Циліндр для ареометрів 1 шт; Ексикатор 
скляний без крану 1 шт; Гігрометр прихометричний ВІТ2 1 шт; Крісло СО С24 
чорне 4 шт; Крісла пласмасові 14 шт; Стакан фарфоровий 1 шт; Насос ручний 1 
шт; Рулетка 10, 30 м 1 шт; Халат робочий, чол (тк. «Саржа» щільність 220 гр./м 
кв, склад 100 % х/б,) 10 шт; Окуляри захисні Візіон полікарбонат 2 шт; Рукав 50 
нап. МБС (Р16) 20 м, темп. 60 8 пог. м; Вогнегасник ВП9 (ОП9) 16 шт; Лопата 
пожежна 4 шт; Лом пожеж 5 шт; Відро пожежне (конус) 5 шт; Сокира пожеж 600 гр. 
3 шт; Пожежний рукав Д51 2 шт; Повстина пожежна 5 шт; Вогнегасник ВП100 2 
шт; Багор пожежний 5 шт; Вогнегасник ОП100 2 шт; Кошма протипожежна 1 м2; 
Вогнегасник ВП5 3 шт; Граблі 57 шт; Драбина алюмінієва 3секційна універсаль
на розкладна 2 шт; Набір ключів YATO 58688 1 шт; Кисть мочальна 34 шт; Вогне
гасник 1 шт; Термометр 1 шт; Водонагрівач електричний 94 шт; Голівка пожежн. 
ГПН 50х70 2 шт; Пробовідбірник для спирту н/ж 1 шт; Ствол пожежний РС50 2 
шт; Шліфмашина кутова "ДніпроМ 950 ВТ" 1 шт; Щит пожежний металевий 5 шт; 
Рукав всмоктуючий Д75 (В) довжина 4 м з гайками ГР80 2 шт; Електровентиля
тор в асортименті 1 шт; Лічильник 1 шт; Маршрутизатор Mercusys MW325R 1 шт
Окреме майно Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП “Укрспирт” у складі:
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(080002) Адмінбудинок з прохідною, А (загал. п. 350,6 кв. м), підвал Пд (за
гал. п. 12,1 кв. м), підвал Пд1, (загал. п. 53,6 кв. м); (080016) Приміщен
ня господарське № 1, Б (загал. п. 48,2 кв. м); (080017) Приміщення госпо
дарське № 2, В (загал. п. 44,8 кв. м); (080022) хлів господарський, Г (за
гал. п. 12,5 кв. м); (080018) Силосне господарство, Д (загал. п. 8,8 кв. м)
(080021) Спиртосховище, Е (загал. п. 661,4 кв. м), підвал, Пд (загал. п. 15,1 кв. м)
(080618) Вагонна вага, Є (загал. п. 9,1 кв. м), підвал Пд (загал. п. 43,6 кв. м)
(080007) огорожа, 1, ворота, 2, ворота, 3, ворота, 4; (080053) Трансформаторна 
підстанція, 5; (080004) Водонапірна башня, 6; (080003) артезіанська свердловина, 
7; (080005) Дорога, 8; (080009) Під’їзна колія, 9

Тернопіль
ська

Тернопіль
ський рн, с. 
Кабарівці, вул. 
Тупікова, 1

(080463) Головний корпус сепараторного пункту, А (загал. п. 1119,8 кв. м), підвал 
Пд (загал. п. 125,7кв. м), гаражі, Б (загал. п. 155,1 кв. м), адмінкорпус, В (загал. п. 
71,4 кв. м), склад, Г (загал. п. 95,4 кв. м), мийка, С (загал. п. 74,4 кв. м)

Тернопіль
ський рн, 
смт. Залізці, 
вул. Бродів
ська (вул. 
Бєлкіна), 31

(080364) Адміністративний корпус, А (загал. п. 934,2 кв. м) Тернопіль
ський рн, 
смт. Залізці, 
вул. Бродів
ська (вул. 
Бєлкіна), 3

(080363) підвал вагової Пд1, дашок (загал. п. 37,3 кв. м); (080373) Виробничий 
корпус, Б; (080380) Виробничий корпус (вуглекислотний цех); (080468) Виробничий 
корпус (солодовий цех) (загал. п. 6214,1 кв. м); (080084) Трансформаторна (загал. 
п. 44 кв. м); (080366) Артезіанська свердловина; (080478) Теплиця, В (загал. п. 398,0 
кв. м); (080479) Теплиця, Г (загал. п. 253,1 кв. м); (080474) Будівля спиртосховища, 
Д (загал. п. 793,7 кв. м); (080398) Зерносклад, Е (загал. п. 1223,1 кв. м) прибудова, 
е, бум, е2 (загал. п. 41,4 кв. м), підвал, Пд (загал. п. 53,7 кв. м); (080487) Прибудо
ва цех барди, е1 (загал. п. 605,7 кв. м); (080365) Ангар, Ж (загал. п. 257,1 кв. м); 
(080368) Бражна яма, З (загал. п. 365,4 кв. м); (080430) Насосна, И (загал. п. 70,1 
кв. м); (080453) Гаражі, К (загал. п. 274,8 кв. м); (080414) Мазутна, Л (загал. п. 43,5 
кв. м); (080441) Підсобне приміщення, М (загал. п. 245,0 кв. м); (080410) Корівник, 
Н (загал. п. 415,1 кв. м); (080486) Хлів господарський, О; (080464), Хлів господар
ський (силосна яма) (загал. п. 632,6 кв. м); (080089) Автозаправка, П (загал. п. 27,2 
кв. м); (080382) Гаражі, Р (загал. п. 1064,5 кв. м); (080467) Будівля складу, С (загал. 
п. 451,9 кв. м); (080415) Механічна майстерня, Т (загал. п. 396,7 кв. м); (080379) 
Ворота, 13; (080433) огорожа, 4; (080434) Огорожа, 56; (080394) Димова труба, 
9; (080447) Замощення, І; (080443) Площадка адмінкорпусу, ІІ; (080442) Площад
ка автопарку, ІІІ; (080476) Стоянка для автомашин, IV; (080435) Очисні споруди, 
10; (080466) Склад барди, Є (загал. п. 254,1 кв. м); (080480) Теплиця, Ї (загал. 
п. 56,2 кв. м); (080432) Огорожа старого заводу, 11;; (080477) Стоянка для вело
сипедів, V; (080396) Дорога щебенева, VI, дорога (об’їзна) VII; (080397) Дорога VIII
(080013) Пожежний водоєм; (080014) Пожежний водоєм; (080015) Пожежний водо
єм; (080019) Складангар (загал. п. 2156,6 кв. м); (080001) під’їздна дорога; (080006) 
огорожа складуангару; (080010) Під’їзна колія; (080011) Площадка складуангару 
(загал. п. 970,0 кв. м); (080012) Побутові приміщення, пожарне депо (загал. п. 161,5 
кв. м); (080020) Побутові приміщення, пожарне депо(склад під мазут) (загал. п. 62,4 
кв. м); (080008) Огорожа; (080023) Автопідіймач 15 т; (080024) Автопідіймач 30 т;

Тернопіль
ський рн, с. 
Кабарівці, вул. 
Тупікова, 2
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(080036) Зернова норія НЦ50; (080046) Норія НЦ50; (080051) Стрічковий конвеєр; 
(080148) Комунікація (трубопровід котельні); (080204) Галерея для подачі барди; 

Тернопіль
ський рн, с. 
Кабарівці, вул. 
Тупікова, 1

(080240) Зернова норія; (080322) Норія для подачі зерна; (080323) Норія 
НЦ20; (080436) Парова комунікація; (080475) Спортмайданчик /споруда/;

Тернопіль
ський рн, с. 
Кабарівці, вул. 
Тупікова, 2

(080481) Теплотраса; (080482) Трубопроводи стічних вод; (080483) Трубопро
води технологічні; (080527) Норія /солод/; (080528) Норія для солоду; (080529) 
Норія НЦ20; (080530) Норія НЦ50; (080615) Шлагбаум WIL 4/a; (080026) 
Електроводонагрівач; (080027) Електрокотел ЕКО 124/5; (080028) Ємність 
металева 18 м3; (080029) Ємність металева 25 м3; (080030) Ємність мета
лева 29 м3; (080031) Ємність спиртова 10200 дал; (080032) Ємність спиртова 
11500 дал; (080033) Ємність спиртова 11500 дал; (080034) Ємність спиртова 
11500 дал; (080035) Ємність спиртова прийомна; (080037) КШП (ковшовий 
шнековий навантажувач); (080038) Навантажувач КШП; (080039) Навантажувач 
КШП; (080040) Навантажувач КШП; (080041) Насос 1СЦЛ2024Г; (080042) 
Насос 1СЦЛ2024Г; (080043) Насос навантажувальний; (080044) Насос НЦП
6279; (080045) Насосний агрегат ЕЦВ 66,3125; (080047) Силос зерновий;

Тернопіль
ський рн, 
смт. Залізці, 
вул. Бродів
ська (вул. 
Бєлкіна), 3

(080048) Силос зерновий; (080049) Силосний бак; (080050) Силосний бак; (080052) 
Тельфер грейферний 5т; (080055) Генератор; (080060) Компютер Сeleron 430 1.8 
GHz; (080081) Трансформатор; (080085) Шафа силова; (080087) Щит автоматики; 
(080088) Щит електричний /розмольне відділення/; (080090) Бак під дизпаливо; 
(080093) Цистерна бензинова; (080094) Цистерна бензинова; (080109) Автона
вантажувач; (080110) Автоцистерна спиртова VAN HOOL № ВО 9726 ХХ; (080111) 
Картоплекопачка однорядна; (080116) Напівпричіп цистерна № ВО 9710 ХХ; 
(080117) Напівпричіпцистерна № ВО 9425 ХХ; (080118) Напівпричіпцистерна 
АРУП № ВО 9712 ХХ; (080119) Причіп 2ПТС4 № 09302 ВО; (080121) Причіп АПРВ 
№ ВО 9711 ХХ; (080122) Розкидач МЖТ16 б/у; (080123) Трактор екскаватор ЕО
2621; (080124) Трактор К700А; (080125) Трактор МТЗ 80; (080128) Автоматика 
парового котла; (080129) Бак живильної води; (080131) Вентилятор ВДН10;
(080132) Вентилятор СО2; (080133) Газгольдер; (080134) Газифікація БМР; 
(080137) Пальник газовий 6 шт; (080139) Димосос ДН10; (080140) Димосос 
ДН10; (080141) Димосос ДН12,5; (080142) Димосос ДН12,5; (080143) Еконо
майзер; (080144) Економайзер 2 шт; (080145) Електротельфер; (080146) Електро
насос ЗМНС 40160; (080147) Компресорна установка; (080149) Конденсаційна 
установка; (080150) Котел ДКВР 10/13; (080152) Мокре зберігання солі; (080153) 
Насос 3400502; (080154) Насос 3400502; (080155) Насос MVI 1611; (080156) 
Насос MVI 817/РМ25; (080157) Насос WILO MVI 1611; (080158) Насос АДП 25
20; (080159) Насос ВВН; (080160) Насос К 8050; (080161) Насос К20/130; 
(080162) Насос ПДВ 16/20; (080163) Насосний агрегат К8065; (080164) Натрій
катіоновий фільтр /2шт/; (080165) Натрійкатіоновий фільтр /2шт/; (080167) Паро
вий котел 10/13; (080168) Паровий котел 10/13; (080169) Паровий котел 6,5/13;
(080171) Теплообмінник пластинчатий ДАН ФП10/11 пласт/; (080172) Уста
новка СО2; (080173) Фільтр; (080174) Фільтр газовий Фг150; (080175) Щит /
котельня/; (080177) Апарат високого тиску HD 10/25S1/28610; (080178) Бак 
живильної води; (080182) Брагоректифікаційний апарат; (080183) Бродильний 
чан; (080184) Бродильний чан; (080185) Бродильний чан; (080186) Бродиль
ний чан; (080187) Бродильний чан; (080188) Бродильний чан; (080189) Бро
дильний чан; (080190) Бродильний чан; (080191) Бродильний чан; (080192) 
Бродильний чан; (080193) Бродильний чан; (080194) Бродильний чан № 12; 
(080195) Бродильний чан № 13; (080196) Бродильний чан передаточний; 
(080197) Бункер під зерно; (080198) Вентилятор ВКЦ 475; (080199) Верстак; 
(080200) Випаровувач БК F=150 м2; (080201) Вібросита; (080205) Дефлегматор 
F 26М2; (080206) Дефлегматор F 26М2; (080207) Дефлегматор ЄК ф65; (080208) 
Дріжжанка; (080209) Дріжжанка; (080210) Дріжжанка; (080211) Дріжжанка;
(080212) Дріжжанка; (080213) Дріжжанка; (080214) Дріжжанка; (080215) Дробарка 
+Ел. двигун 4 АМУ 225М255; (080216) Дробарка АІДМ2Р 110; (080217) Дробарка 
АІДДП; (080218) Дробарка АІДДП; (080219) Дробарка ДКУ; (080220) Дробарка ДКУ; 
(080221) Дробарка ДКУ; (080222) Електричний двигун МО250Н4 110 кВт; (080224) 
Емульгатор + електричний двигун 4 АМ11чН210817,5; (080225) Ємність 40 м3; 
(080226) Ємність 40 м3; (080227) Ємність 40 м3; (080228) Ємність 40 м3; (080229) 
Ємність 40 м3; (080230) Ємність 40 м3; (080231) Ємність 40 м3; (080232) Ємність 
40 м3; (080233) Ємність 40 м3; (080234) Ємність для барди; (080235) Ємність 
н/ж 25 м3; (080236) Ємність н/ж 25 м3; (080237) Збірник води; (080238) Збірник 
водноспиртов. рідини, спиртовловлювач; (080239) Збірник СЕРН /2 шт/ сірча
ної кислоти; (080241) Зернодробарка КДМ № 3; (080242) Зерноочисна машина;
(080243) Змішувач; (080244) Змішувач; (080245) Змішувач; (080246) Інжектор; 
(080247) Інжектор; (080250) Колектор; (080251) Колона Д800; (080252) Колона кон
центрування домішок; (080255) Конденсатор F= 10 м2; (080256) Конденсатор Е5 
мг; (080262) Магнітогідродинам. резонатор з системою автом. і ручного регулюван
ня; (080264) Маточник для дріжджів; (080265) Машинка миюча MNH 4 H; (080266) 
МБО (машина биттєва одновихрова); (080270) Напірний бак; (080271) Напірний 
бак; (080272) Насос; (080273) Насос 3 SMHS50200/11; (080275) Насос DWOHS
400; (080276) Насос EBARA 3М 40200/7,5; (080277) Насос HD 10/25 S; (080279) 
Насос SM 40200/7.5; (080280) Насос SMHS 32200/5/5.5; (080281) Насос SMHS 40 
200/5.5.5; (080283) Насос ЕЦВ 825100; (080285) Насос ЗМ 40200/5,5; (080286) 
Насос ЗМ 40200/5,5; (080287) Насос ЗМ 40200/5,5; (080288) Насос ЗМ 40200/5,5;
(080289) Насос ЗМ 40200/5,5 А; (080290) Насос ЗМ 40200/5,5 А; (080291) Насос 
ЗМ 40200/5,5 А; (080292) Насос ЗМ 40200/7,5 А; (080295) Насос ЗМ 50125/3; 
(080296) Насос ЗМ 50125/3; (080297) Насос ЗМ 65200/15 нерж.; (080298) На
сос ЗМ 65200/15 нерж.; (080299) Насос ЗМ 65200/22; (080303) Насос МНІ 206 
DM; (080304) Насос МНІ 206 DM; (080305) Насос РЗ 100; (080306) Насос СДХ 
200/20; (080307) Насос СДХ/В 200/25; (080308) Насос СДХМ 120/12; (080309) 
Насос СДХМ 120/12; (080310) Насос СДХМ 120/20; (080313) Насосдозатор 
РDE DLX CCM 0507; (080314) Насосдозатор РDE DLX CCM 0507; (080315) 
Насосдозатор РДМ Д98/6; (080318) Насосний агрегат ВВН11,5 з ел.двигуном 
5,5 кВт; (080319) Насосний агрегат ЕЦВ 825100; (080320) Низькотемператур
на варка; (080321) Ножиці гільйотинні; (080324) Обігрівач; (080325) Пересувна 
компресорна станція ПК СД5,25Д; (080326) Підігрівач бражки; (080327) Підігрі
вач води; (080328) Повітрозбірники /3шт/; (080330) Прес для барди; (080331) 
Прес для барди; (080332) Прийомний бункер /розмол/; (080333) Резервуар Р75;
(080334) Ректифікаційна колона № 2; (080335) Сепаратор А1БМС6; (080336) Се
паратор барди; (080337) Сепаратор барди; (080338) Система аспірації; (080340) 
Станок 1Е 614; (080341) Станок 672 ОФ; (080342) Станок ИГ1М; (080343) Станок 
КА280; (080344) Теплообмінник; (080345) Теплообмінник; (080346) Теплообмінник 
/Кип’ятильник РК № 2/; (080347) Теплообмінник ДАН ФП31; (080348) Теплообмін
ник пластинч. FP04; (080349) Теплообмінник пластинч. розбірн FP04 /11 пласт/; 
(080350) Теплообмінник пластинчатий; (080351) Теплообмінник спіральний 50 
м2; (080352) Теплообмінник спіральний 80 м2; (080353) Теплообмінник спіраль
ний KLSO 63061010; (080354) Фільтр ФВ /3/; (080356) Холодильник спирту; 
(080357) Циклон; (080358) Циклон; (080359) Чанок замісу; (080360) Чанок замісу;
(080361) Чанок замісу; (080401) Комп’ютер; (080402) Комп’ютер ARK 5280; 
(080403) Комп’ютер Core i32130 3.4 Ghz; (080404) Комп’ютер промисл Р4; 
(080405) Комп’ютер промисловий ІРС610; (080406) Комп’ютер промисловий 
Р3 з платами в/в; (080407) Комп’ютер промисловий Р3 з платами в/в; (080408) 
Комп’ютер промисловий Р4; (080409) Комутатор моніторів CSW4.19; (080425) Мо
дем 561 4ВХL/VR; (080426) Монітор 19 Samsung 959 NF; (080427) Монітор TFT 19 
Samsung 930 ВF 272; (080428) Монітор TFT 19 Samsung 931 ВF; (080429) Монітор 
TFT Samsung 710 N; (080485) УПС блок живлення; (080488) Цистерна під мазут; 
(080489) Цистерна під мазут; (080490) Цистерна під патоку; (080497) Комп’ютер 
SYA з проц. Athtton 1700; (080499) Принтер; (080503) Системний блок P111; 
(080511) Вентилятор 11,2; (080512) Вентилятор ВДН8; (080513) Вентилятор 
ВКЦ 4766,3; (080514) Вентилятор ВЦ 4768; (080515) Вентилятор ВЦ 4768;
(080516) Електрощит; (080517) Замочні чанки 2 шт; (080518) Зерноочисна ма
шина; (080519) Компресор АВ 300670; (080520) Компресор фреоновий 2шт; 
(080521) Конденсатор фреоновий; (080522) Машина РО; (080523) Набір меблів /
лаборат. солодового цеху/; (080524) Навантажувач КШП6; (080525) Насос ВВН 
3/0,4; (080526) Насос ВВН13 без двигуна; (080540) Силос для солоду; (080541) 
Солодозворушувач; (080542) Таль електрична; (080543) Холодильний агрегат 
ФАЛ 056/7 1984; (080544) Холодильний агрегат ФАЛ 056/7 1984; (080545) Шнек;
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(080548) Комп’ютер Core Duo; (080549) Комп’ютер ІТС; (080550) Комп’ютер ІТС 
/прийомна/; (080555) Монітор LG L 194WT; (080556) Монітор TFT 19 Samsung 
931ВF; (080564) Факс Панасонік; (080568) Ємність 48 м3; (080569) Ємність 
48 м3; (080570) Ємність 50 м3; (080571) Ємність 50 м3; (080572) Ємність 75 м3; 
(080573) Насос 1СЦЛ2024Г; (080574) Насос АСВМ; (080575) Насос центр 2К6;
(080582) Цистерна спиртова; (080583) Цистерна спиртова; (080584) Цис
терна спиртова; (080585) Цистерна спиртова; (080586) Щит електричний; 
(080587) Насос 1СЦЛ2024Г; (080588) Насос АСВМ; (080589) Насос доза
тор НД 16; (080590) Прийомник спирту; (080591) Прийомник спирту; (080592) 
Прийомник спирту; (080593) Прийомник спирту; (080594) Котел КСГ 100; 
(080596) Комп’ютер Intel Core DUO E7600; (080600) Комп’ютер /бухгалтерія/; 
(080601) Комп’ютер /бухгалтерія/; (080603) Комп’ютер СPU AMD Х2 2100/
(бух); (080605) Монітор; (080606) Комп’ютер Р3 733/256/; (080607) Комп’ютер 
СPU AMD Sempron LE; (080608) Модем GVC 56к; (080609) Монітор TFT BENQ; 
(080611) Комп’ютер ІТС8440; (080612) Комп’ютер СPU AMD Sempron LE; 
(080614) Системний блок Pentium; (080616) Генератор холодного туману;
(080617) Насос СDX /B 200/25; (500300) Вентилятор СО2 для солодової грядки; 
(500683) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HVB1; (500684) Системний блок IT
Block G5400Work; (501261) Насосний агрегат ЕЦВ 825100; (501327) Машинка 
миюча ММН 00 000; (501328) Інжектор; (501371) Котел Е 1/9; (080095) Автокран 
КС 3575 № ВО3758АТ; (080096) Автомашина ЗІЛ 130 № ВО 3752 АТ; (080100) 
Автомашина ЗІЛ ММЗ554 № ВО3748АТ; (080102) Автомашина КАМАЗ 5410 № ВО 
3751 АТ; (080105) Автомашина МАЗ № ВО3749АТ; (080107) Автомашина DAEWOO 
NUBIRA № ВО8352АА; (080108) Автомашина УАЗ № ВО 3753 АТ; (080127) Авто
машина CHEVROLET EVANDA № ВО 0062 АТ; (080064) Перетворювач ATV 11 KW 
500V TRI; (080065) Перетворювач ATV 31 7.5KW 500V TRI; (080066) Перетворювач 
ATV 31 HU 22N4 2.2 kBt 500V; (080067) Перетворювач ATV 31 HU 22N4 2.2 kBt 500V; 
(080068) Перетворювач ATV 31 HU 30N4 3 kBt 500V; (080069) Перетворювач ATV 
3111KW 500V TRI; (080070) Перетворювач ATV 312.2KW 500V TRI; (080072) Пере
творювач частоти ATV 5,5 кВт; (080073) Перетворювач частоти ATV 31 2,2 кВт; 
(080074) Перетворювач частоти ATV 31 5,5 кВт; (080076) Перетворювач частот
ний ACS31003E17A 24 5,5 кВт; (080077) Перетворювач частотний ACS31003E
17A 24 7,5 кВт; (080078) Перетворювач частотний ACS31003E25A 44 11 кВт
(080091) Бензоколонка; (080092) Комплект бензоколонок /2 шт/; (080130) Бар’єр 
іскрозахисту; (080135) Газоаналізатор; (080138) Датчик температури ПВТ0,1; 
(080151) Лічильник газу; (080166) Обчислювач об’єму газу Універсал 02; (080170) 
Радіотермінал інтелектуальний iMod (шлюз); (080176) CRISTAL MYL 15S C12 /ав
томат води/; (080179) Бетономішалка; (080180) Бетономішалка; (080202) Газова 
плита; (080203) Газова плита Брест; (080223) Ел.плита Гефест; (080253) Комплект 
меблів /столова/; (080257) Контрольний снаряд; (080258) Контрольний снаряд; 
(080259) Контрольний снаряд; (080260) Корморізка; (080261) Кулер V745CST /авто
мат води/; (080263) Марліт; (080268) М’який куток "Венеція"; (080269) М’ясорубка 
МИМ300; (080329) Подрібнювач кормовий; (080339) Спиртомірник 250 дал;
(080355) Холодильник Мінськ 1700; (080367) Блок захисту котла /4шт/; (080369) 
Вимірювач багатоканальний УКТ 38Щ 12; (080370) Вимірювач багатоконт. УКТ 
38Щ; (080371) Вимірювач температури ТРМ 10Щ 0301; (080372) Вимірювач тем
ператури ТРМ 10Щ 0301; (080374) Витратомір dy 15; (080375) Витратомір dy 15; 
(080376) Витратомір dy 15; (080377) Витратомір dy 15; (080378) Витратомір dy 15; 
(080381) Газоаналізатор; (080383) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e; (080384) Датчик 
ваги F60X1tC3 NH 10e; (080385) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e; (080386) Датчик 
ваги F60X1tC3 NH 10e; (080387) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e; (080388) Датчик 
ваги F60X1tC3 NH 10e; (080389) Датчик тиску PR28; (080390) Датчик тиску PС28; 
(080391) Датчик тиску PС28; (080392) Датчик тиску PС28; (080393) Датчик тиску 
PС28; (080395) Дифманометр ДМ 3584 /12шт/; (080399) Індукційний розходомір;
(080400) Комплект для зважування зерна; (080411) Лічильник води WIK 1252; 
(080412) Лічильник води WIK 652; (080413) Лічильник хол. води WIK 6502; 
(080416) Манометри /83 шт/; (080417) Мікропроцесорний регулятор МІК 2502
011; (080418) Мікропроцесорний регулятор МІК 2502221; (080419) Мікропро
цесорний регулятор МТР 81350П; (080420) Мікропроцесорний регулятор МТР 
815032; (080421) Мікропроцесорний регулятор МТР 815032; (080422) Мі
кропроцесорний регулятор МТР 815032,03000000220; (080423) Мікропро
цесорний регулятор МТР 815032,03000000220; (080424) Мікропроцесорний 
регулятор МТР 815081,5Т1,5300000220; (080437) Перетворювач пост. на
пруги ПНС1123; (080438) Перетворювач пост. напруги ПНС1123; (080439) 
ПІД регулят. техпозиційний ТРМ 12Щ; (080440) ПІД регулят. техпозиційний ТРМ 
12Щ; (080444) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП 114211 /4 шт/; (080445) 
Повторювач тиску ПД4МІ; (080446) Повторювач тиску ПД4МІ; (080448) Прес для 
перев. манометрів; (080449) Прилад КСД3 /3шт/; (080450) Прилад ТНМП /6 шт/;
(080451) Прилад ФЗ /3 шт/; (080452) Прилад Ш 4540/1 /5 шт/; (080455) Ре
гулятор багатоканальний УКт 38; (080456) Регулятор багатоканальний ТРМ 
38Щ01/4 шт/; (080457) Розходомір маси ВЛР 30 4АЕК80Ф; (080458) Ро
таметр РП 0,1 ЖУЗ; (080459) Ротаметр РП 1,6 2шт; (080460) Ротаметр РП 
1,6 ЖУЗ; (080461) Ротаметр РП 2,5 ЖУЗ; (080462) Ротаметр РП 2,5 ЖУЗ; 
(080465) Сітковий комутатор 16 port ENSW1600 SRM; (080469) Спиртомір 
СА2; (080470) Спиртомір СА2; (080471) Спиртомір СА2; (080472) Спирто
мір СА2; (080473) Спиртомір СА2; (080484) Тягонапороміри /15шт/; (080491) 
Щит комп’ютерного обладнання БРУ1, БРУ2; (080492) Щит комп’ютерного 
обладнання розмольноварильного відділення; (080493) Вологомір НЕ lite 15 
культ.; (080494) Вологомір ЦВЗ 3А; (080495) Дистилятор; (080496) Колонка ка
пілярна FFAP; (080498) Кондиціонер з обладнанням; (080500) Регулятор РРГ11;
(080501) Рефрактометр ИРФ; (080502) РН метр НІ 8314 /лабораторія/; (080504) Стін
ка; (080505) Сушильна шафа; (080506) Термостат; (080507) Фотоколориметр КФЕ 
301; (080508) Холодильник Дніпро; (080509) Хроматограф газовий Кристал 2000М; 
(080510) Вага 5т; (080539) Регулятор температури і вологи МПР5103; (080546) 
Апарат УВЧ66 /каб. медичн. обслуг/; (080547) Друкарська машинка; (080551) 
Кондиціонер з обладнанням; (080552) Кондиціонер з обладнанням; (080553) Меблі 
"Престиж"; (080557) М’яка частина; (080558) Спальня "Соната"; (080559) Спальня/ 
готель/; (080560) Стерилізатор ГП20; (080561) Столик маніпуляційний СМ2 /мед
кабінет/; (080562) Стоматологічний стіл; (080563) Телевізор PHILIPS 21PT5408/58; 
(080565) Холодильник; (080566) Холодильник; (080567) Шафа медична мета
лева ШММ2; (080576) Спиртомірник 250 дал; (080577) Спиртомірник 250 дал;
(080578) Спиртомірник 75 дал; (080579) Спиртомірник 75 дал; (080580) Спир
томірник 75 дал; (080581) Спиртомірник 75 дал; (080595) Комод /бухгалтерія/; 
(080597) Кондиціонер ВЕКО; (080599) Прихожа /бухгалтерія/; (080604) Кондиці
онер ВЕКО; (080610) Сейф; (080619) Лічильник СТКЗ0502; (080620) М’який кут 
Міраж; (080621) Піч 393 Т; (080622) Плита Брест; (080623) Спиртомірник база 
75,35 дал; (080624) Спиртомірник база 999,4 дал; (080625) Спиртомірник база 
1000,3 дал; (080626) Спиртомірник база 250,55 дал; (080627) Спиртомірник база 
250,6 дал; (080628) Телевізор Sharp; (080629) Холодильник; (080082) Трансфор
матор 480; (080083) Трансформатор 630; (080086) Шафа силова /2 шт/; (080061) 
Лічильник 9 СТКЗ 10 Q 2t3m; (080079) Регулятор MRM 12 12ст. 100В /год; 
(080080) Регулятор MRM12 12ст; (080062) Модем; (500299) Автовага/ ст. завод/
Денатонім бензоат (Бітрекс), сухий 0,36 кг; Натрію триполіфосфат 1200 
кг; Кальций хлористий 75 кг; Бочка металева 200 л 8 шт; Пудра алюмі
нієва 66 кг; Фенолфталеїн 0,097 кг; Хромовий темносиній, чда 0,048 кг;

Тернопіль
ський рн, 
смт. Залізці, 
вул. Бродів
ська (вул. 
Бєлкіна), 3

Антрон чда 0,097 кг; Метиловий помаранчевий, чда 0,097 кг; Пароніт ПМБ 3,0 мм 
28 кг; Фіксанал Трилон Б 8 шт; Мастило Yuko Politex (NLGI 3) 17 кг відро жерсть 
20 л 2 шт; Мастило Yuko Politex (NLGI 2) картуш 0,4 л ПЕ 136 шт; Енергоресурс 
Мазут котельний 49,408 т; Балясини в асортименті 4 шт; Шини 400965/15.538/р 
4 шт; Шина 205/65 R15 (зима) Шини автомобільні та камери 4 шт; Шина 175/65 
R14 Шини автомобільні та камери 4 шт; Шина 8.2515(240381) Шини для спец
техніки 2 шт; Шина 260/508 R 16 літо Шини автомобільні та камери 44 шт; Шина 
215/9015С Шини автомобільні та камери 4 шт; Шини 9.0020 ф223 4 шт; Шини 
23.1 R 26 ф37 4 шт; Шини 1065х420457 КФ97 6 шт; Шини 320х508 6 шт; Шини 
385/65R22.5 4 шт; Шини 9.00R20 040 БМ 4 шт; Шина 9,0016Я 324А Шини ав
томлбільні та камери 4 шт; Шини 240 х 508 4 шт; Акумулятор 6CT100 Акумуля
торні батареї 5 шт; Акумулятор 6CT190АЗ Акумуляторні батареї 2 шт; Акумулятор 
6СТ60 1 шт; Акумулятор 6CT62 1 шт; Акумулятор 6CT190 Istok Акумуляторні 
батареї 2 шт; Акумулятор 6СТ60 ISTA Акумуляторні батареї 1 шт; Акумулятор 6СТ
190А Акумуляторні батареї 3 шт; Автолампочки 4 шт; Реле в асортименті 1 шт;

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со
ут риму
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за 

ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

Мікропроцесорний регулятор МТР 815 1 шт; Перетворювач змінного струму 
ПНС3 3 шт; Діафрагма розходу Запасні частини КАМАЗ 3 шт; Накладка гальм. 
передня 8 шт; Провода запалювання 1 шт; Катушка запалювання 1 шт; Контак
тна група 2 шт; Хрестовина вала карданного 1 шт; Комплект з/ч до РПА запасні 
частини КАМАЗ 2 шт; Свічка запалювання APS A11 8 шт; Знак небезпеки кл. 3 
3 шт; Вентиль фланц. Ду80 (PN16) 1 шт; Вентиль фланц. Ду в асортименті 17 
шт; Кран одноходовий 9 шт; Засувка стал. Ду 150 (30 с 41нж (Ру 16)) 2 шт; Кран 
чуповий ДУ 100 3 шт; Кран чуповий ДУ 80 5 шт; Кран фланцевий трьоходовий 
Ду 80 2 шт; Кран на водовимірювальне скло 2 шт; Пас 16 шт; Клапан регулюю
чий 15 2 шт; Клапана запобіжника клапана запобіжника 2 шт; Заклепки 75 шт;
Кран манометра 11Б 18 БК (Латун) 135 шт; Опір додатковий 1 шт; Сигналізатор 
рівня зерна 1 шт; Електродзвінок 1 шт; Резистор 20 шт; Адаптер мережі АС3М 
1 шт; Ствол РС50 6 шт; Круг абразивний d 230 19 шт; Регенераторний патрон 2 
шт; Корзина для сміття (металічна) 1 шт; Піпетка мірна 45 шт; Пробірка мірна 20 
шт; Склянка 1000 мл 3 шт; Склянка 50 мл 5 шт; Кювета 4 шт; Кепка 28 шт; Вогне
гасник ВП9 (ОП9) 7 шт; Відро пожежне (конус) 4 шт; Вогнегасник ВП2 3 шт; 
Вогнегасник ОП50 1 шт; Ємність 4 м3 1 шт; Ємність 1 м3 2 шт; Ємність 3,5 м3 5 шт
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, 

т. 200-36-36
конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

ПіДсУмки

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності, 
що відбувся 19.01.2022

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Ва-

лентинівну щодо визначення вартості об’єкта малої прива-
тизації – окремого майна – нежитлових вбудованих примі-
щень магазину (№ 2 – № 13) загальною площею 217,1 м2 з 
вхідним майданчиком в будівлі торгового комплексу літ. А, 
що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цу-
кровий завод», за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, 
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д, з метою привати-
зації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання 
послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 3500 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Арашина Олександра 
Леонідовича щодо визначення вартості об’єкта малої прива-
тизації – окремого майна – кафе-їдальні літ. «А» з тамбуром 
літ. «а», прибудовами літ. «А1», «А2», «А3» загальною площею 
333,9 м2 за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський 
р-н (колишній Мурованокуриловецький р-н), с. Вищеольче-
даїв, вул. Коваля Романа, 3, що перебуває на позабалансово-
му рахунку ТОВ «ЕНЕРГО-СФЕРА», код за ЄДРПОУ 41670946, 
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. 
Строк надання послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 4500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, 
що відбувся 06.01.2022

1. Назва об’єкта оцінки: будівля станції дегазації одягу (інв. 
№ 10310037Г) загальною площею 242,7 м2.

Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Сто-
лєтова, 21.

Балансоутримувач майна: ПАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньо-
дніпровський трубопрокатний завод» (код за ЄДРПОУ 
05393116).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
викупу балансоутримувачем згідно зі ст. 16 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2021.

Замовник/платник: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях.

Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: кран-балка (інв. № 091540), кран-

балка (інв. № 091541), кран-балка (інв. № 091542), кран-балка 
(інв. № 091543), козловий кран ККС-10 (інв. № 091607).

Місцезнаходження oб’єкта оцінки (підприємства, гос-
подарського товариства): Запорізька обл., смт Веселе, 
вул. Робоча, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення роз-
міру збитків, нанесених державі внаслідок незбереження 
державного майна.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2020.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник – ТОВ «Ілот».
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), 

будівля котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв. 
№ 91008), які не увійшли до статутного капіталу господар-
ського товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у про-
цесі приватизації.

Балансоутримувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., 

м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру 

збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, 
в результаті пошкодження державного майна.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2018.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях.

Конкурс не відбувся.
4. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв. 

№ і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв. 
№ і230000-1016300005), склад ПММ, літ. М, (інв. № і230000-
1016300006), які не увійшли до статутного капіталу господар-
ського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ 
«Укртелеком»).

Балансоутримувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».

Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запо-
різький р-н, с. Кушугум, вул. Історична, 11.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру 
збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, 
в результаті пошкодження державного майна.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2018.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях.

Конкурс не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, 
що відбувся 20.01.2022

1. Назва об’єкта оцінки: 9 одиниць автотранспортних за-
собів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ 
157 д/н 87-95 ДНЗ (інв. № 110003); ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ 
(інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н 29-84 ЯАА (інв. 208004), пе-
ререєстрований на № АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ 
(інв. № 210086), перереєстрований на № АЕ9522АА; ЛАЗ-
52523 д/н 31-07 ЯАА (інв. № 408005), перереєстрований 
на № АЕ9521АА; ЛІАЗ-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), 
перереєстрований на № АЕ9517АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 
ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на № АЕ9520АА; 
ЛІАЗ-5256 №17308АА (інв. № 510084), перереєстрований 
на № АЕ9516АА.

Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Бере-
гова, 210.

Балансоутримувач майна: ТДВ «Дніпропетровське ав-
тотранспортне підприємство 11228» (код за ЄДРПОУ 
03113615).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація про-
дажу на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2021.

Замовник/платник: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: подібні (ідентичні, ана-
логічні) до об’єкта оцінки колісні транспортні засоби.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 5,07 тис. грн.

Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля поліклініки літ. А-2 пло-

щею 1195,0 м2 (у т. ч. прибудови літ. АІ-1, літ. АІІ-1, тамбур 
літ. а-1, огорожа № 1-2, сходи № 3, підпірна стіна № 4, мос-
тіння літ. І-ІІІ), разом з групою інвентарних об’єктів у кількості 
9 одиниць, а саме: 4 кондиціонери БК-1500 (інв. № 20839-
20842), 3 люстри (інв. № 11813-11815), автомат газводи (інв. 
№ 22448), годинник «Електроніка-706» (інв. № 55070).

Місцезнаходження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Коксо-
хімічна, 3.

Балансоутримувач майна: ПАТ «Дніпропетровський труб-
ний завод» (код за ЄДРПОУ 05393122).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація про-
дажу на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2021.

Замовник/платник: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі з поді-
бними до об’єкта оцінки спорудами, обладнання, рухомі речі 
(спеціалізація 1.7).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 13,52 тис. грн.

Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного 

призначення – їдальня №7 (у складі: будівля їдальні № 7 літ. 
А-1 з прибудовою літ. а-1 загальною площею 464,9 м2 та 
ґанками літ. а, а1, а2; сараї літ. Б, В; погріб літ. Г) з майном у 
кількості 6 одиниць (електрична сковорода інв. № 4212950; 
три холодильні шафи – інв. № 4212952, 4212953, 4213457; 
трикамерна електрична пекарська шафа – інв. № 4213508; 
тістозмішувальна машина – інв. № 4213527).

Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 24а.

Балансоутримувач майна: АТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація про-
дажу на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2021.

Замовник/платник: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та 
споруд, обладнання.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 13,52 тис. грн.

Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.

Вартість послуг – 13500,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 14.

4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літ. А 
площею 138,4 м2, ґанок з навісом літ. а, замощення І.

Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Першотравенськ, вул. Ювілейна, 27.

Балансоутримувач майна: ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУ-
ГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 001787353).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2021.

Замовник/платник: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові приміщення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 

оцінки – 5,07 тис. грн.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 5000,00 грн, строк надання послуг 

(у кален дарних днях) – 10.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (літ. А-4) 

загальною площею 1849,7 м2 з огорожею та замощенням.
Місцезнаходження oб’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач майна: ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 

вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2021.
Замовник/платник: Регіо наль не відділення Фонду дер-

жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 

оцінки – 3,9 тис. грн.
Конкурс не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Донецькій та Луганській областях про 
підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбулися 03.02.2022

1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт соціально-
культурного призначення – пансіонат «Блакитні озе-
ра», балансоутримувач – ВАТ «Точмаш» (код за ЄДРПОУ 
14300597).

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, май-
но якого оцінюється: Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, 
вул. Соборна, буд. 20/1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартос-
ті об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики 
оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.12.2003 № 1891.

Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість 
послуг з оцінки – 11 999,00 грн, строк виконання – 7 кален-
дарних днів.

2. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до 
завдання майнової шкоди державі за встановленим фактом 
нестачі основних засобів та МНМА зі складу єдиного (ціліс-
ного) майнового комплексу «Азовський судноремонтний за-
вод», переданого в оренду ТОВ «СРЗ» за договором оренди 
від 17.06.2003 № 1055/03. Місцезнаходження об’єкта оцінки 
або підприємства, майно якого оцінюється: 87510, Доне-
цька область, м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 2. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків 
відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої 
постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).

Конкурс визнано таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях про підсумки конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.01.2022

Відповідно до п. 8 розділу III Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190, зі змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки майна – об’єкта приватиза-
ції – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Полупанівський кар’єр», що знаходиться за адресою: Тер-
нопільська область, Підволочиський район, с. Полупанівка 
(балансоутримувач – Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю Виробнича компанія «Гірничодобувна промисловість», 
код за ЄДРПОУ 31261769), не відбувся у зв’язку із відсутністю 
заяв від суб’єктів оціночної діяльності.


