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фонд державного майна України повідомляє

Переліки об’єктів малої Приватизації, що Підлягають Приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду  
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 28.09.2020 № 1574.

Продовження додатка 3Додаток 3 
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 

(у редакції наказу Фонду від 28.09.2020 №  1574)

ПЕРЕЛІК 
окремого майна, що підлягає приватизації в 2020 році

Назва об’єкта Адреса об’єкта

Назва ба лан со
ут римувача або 

зберігача, код за 
ЄДРПОУ

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт 
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації 
(назва, дата, номер)

Регіо наль не відділен ня Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Приміщення № 14 в будівлі критої 
стоянки літ. В1 площею 55,2 кв. м, 
яке не увійшло до статутного капіталу 
ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код за 
ЄДРПОУ 05460953

Він ницька обл., 
Тульчинський 
рн, м. Тульчин, 
вул. Леонтовича 
Миколи, 61

ПрАТ «Тульчинське 
АТП 10557», код за 
ЄДРПОУ 05460953

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля лазні літ. «А» загальною пло
щею 114,0 кв. м, яка не увійшла до 
статутного капіталу СВАТ «Дністер», 
код за ЄДРПОУ 00414247

Він ницька 
обл., Могилів
Подільський рн, 
с. Козлів, вул. Пе
ремоги, 37

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля будинку побуту літ. «А» 
загальною площею 111,1 кв. м з 
ганком, яка не увійшла до статутного 
капіталу КСП «Пляхівське», код за 
ЄДРПОУ 00448195

Він ницька обл., 
Козятинський 
рн, с. Пляхова, 
вул. Подільська, 7а

СТОВ 
«Пляхівське», 
код за ЄДРПОУ 
00448195

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля млина загальною площею 
80,2 кв. м, що не увійшла до статут
ного капіталу КСП «Поділля», код за 
ЄДРПОУ 00448150

Він ницька обл., 
Гайсинський 
рн, с. Бубнівка, 
вул. Першотравне
ва, 82А

ФГ «Людмила
Вінко», код за 
ЄДРПОУ 35711815

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Погріб загальною площею 50,4 кв. м, 
що не увійшов до статутного капі
талу КСП «Поділля», код за ЄДРПОУ 
00448150

Він ницька обл., 
Гайсинський 
рн, с. Бубнівка, 
вул. Першотравне
ва, 84А

ФГ «Людмила
Вінко», код за 
ЄДРПОУ 35711815

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, 
прибудова літ А2 загальною площею 
135,9 кв. м, що не увійшла до статут
ного капіталу ВАТ «Барський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 00371914

Він ницька обл., 
м. Бар, вул. Героїв 
Чорнобиля, 10 

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля лазні загальною площею 
153,1 кв. м, що не увійшла до ста
тутного капіталу ВАТ «Вищеольче
даївський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00371593

Він ницька обл., 
Му ро ванокури
ло вецький рн, 
с. Вищеольчедаїв, 
вул. Урожайна, 3

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля колишнього клубу з антресол
лю, підвалом п/А загальною площею 
410,9 кв. м, ганком, прибудовами а, 
а1, яка не увійшла до статутного ка
піталу СВАТ «Обрій», код за ЄДРПОУ 
03058840

Він ницька обл., 
Козятинський 
рн, с. Іванківці, 
вул. Шевченка 
Т., 29

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля лазні загальною площею 
104,2 кв. м, що не увійшла до ста
тутного капіталу ВАТ «Ситковецький 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 
00371765

Він ницька обл., 
Немирівський 
рн, смт. Ситківці, 
вул. Мандроль
ка, 27

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Приміщення їдальні площею 
308,8 кв. м, що не увійшло до ста
тутного капіталу ВАТ «Ямпільський 
консервний завод», код за ЄДРПОУ 
00374025

Він ницька обл., 
м. Ямпіль, вул. Со
нячна, 6

ПрАТ «Агропере
робник», код за 
ЄДРПОУ 00374025

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Виробнича будівля складу № 1 літ.А 
загальною площею 94,0 кв. м

Він ницька обл., 
Шаргородський 
рн, с. Рахни Лісо
ві, вул. Макарен
ка, 32А

Він ницька філія 
ПАТ «Укртелеком», 
код за ЄДРПОУ 
01182204

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Мережа господарськопобутової кана
лізації виробничого майданчика, інв. 
№ 3262, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
рн, с. Городківка, 
вул. Благовіщен
ська, 103

ПрАТ «Крижопіль
ський цукровий 
завод», код за ЄД
РПОУ 03374764

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Повітроводи АО1, інв. № 3186, 
1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
рн, с. Городківка, 
вул. Благовіщен
ська, 103

ПрАТ «Крижопіль
ський цукровий 
завод», код за ЄД
РПОУ 03374764

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Колектор вузла очисних споруд госпо
дарчої та побутової води, інв. № 3197, 
1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
рн, с. Городківка, 
вул. Благовіщен
ська, 103

ПрАТ «Крижопіль
ський цукровий 
завод», код за ЄД
РПОУ 03374764

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Напірний трубопровід незабруднених 
виробничих стічних вод з ставків
накопичувачів на ставки біохімочист
ки, інв. № 3185, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
рн, с. Городківка, 
вул. Благовіщен
ська, 103

ПрАТ «Крижопіль
ський цукровий 
завод», код за ЄД
РПОУ 03374764

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Напірний трубопровід 1407 виробни
чих стічних вод на ставки накопичу
вачі, інв. № 3184, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
рн, с. Городківка, 
вул. Благовіщен
ська, 103

ПрАТ «Крижопіль
ський цукровий 
завод», код за ЄД
РПОУ 03374764

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Назва об’єкта Адреса об’єкта

Назва ба лан со
ут римувача або 

зберігача, код за 
ЄДРПОУ

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт 
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації 
(назва, дата, номер)

Напірний трубопровід питної води 
на вузол біохімочистки В15, інв. 
№ 3157, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
рн, с. Городківка, 
вул. Благовіщен
ська, 103

ПрАТ «Крижопіль
ський цукровий 
завод», код за ЄД
РПОУ 03374764

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Напірний трубопровід скиду очисних 
вод в акумулюючі ставки К 114Б, інв. 
№ 3182, 1985 р. в.

Він ницька обл., 
Крижопільський 
рн, с. Городківка, 
вул. Благовіщен
ська, 103

ПрАТ «Крижопіль
ський цукровий 
завод», код за ЄД
РПОУ 03374764

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Гаражі літ «Б» загальною площею 
59,9 кв. м з оглядовими ямами літ. 
«б», «б1»

Він ницька обл, 
Барський рн, 
м. Бар, вул. Криво
носа 66А, гараж 
2, 3

Північний офіс 
Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 
40479560

Державна аудитор
ська служба України

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 20,2 кв. м Він ницька обл., 
м. Він ниця, 
вул. Чехова, 1а, 
ТВГ «Авіатор», га
раж 280 (303)

Північний офіс 
Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 
40479560

Державна аудитор
ська служба України

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Нежитлові приміщення на 3 поверсі 
в будівлі літ. А загальною площею 
204,28 кв. м, у т.ч.: приміщення 
№ 3№ 12, 34 % коридору «ІІІ», 34 % 
коридору «ІV», 50 % туалету «V», 50 % 
умивальника «VІ», 34 % коридору 
«VІІ», 1/3 сходової клітини «І», 1/3 
сходової клітини «ІІ»

Він ницька обл., 
Барський рн, 
м. Бар, майдан 
Святого Мико
лая, 20

Північний офіс 
Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 
40479560

Державна аудитор
ська служба України

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною 
площею 746,2 кв. м з ганком

Він ницька обл., 
м. Він ниця, 
вул. Промисло
ва, 7а

ПАТ «Південь
західшляхбуд», 
код за ЄДРПОУ 
03449841

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля лікувальнопрофілактичного 
пункту літ. «№ 51» загальною площею 
739,6 кв. м, з прибудовою та ганком

Він ницька обл., 
м. Він ниця, 
вул. Промисло
ва, 7а

ПАТ «Південь
західшляхбуд», 
код за ЄДРПОУ 
03449841

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають при
ватизації в 2020 році»

Будівля їдальні літ. «А», загальною 
площею 205,3 кв. м

Він ницька обл., 
Оратівський 
рн, с. Угарове, 
вул. Молодіж
на, 46а

Оратівська селищ
на рада Оратів
ського району Він
ницької області, 
код за ЄДРПОУ 
04327985

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Він ницькій та Хмель
ницькій областях

Наказ Фонду від 18.03.2020 
№ 509 «Про внесення змін до 
наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затверджен
ня переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» 
(із змінами)

Будівля колишнього будинку управлін
ня статистики літ. А, загальною пло
щею 227,4 кв. м з ґанками а, а1, а2

Він ницька обл., 
м. Бар, вул. Со
борна, 32

Головне управлін
ня статистики у 
Він ницькій облас
ті, код за ЄДРПОУ 
02359395

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 26.05.2020 
№ 899 «Про внесення змін до 
наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затверджен
ня переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» 
(із змінами)

Адміністративна будівля, загальною 
площею 590,3 кв. м

Він ницька обл., 
м. Бершадь, 
вул. Миколаєн
ка, 21

Головне управлін
ня статистики у 
Він ницькій облас
ті, код за ЄДРПОУ 
02359395

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 
№ 1092 «Про внесення 
змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 
2020 році» (із змінами)

Адміністративний будинок, загальною 
площею 113,9 кв. м

Він ницька обл., 
м. Хмільник, 
вул. Пушкіна, 17

Головне управлін
ня статистики у 
Він ницькій облас
ті, код за ЄДРПОУ 
02359395

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 
№ 1092 «Про внесення 
змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що під
лягають приватизації в 2020 
році» (із змінами)
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Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за  
ЄДРПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

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

ДП «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України

Наказ Фонду 
від 04.08.2020 
№ 1299 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об'єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації в 
2020 році» (із 
змінами)

(090028) Артсвердловина,2 Вінниць
ка область, 
Калинівський 
район, с. 
Дружне, вул. 
Промислова 
(Жовтне
ва), 41

(090027) Артсвердловина,1 Вінниць
ка область, 
Калинівський 
район, с. 
Дружне, вул. 
Промислова 
(Жовтне
ва), 40  

(090011) Будівля головного корпусу, А (загал. п. 2984 кв.м.); (090035) Будівля головного корпусу, 
А3 (загал. п. 421,9 кв.м.); (090007) Будівля дизельної станції з насосною перекачки мазуту , Б (за
гал. п. 61,2 кв.м.); (090017) Будівля насосної очисних споруд , В (загал. п. 12,2 кв.м.); (090016) 
Будівля гаража з матеріальним складом, Г (загал. п. 485,7 кв.м.); (090010) Будівля гаража з ма
теріальним складом, Г1 (загал. п. 103,1 кв.м.); (090003) Будівля гаража, Г2 (загал. п. 47,8 кв.м.); 
(090015) Будівля матеріального складу, Д (загал. п. 651,6 кв.м.; (090014) Будівля котельні, Ж (за
гал. п. 600,8 кв.м.); (090013) Прибудова, Ж1; (090004) Будівля адмінбудинку,3 (загал. п. 482,3 
кв.м.); (090020) Будівля прохідної, К (загал. п. 67,2 кв.м.); (090008) Будівля вагової , Л (загал. п. 
34,8 кв.м.); (090022) Будівля спиртосховища, М (загал. п. 344,5 кв.м.); (090044) Будівля градірні 
з насосною станцією оборотного водопостачання, Н (загал. п. 41,7 кв.м.); (090019) Будівля складу 
з підробним відділенням, О, О1, О2 (загал. п. 940,4 кв.м.); (090012) Будівля зерноскладу, П (за
гал. п. 1549,9 кв.м.); (090023) Будівля контори, С (загал. п. 158,3 кв.м.); (090085) Будівля складу 
ПММ, У (загал. п. 130,2 кв.м.); (090002) Будівля автогаража, Щ (загал. п. 419,3 кв.м.); (090064) 
Огорожа,1; (090031) Бесідка для криниці; (090032) Басейн, З; (090090) Туалет , Є; (090024) Туалет, Ю;

Вінниць
ка область, 
Калинівський 
район, с. 
Дружне, вул 
Промислова 
(Жовтне
ва), 25

(090029) Чан для зливу барди, Ш (загал. п. 140,5 кв.м.); (090095) Чан для мазуту, Х (за
гал. п. 215,8 кв.м.); (090094) Чан для мазуту, Ч (загал. п. 218,4 кв.м.); (090005) Будівля 
трансформаторної підстанції, И (загал. п. 48,7 кв.м.); (090006) Будівля кислотного відді
лення, І (загал. п. 32,8 кв.м.); (090033) Піднавіс для зберігання солі, Ї (загал. п. 17 кв.м.); 
(090104) Паропровід в підвал; (090059) Криниця; (090018) Будівля дизельної станції з насо
сною перекачки мазуту, Б (насосна перекачки мазуту) (загал. п. 23,7 кв.м.); (090086) Навіс, Ф

(090009) Будівля водонасосної станції , А (загал. п. 42,7 кв.м.) Вінниць
ка область, 
Калинівський 
район, с. 
Дружне, вул. 
Промислова 
(Жовтне
ва), 39 

(090093) Чан для мазуту 15,59 куб. м.; (090021) Склад зрідженого газу; (090025) Автомагістраль; 
(090026) Алея біля криниці; (090030) Бесідка (місце для куріння); (090034) Варочний апарат без
перебійної дії; (090036) Відстійник очисних споруд; (090037) Ворота біля зерносклада 1; (090038) 
Ворота біля зерноскладу 2;

Вінниць
ка область, 
Калинівський 
район, с. 
Дружне, вул 
Промислова 
(Жовтне
ва), 25  

(090039) Ворота біля ЗТП 331; (090040) Ворота біля ПММ; (090041) Ворота біля прохідної; 
(090042) Ворота в тер. зду біля матеріального складу №2; (090043) Ворота в тер. зду біля 
теслярської майстерні; (090045) Димоход котельні; (090047) Ємність для резервної води №1 
др.бродил.відд.; (090048) Ємність для резервної води №2 др.бродил.відд.; (090049) Ємність 
для ферментів №1; (090050) Ємність для ферментів №2; (090051) Ємність для ферментів №3; 
(090052) Ємність для ферментів №4; (090053) Ємність забору гарячої води; (090054) Ємність 
забору гарячої води; (090055) Ємність холодної води; (090056) Каналізаційна система очис
них споруд 2; (090057) Катодна станція; (090058) Кислородна будка; (090060) Огорожа із за
лізоб. плит в терит. заводу 254 п.м.; (090061) Огорожа в території заводу; (090062) Огорожа з 
декор. оздоб. біля прохідної 36 п.м.; (090063) Огорожа з ракушника біля складу ПММ 56 п.м;

(090065) Огорожа камін. біля зерноск. з підр.від. 54 п.м; (090066) Огорожа камінна біля спиртос
ховища 98 п.м.; (090067) Огорожа камінна з декоративним оздобленням прохідна; (090068) Огоро
жа перед гол. корпусом 242 м.п.; (090069) Пересувна бочка для води; (090070) Під’їздна дорога та 
площадка біля видачі барди 3304кв; (090071) Плотина земляна 120 м.; (090072) Плотина земляна 
150 м.; (090073) Площ. і доріжка біля павільйонасклада 298 кв.м; (090074) Площадка біля адмін
будинку 510 кв.м; (090075) Площадка біля центрального входу 2460 кв.м.; (090076) Площадка для 
стоянки авто; (090077) Пожежна ємність у71 174 м.; (090078) Резервуар №1; (090079) Резервуар 
№2; (090080) Резервуар №3; (090081) Резервуар №4 (ЕАФ); (090082) Резервуар №5; (090083) Ре
зервуар для зберігання спиртопродуктів; (090084) Резервуар ПММ 06; (090087) Територія заводу 
1040 кв.м; (090088) Тротуарна площадка біля прохідної; (090089) Туалет № 3 біля адмінбудинку;

(090091) Фундамент для забору по вул. Жовтневій; (090092) Чан для зливу барди; (090096) Чан для 
ПММ 1 (бензин); (090097) Чан для ПММ 2 (бензин); (090098) Чан для ПММ 3 (бензин); (090099) 
Кабель АВВГ 3х185+1х95 підробне відділення; (090100) Клапан 25У D80; (090101) Комунікації 
в варочному відділенні; (090102) Конденсатопровід170 п.м 60,3х3від апар. в котельню; (090103) 
Паропровід в котельні; (090105) Передаточна ємність 40 куб.м; (090106) Повітряна силова лі
нія; (090107) Труба конденсата 95 м нерж. апаркотел; (090108) Трубопровід барди(в.т.ч.нерж.
трубd7660м.п.); (090109) Трубопровід води до ректифікації; (090110) Трубопровід нержавіючий 
подачі бражки з чанів д. 100; (090111) Трубопровід очисних споруд; (090112) Трубопровід рецир
куляції бражки; (090113) Трубопровід спирту; (090114) Автомат 3фазний 200 А(1); (090115) Авто
мат 3фазний 200 А(2); (090116) Автомат 3фазний 400 А; (090117) Автомат 3фазний 630 А(1);

(090118) Автомат шкафний 3фазний 400А; (090119) Автомат.перем. напр. (АВР); (090121) Авто
матика регулір.плотності замісу; (090122) Автоматичний регулятор; (090123) Автопідйомник ГУАР
15; (090124) Апарат для мехферментної обробки (нижній оцукрювач); (090125) Бардорегулятор(н); 
(090126) Батарейний циклон з шлюзовим затвором; (090127) Бітономішалка(2); (090128) Блок 
безперебійного живлення(2014); (090129) Бражна колона (22 тарілки); (090130) Бродильний 
чан (10); (090131) Бродильний чан з мішалкою(1); (090132) Бродильний чан з мішалкою(2); 
(090133) Бродильний чан з мішалкою(3); (090134) Бродильний чан з мішалкою(4); (090135) Бро
дильний чан з мішалкою(5); (090136) Бродильний чан з мішалкою(6); (090137) Бродильний чан з 
мішалкою(7); (090138) Бродильний чан з мішалкою(8); (090139) Бродильний чан з мішалкою(9);

(090140) Бункер верхній 15.5 куб.м.; (090141) Бункер для зерна; (090142) Бункер для зерна 15 куб.м.; 
(090143) Бункер для зерна 16 куб.м.; (090144) Ваги 30 т.; (090145) Ваги(1); (090146) Вакуум.оцукрювач 
6,4 куб.м з ел.дв.7,5\3000; (090147) Вентилятор В06300(1); (090148) Вентилятор ВНД №1 з ел. дв. 3 
квт б/у; (090149) Вентилятор ВНД №2 з ел. дв. 3 квт б/у; (090150) Вентилятор ВНД №3 з ел. дв. 3 квт 
б/у; (090151) Вентилятор В063005А; (090152) Вентилятор В06300(2); (090153) Вентилятор В06
300(3); (090154) Вентилятор В06300(4); (090155) Вентилятор В06300(5); (090156) Вентилятор В06
300(6); (090157) Вентилятор В06300(7); (090158) Вентилятор високого тиску №10; (090159) Венти
лятор ВЦН70; (090160) Верхня галерея(склад №1); (090161) Видержувач маси 15 куб.м.; (090162) 
Випарна камера пара; (090163) Випромінювач зварювальний ВД 306 С; (090164) Випрям.звар. ВС300 
Б; (090165) Водовідокрімлювач; (090166) Водонагрів. ємк. 2 куб.м; (090167) Вузол приводу чанка за
місу; (090168) Газоаналізатор; (090169) Гориз.фрезерний станок з ел.дв. 5кВт; (090170) Датчик різниці 
тиску Метран 100ДД 144002; (090171) Датчик тиску газу РС28; (090172) Деаратор Д25 (котельна); 
(090173) Деревообробний станок з ел.дв. 10 кВт; (090174) Дефлегматор бражної колони F40 кв.м;

(090175) Дефлегматор до ректифік.колони F44; (090176) Дефлегматор ЕК F=31 кв.м мідь; (090177) 
Дефлегматор епюрац.колони №1F40 кв.м; (090178) Дефлегматор ректиф. колони F44; (090179) 
Дефлегматор ректифікаційноі колони №3; (090180) Дефлегматор РК F40 кв.м н/ж; (090181) Димосос; 
(090182) Димосос ДН 10 лів.2251 з ел.двиг.; (090183) Димосос ДН8; (090184) Добова ємність для 
зерна 74,348 куб.м.(Наружна); (090185) Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою(1); (090186) Дріжджанка 
16 куб.м. з мішалкою(2); (090187) Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою(3); (090188) Дріжджанка 16 
куб.м. з мішалкою(4); (090189) Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою(5); (090190) Дріжджанка 16 куб.м. 
з мішалкою(6); (090191) Дробилка ДДМ5(1); (090192) Дробилка ДДМ5(2); (090193) Дробілка ДДМ5 
(1) б/у; (090194) Дробілка Д3302(б/у); (090195) Дутьєвий вентилятор; (090196) Економайзер 
ЕБІ300 до ДКВР 10/13; (090197) Економайзер ЕБІ300 до ДКВР 16/13; (090199) Електрична таль;

(090200) Електродвигун 5,5 /1500 АНММ112М4; (090201) Електродвигун 55 кВт/1500 б/у; (090203) 
Електрощит розподільний ЩО59(1); (090204) Електрощит розподільний ЩО59(2); (090205) Електро
щит розподільний ЩО59(3); (090206) Електрощит розподільний ЩО59(4); (090207) Електрощитова; 
(090208) Епюраційна колона (42 тарілки); (090209) Ємність барди №1; (090210) Ємність барди №2; 
(090211) Ємність води 15 куб.м №1; (090212) Ємність води 15 куб.м №2; (090213) Ємність конден
сату; (090214) Ємність маси №1 (ГДФО №1) б/у; (090215) Ємність маси №1 (ГДФО №2) б/у; (090216) 
Заборний приямок; (090217) Заточний станок №1 б/у; (090218) Заточний станок №2 б/у; (090219) 
Заточний станок №3 б/у; (090220) Збірник гарячоі води; (090221) Збірник конденсату; (090222) Збір
ник промивноі води; (090223) Збірник сивушного масла(1); (090224) Збірник сивушного масла(2);
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(090225) Збірник холодноі води; (090227) Індукційний витратомір(1); (090228) Інжектор барди(1); 
(090229) Кавітатор з ел.двиг.37 квт(1); (090230) Кавітатор з ел.двиг.37 квт(2); (090231) Кавіта
тор з ел.двиг.37 квт(3); (090232) Кип'ятильник епюраційноі колони №1; (090233) Кип'ятильник 
епюраційноі колони №2; (090234) Кип'ятильник ректифіційноі колони; (090235) Клапан ESPA 
ДУ50 з ел.приводом; (090236) Клапан ДУ 80; (090237) Колонка конценр.; (090238) Компрес. 
устан.СО243; (090239) Компресор 4ВУ 15/9 кв.м.; (090240) Компресор вуглекислоти; (090241) 
Компресор ЦКС 525; (090242) Компресор_; (090243) Компресор25; (090244) Комунікація підве
дення води з артскважини на дробілку; (090245) Конвеєр галереї(склад №1); (090246) Конден.F
20 кв.м підігріву або охол. рідини; (090247) Конденс. F10 кв.м підігріву або охолод.рідини;

(090248) Конденс.устан. з автом. регулір.; (090249) Конденсат. ректифікаційноі колони; 
(090250) Конденсат. концен. кол.; (090251) Конденсатовідводчик діаметр 30; (090252) Конден
сатовідводчик діаметр 40; (090253) Конденсатовідводчик діаметр 50; (090254) Конденсатор; 
(090255) Конденсатор(1); (090256) Конденсатор(2); (090257) Котел емальовнийі1; (090258) 
Котел емальовнийі2; (090259) Котел КСТ16; (090260) КШП5 (б/у); (090261) Лінейна па
нель ЩО703; (090262) Магнітний сепаратор; (090263) Мазутний насос(1); (090264) Мазутний 
насос(2); (090265) Мазутний насос(3); (090266) Масляний вимикач №1; (090267) Масляний ви
микач №2; (090268) МІК510103(1); (090269) МІК510103(2); (090270) МІК510103(3); 
(090271) Мікропроцес.регул. МІК510103; (090272) Мікропроцесор "Мікрол" МТР8(1);

(090273) Мікропроцесорний регулятор МТР815; (090274) Мішалка з ел. двиг.5,5 квт на апарат 
ГДФО №1 б/у; (090275) Мішалка з ел. двиг.5,5 квт на апарат ГДФО №2 б/у; (090276) Молотко
ва дробилка ДДМ5; (090277) Моторредуктор з мішалкою 13 квт; (090278) Навантажувач КШП
5(1); (090279) Навантажувач КШП5(2); (090280) Навантажувач КШП6; (090281) Напірна ємкість 
пром.в.; (090282) Напірний збірний конден.; (090283) Насос EVM |18 12 F5 |1.1 IES; (090284) Насос 
WILO з байпасом; (090285) Насос АНВ 12,5 №1; (090286) Насос ЗМА 4020/5,5; (090287) Насос 
СГФ25/120К з ел.двиг 15/відстійник очисних споруд; (090288) Насос грязевик з ел.двиг.2,2 квт /
інвентир.2009р/; (090289) Насос грязевик насосної перекачки мазута; (090290) Насос дисмемб
ратор №1; (090291) Насос дисмембратор №2; (090292) Насос 1006520; (090293) Насос 16160;

(090294) Насос 20/24 ЯСЦА; (090295) Насос 3 М 40200/5,5 викачки барди №2; (090296) Насос 3М/А 
40200/7,5; (090297) Насос 86/66; (090298) Насос DWO200M; (090299) Насос DWO40 чанок замісу; 
(090301) Насос вакуумний ВВН 6/0,4 з електродвигуном 15кВт/1500об.; (090302) Насос ВВН12; 
(090303) Насос ВВН6; (090304) Насос ВД К2175 ТЗ (2014); (090305) Насос ВДК 175 Т (апаратне 
відділення); (090306) Насос викачки маси №1 3М 40 200 \5,5; (090307) Насос викачки маси №2 DWO
400; (090308) Насос ВМ65200/18,5; (090309) Насос ВМ65200/22; (090310) Насос ВМ65200/32; 
(090311) Насос води ЦВК 1,1 квт 3000 об/хв (викачки сивушного масла); (090312) Насос глибинний ЦВ
16140; (090313) Насос глибинний ЦВ16140(2013); (090314) Насос ДWO4001 (молочний); (090315) 
Насос для спирту КМ 6550160 з електродвигуном 5,5кВт/3000об.; (090316) Насос ЕМ  40200/5,5;

(090318) Насос ЕМ40200/5,5 (ГДФО); (090319) Насос живлення котла АиНСМ38198; (090320) 
Насос ЗАМ 200/5,5; (090321) Насос зерна з ел.двиг.13 кв 3000 об/хв б/у №1; (090322) Насос 
ЗМ 40200/5,5; (090323) Насос ЗМ40200/5,5; (090324) Насос ЗМ40200/5,5(1); (090325) На
сос ЗМ40200/5,5(2); (090326) Насос ЗМА 40200/7,5; (090327) Насос ЗМА40200/7,5 викачки 
з ГДФО; (090329) Насос маси №1 з ел.двиг.7,5х3000 б/у; (090330) Насос маси з ел. дв.5,5х1500 
б/у(передаточне); (090331) Насос маси ЗМА40200/5,5 квт; (090332) Насос НМШ5/254/25; 
(090333) Насос ПДВ 16/20 В; (090334) Насос плунжерний 11гр. з ел.дв. 10 кВт(1); (090335) На
сос плунжерний 11гр. з ел.дв. 10 кВт(2); (090337) Насос РПА з Ел.дв. 30х1500 б/у; (090338) На
сос солі з елект.5,5 квт х1500 об/хв; (090339) Насос трьохплунжерний "Нагема" з ел.дв. 10 кВт; 
(090340) Насос Х5032125 5,5 квт/3000 об/хв; (090341) Насос ЦВК з ел.двиг.13 квт 1500 об/хв 
(барди №2); (090342) Насосмішалка №13М 40 200 \5,5(передаточне); (090343) Насосмішалка 
№2 3 ВМ65200(передаточне); (090344) Насосмішалка з ел.двиг.4,0х3000 б/у; (090345) Норія;

(090346) Норія НЦГ 2х20; (090347) Норія НЦГ 50(2); (090348) Норія_(склад№1); (090349) Оцукрювач; 
(090350) Пакувальник для зберігання зерна R9; (090351) Пальник МДП400 до ДКВР 10/13 №1; 
(090352) Пальник МДП400 до ДКВР 10/13 №2; (090353) Паровий котел ДКВР 10/13; (090354) Паро
вий котел ДКВР 16/13; (090355) Перетворювач змінного струму(1); (090356) Перетворювач змінного 
струму(2); (090357) Перетворювач тиску ПД100ДИ1,61111,01,6МП /Кл 1,0 ОВЕН; (090358) Підвіска 
ротора №1; (090359) Підвіска ротора №2; (090360) Підвіска ротора №3; (090361) Підігрів підсуш. шару; 
(090362) Підігрівач бражки; (090363) Підігрівач конденсату; (090364) Підігрівач мазута; (090365) Підігрівач 
мазуту МП 25/6(1); (090366) Підігрівач(1); (090367) Підігрівач(2); (090368) Піновловлювач(1); (090369) 
Піновловлювач(2); (090370) Пневматичний молот; (090371) Пневмоелектроперетворювач ПЕП (1);

(090372) Пневмоелектроперетворювач ПЕП (2); (090373) Пускач ПМА; (090376) Пусковий комп
лекс автоматиз схеми.низьк.темп.розв.; (090378) Регулятор РДУК100; (090379) Регулятор МІК 
511(1); (090380) Ректифікаційна колона (74 тарілки); (090381) Ресівер повітря №1; (090382) 
Ресівер повітря №2; (090383) Ресівер повітря №3; (090384) Ресівер повітря №4; (090385) Ре
сівер повітря №5; (090386) Ресівер очистки повітря №1; (090387) Ресівер очистки повітря №2; 
(090388) Розп.пункт(електрощит) ПР; (090389) Ротаметр РП16 ЖУЗ; (090390) Рубильник 400Аз 
розподільчим пунктом; (090391) Свердлувальний станок; (090392) Свердлувальний станок TVV 
230v 450 ват; (090393) Сверлильний станок горизонтальний; (090394) Сепаратор бражки №1; 
(090395) Сепаратор бражки №2; (090396) Сепаратор магнітний Б8БМП; (090397) Сепара
тор магнітний БМП; (090398) Сепаратор непр.продуву котлів; (090399) Сигналізатор СТВ (1);

(090400) Сигналізатор СТВ (2); (090401) Сигналізатор СТВ (3); (090402) Сигналізатор СТВ (4); 
(090403) Сигналізатор СТВ (5); (090404) Сигналізатор СТВ (1); (090405) Сигналізатор СТВ (2); 
(090406) Сигналізатор СТВ (3); (090407) Сигналізатор СТВ (6); (090408) Сигналізатор СТВ (7); 
(090409) Система підігріву бражноі колони; (090410) Спиртоловушка; (090411) Спиртоловуш
ка епюраційноі колони; (090412) Спиртоловушка конц. колони; (090413) Спиртоловушка нова; 
(090414) Спиртоловушка_; (090415) Стабілізатор витрат зерна СРЗ5; (090416) Станок цирку
лярний; (090417) Таль 1 тона; (090418) Таль 3 тони; (090419) Таль 3Т/3М важільна ланцюгова 
(стаціонарна); (090420) Таль 5 тон; (090421) Теплообмінник конц. кол.; (090422) Теплообмінник 
типу "труба в трубі"(1); (090423) Теплообмінник типу "труба в трубі"(2); (090424) Теплообмінник 
типу "труба в трубі"(3); (090425) Теплообмінник(1) спірал.; (090426) Токарний станок 1К62 з 
ел.дв. 10 кВт; (090427) Токарний станок(1); (090428) Токарний станок(2); (090429) Транспортна 
галерея (склад№1); (090430) Трансформатор сил 630 Ква; (090431) Трансформатор силовий 630 
кВа; (090432) Трасформатор напруги НОМ10(1); (090433) Трасформатор напруги НОМ10(2);

(090434) фільтр грубої очистки №1; (090435) фільтр грубої очистки №2; (090436) Фільтр мазуту тонкої 
очистки(1); (090437) Фільтр мазуту тонкої очистки(2); (090438) Фільтр механ.ХВО(1); (090439) Фільтр 
механ.ХВО(2); (090440) Фільтр натрійкатіоновий(1); (090441) Фільтр натрійкатіоновий(2); (090442) 
Фільтр натрійкатіоновий(3); (090443) Фільтр натрійкатіоновий(4); (090444) Холодил.сив.масла 
F13 кв.м; (090445) Холодильник спирту; (090446) Чан для ЕАФ 1000 дал.; (090447) Чан для спирту 
3200 дал.(1); (090448) Чан для спирту 3200 дал.(2); (090449) Чан для спирту 350 дал.; (090450) Чан 
для спирту 650 дал.; (090451) Чан для спирту 807 дал.; (090452) Чан для спирту 950 дал.; (090453) 
Чан замісу 3 куб. (передаточне); (090454) Чанок для замісу №3 з мішалкою 5 куб.м; (090455) Чанок 
замісу ел.дв.3квт 1500об\хв б/у; (090456) Чанок замісу передаточний; (090457) Шкафний автомат 
400 А; (090458) Щит; (090459) Щит контрольний; (090460) Щит автоматики; (090461) Щит розпо
дільний СП7(1); (090462) Щит розподільний СП7(2); (090463) Ячейка розподільна КСО366(1);

(090464) Ячейка розподільна КСО366(2); (090465) Ячейка розподільна КСО366(3); (090466) Ячей
ка розподільна КСО366(4); (090467) Автоматизація і комп,ютиризація котельні; (090470) Багато
функц.копіров.апарат MFP М1005; (090471) Блок живлення UPS (lдо комп.1) Mustek PowerMust 
1000 NET Guard; (090472) Блок живлення UPS 1000va; (090474) Витратомір конденсата ИРЖ 3,2; 
(090475) Жорсткий диск 80 Gb 7200 UDMA\100; (090476) Комп,ютер АМД А44020/Х2/4 Gb|500Gb|АТХ 
400W| без ПЗ ,; (090477) Комп.ютер Іntel G530 ASUSP 8H611; (090480) Комп'ютер AMD A44020/
X2/4Gb/500Gb/ATX400W/без ПЗ; (090483) Комп'ютер CELERON Д 2,5/мв(1); (090484) Комп'ютер 
CELERON Д 2,5/мв(3); (090486) Комп'ютер Celeron850/Samsung15"/128MB/20Gb (5); (090487) 
Комп'ютер Celeron850/Samsung15"/128MB/20Gb (6); (090488) Комп'ютер Intel G1620 |4096|500Gb\
DWD(2014)1; (090489) Комп'ютер Intel G1620 |4096|500Gb\DWD(2014)2; (090490) Комп'ютер INTEl 
G550/4096MB/500 Gb/DVD RW/Keub; (090491) Комп'ютер P41,5GHc/Samsung15"/256MB/80Gb/
CDRW; (090492) Комп'ютер PENTIUM; (090493) Комп'ютер PhenomlI 545|Geforse GT240 Gb|4056 
DDR2|1Tb; (090498) Модем GSM Cinterion MC 52 IT; (090499) Монітор (до ком 1) "19 LC HannsG HW 
191 DR 1440.; (090500) Монітор (до ком 2) "19 LC HannsG HW 191 DR 1440.; (090501) Монітор 17 LCD;

(090502) Монітор 22" LG W2253PF; (090503) Монітор АОС 2216 S 22"; (090504) Ноутбук "Вер
сія з ВДТ122(блютузом); (090505) Обчислювач газу "Універсал2"; (090506) ПК Celeron 1700/
Samsung17"/256MB/40Gb(1); (090507) ПК Celeron 1700/Samsung17"/256MB/40Gb(2); (090508) 
ПК Celeron850/Samsung15"/128MB/20Gb (3); (090509) Привід опт.дисків DVDRW ASUS; (090510) 
Привід опт.дисків DVDRW NEC 3540 A; (090511) Принтер "Canon LBP810"(1); (090512) Принтер 
"Canon LBP810"(2); (090513) Принтер CANON LBP1120; (090514) Принтер HP(1); (090515) Прин
тер HP(2); (090516) Принтер лазерний; (090517) Принтер НР1018 з кабелем USB та фільтром; 
(090518) Принтер+сканер+КМА НР3020; (090519) Частотний перетворювач 2,2квт 380 ват; (090520) 
Автокран ЗИЛ133Г КС АВ5706ВІ; (090530) Екскаватор ЄО2628 17298АВ; (090531) Компресор;

(090532) ОДАЗ93571 Н/ПБ АВ1073ХР; (090533) ОДАЗ9370 Н/ПБ АВ1072ХР; (090534) ОДАЗ9370 
Н/ПЦ АВ1074ХР; (090535) ОДАЗ9370 Н/ПЦ АВ1075ХР; (090537) Причіп 2ПТС4 17299АВ; (090538) 
Причіп 2ПТС4М 17300АВ; (090539) Пускозарядне пристрій (теліжка); (090646) Електропневмоперет
ворювач (1); (090647) Електропневмоперетворювач (2); (090648) Електропневмоперетворювач (3); 
(090649) Електропневмоперетворювач (1); (090650) Електропневмоперетворювач (2); (090651) Елек
тропневмоперетворювач (3); (090652) Електропневмоперетворювач (4); (090658) Привід оптичних дис
ків DWD +|RW| LG; (090659) Принтер CANON LВP2900; (090660) Пускач ПМА 6202 (1); (090661) Пускач 
ПМА 6202 (2); (090663) Сверлильний станок; (090664) Сканер BENG 5300 UCAC ER; (090665) Тел.факс 
PANASONIC KXFT 78 RU; (090666) Телефакс Pahasonic KX FT 984 UAB (23539); (090667) Трансформа
тор струму ТПЛ 10 30/5(1); (090668) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(2); (090669) Трансформатор 
струму ТПЛ 10 30/5(3); (090670) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(4); (500303) Колона бражна;

(500308) Перетоки; (500490) GPRS модем для побутових лічильників газу ТКБ з датчиком ім
пульсів; (500492) Системний блок ITBlock G5400Work; (500493) Монітор 23,6” Iiyama ProLite 
X2474HVB1; (500494) Насосна станція МЕТАВО HWW 4000/25G; (500495) Системний блок ITBlock 
G5400Work; (500496) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HVB1; (500714) Багатофункційний при
стрій БФП Canon imageRUNNER 1435i P31030000000008; (501210) Котел опалювальний газовий 
стальний типу "Рівнетерм48"; (501263) Куб РКф900 епюраційна колона; (501278) Регулятор 
тиску РДУК; (501326) Гідродинамічний емульгатор; (501418) Дефлегматор мідь БК F=40 м.кв; 
(090521) Автомобіль ГАЗ2705 АВ6111АА; (090523) Автомобіль грузовий ЗИЛММЗ554 АВ5701ВІ; 
(090524) Автомобіль грузовий ЗИЛММЗ554М АВ5048ВІ; (090525) Автомобіль грузовий КАМАЗ
53213 АВ5704ВІ; (090526) Автомобіль грузовий КАМАЗ5410 АВ5702ВІ; (090528) Автомобіль лег
ковий MAZDAXEDOS АВ5707ВІ; (090529) Автомобіль легковий ВАЗ21150 АВ5046ВІ; (090540) 
Трактор колісний Т40АМ 18251АВ; (501415) КАМАЗ5410 вантажний автомобіль (бортовий); 
(501417) ГАЗ 53 А вантажний автомобіль(бортовий); (090541) Автомат для питноі води Кулер 
V208 XEC; (090542) Автомат для питноі води Кулер У760 СS; (090543) Бензоколонка(1); (090544) 
Бензоколонка(2); (090547) Комплект меблів; (090548) Кондиціонер ВЕКО018; (090549) Кондиціонер2;
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гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

(090550) Кондиціонер3; (090551) Кондиціонер5; (090552) Кондиціонер6; (090553) Кондиціонер7; 
(090554) Кондиціонер8; (090555) Кондиціонер9; (090556) Кулер для питноі води(1); (090558) 
Подаючий механізм МІС 350 (зварювальний агрегат); (090559) Пробовідбірник(1); (090560) 
Різьборіз супертронік2000; (090561) Ручний гідравлічний трубогиб 3182; (090562) Стіл ваго
вий СВ10,8; (090563) Стіл лаб. пристінний СП 1ПШ К31.5; (090564) Стіл лаб. пристінний 
СП2КЗ1.2; (090565) Телевізор DAEWOO; (090566) Флагшток (на 3 прапори) біля прохідноі; 
(090567) Холодильник "Днепр442"; (090568) ХОЛОДИЛЬНИК "ДНЕПР"; (090569) Шафа лабо
рат. для посуди ШЛ21,2; (090570) Шафа метал. незгораюча; (090571) Шафа металічна1; 
(090572) Шафа металічна2; (090573) Шафа металічна3; (090594) Крісло; (090612) Стіл з тум
бою (1); (090613) Стіл з тумбою (2); (090614) Стіл з тумбою (3); (090615) Стіл з тумбою (4);

(090616) Стіл з тумбою (5); (090617) Стіл з тумбою (6); (090618) Стіл з тумбою (7); (090619) Стіл з тум
бою (8); (090620) Стіл з тумбою (9); (090621) Стіл_; (090628) Тумба; (090637) Шафа; (090574) Автомат 
3фазний 630А; (090575) Автоматиз.сист.комерц.обліку ел.енергіі; (090576) Вага AXIS A 2500; (090577) 
Вага електронна(1); (090578) Вага електронна(2); (090579) Ваги аналітичні; (090580) Випрямляч інвер
терний для ручного дугового зварювання(1); (090581) Випрямляч інвертерний для ручного дугового 
зварювання(2); (090582) Вологомір АВЦ 3А; (090583) Дальномір лазерний; (090584) Дозатор ферментів 
РДЕ(1); (090585) Дозатор ферментів РДЕ(2); (090586) Електропневмоперетворювач; (090587) Індукцій
ний витратомір; (090588) Іономер И160; (090589) Комп'ютеризація дріж.і вар.відд.; (090590) Конвертор 
RS 232RS485; (090591) Контрол.вим.снаряд КС70; (090592) Контрольний снаряд КС70 (облік ЕАФ);

(090593) Контрольний снаряд КС70; (090595) Ліч. газу ЛГ150400; (090596) Мікропроцесор "Мікрол" 
МТР8; (090597) Мікропроцесорний регулятор; (090598) Мікроскоп; (090599) Мікроскоп Н; (090600) 
Міні АТС; (090601) Мірник ЕАФ 1 кл. 245,5 дал.; (090602) Мірник сив.масла 1 кл. 52,46 дал.; (090603) 
Мірник сив.масла 1 кл. 74,92 дал.; (090604) Мірник сив.масла 1 кл. 75,05 дал.; (090605) Мірник спир
ту 1 кл. 346 дал.; (090606) Мірник спирту 1 кл. 353 дал.; (090607) Мірник спирту 1 кл. 45,90 дал.; 
(090608) Мірник спирту 1 кл. 75,45 дал.; (090622) Телевізор PHILIPS; (090623) Телевізор SAMSUNG1; 
(090624) Телевізор SAMSUNG(1); (090625) Телевізор SAMSUNG(2); (090626) Телевізор SAMSUNG(3);

(090627) Телевізор SAMSUNG(4); (090629) Факс "Панасоник"; (090630) Фотокалориметр; (090631) 
Холод. ВЕКО к.дир.; (090632) Холодильник "Атлант"; (090633) Холодильник LG; (090634) Холо
дильник ВЕКО; (090635) Хромотограф газовий "Кристал2000М"; (090636) Цукрориметр; (090638) 
Шкаф розпод.ШСР5 /автоматика/; (090639) DVDК 1110 муз.центр Карооке; (090640) Адаптер 
SCM381 R S232 RS485 (щит автоматики); (090641) Акустична система ALEKS 290 F (пара); 
(090643) Блок живлення UPS 600 ВА (6); (090645) Електронний годинник; (090655) Муз.центр 
DVD PANASONIK; (090657) Пневмоелектроперетворювач; (090662) Ресивер муз.центр Кароо
ке; (500489) Лічильник газу мембранний Elster BK G6 DN25; (500491) Лічильник електроенергії 
багатотарифний СТК305Q2H6MI Лічильник електроенергії багато тарифний СТК305Q2H6MI 
P10180000000091; (090642) Блок безперебійного живлення(комп.вар.відд); (090644) Блок пере
творення інтерфейса БПІ485; (090654) Муз.центр DYDВВК; (090656) Пилесос Samsung F41; 
(090671) Муз. центр XD 55; (500304) Котел Е1/9;газовий фільтр з байпасом; (500305) дизель
ний генератор ДС400; (501573) Піч етажерна хлібопекарська; (501416) Перехід 1200/1400 н/ж

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

ДП  «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України

Наказ Фонду 
від 04.08.2020 
№ 1299 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об'єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації в 
2020 році» (із 
змінами)

(270027) Нежитлова будівля клубу (клуб); (270002) Нежитлова будівля клубу (магазинсклад) 
(загал.п. 651,9 кв.м.)

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горько
го, 31А

(270001) Нежитлова будівля їдальні, кафе та кімнати для приїжджих; (270010) Нежитлова будівля, 
їдальні, кафе та кімнати для приїжджих (їдальня) (загал.п. 1206,7 кв.м.); (270009) Опалювальний 
пункт, Г (загал.п. 9,7 кв.м.)

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горько
го, 30

(270003) Магазин (загал.п. 36,7 кв.м.) Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горького, 
105 б

(270004) Будівля магазину (загал.п. 37, 8 кв.м. ) Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горько
го, 6в

(270011) Головний корпус заводу (загал.п. 4219, 0 кв.м.); (270018) Матерiальний склад (загал.п. 
248, 5 кв.м.); (270023) Гараж на 10 автомобiлiв (загал.п. 731, 5 кв.м.); (270013) Цех сушки після
спиртової барди (загал.п. 580, 3 кв.м.); (270088) Система зворотнього водозабезпечення, насосна 
(загал.п. 130,3 кв.м.); (270014) Водонасосна станцiя (загал.п. 38,2 кв.м. ); (270016) Трансфор
маторна пiдстанцiя (загал.п. 77, 4 кв.м.); (270019) Бардонасосна (загал.п. 25, 0 кв.м.); (270024) 
Склад для метизiв (загал.п. 593,7 кв.м.); (270021) Дрiжджобродильне та брагоректифiкацiйне 
вiддiлення (загал.п. 2553,9 кв.м); (270031) Чан для прийому мазуту (загал.п. 120,7 кв.м.);

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горько
го, 28

(270015) Насосна станцiя прийому мазуту (загал.п. 20,5 кв.м.); (270020) Бардороздаточна (загал.п. 
31,4 кв.м.); (270067) Ємкiсть на 1000 куб.м.; (270071) Ємкiсть на 1200 куб.м.; (270046) Витратний 
мазутний чан (загал.п. 3,1 кв.м.); (270040) Артсвердловина №2 (загал.п. 62 пог.м.); (270068) Ар
тсвердловина №1 (загал.п. 9,5 кв.м.); (270054) Силос металiчний (загал.п. 27,3 кв.м.); (270055) Силос 
металiчний (загал.п. 27,3 кв.м.); (270028) Чан для сировини; (270069) Артсвердловина №3 (загал.п. 
82 пог.м); (272739) ГРП (загал п 35,4 кв.м); (270025) Механiчна майстерня (загал.п. 485,0 кв.м.);

(270022) Склад кислоти (загал.п. 119,7 кв.м.); (270017) Прохiдна (загал.п. 102,7 кв.м.); (270030) Чан 
для зберiгання мазуту (загал.п. 6,0 кв.м.); (270042) Труба димова 40 п.м. (загал.п. 40 пог.м); (270034) 
Ємкiсть; (270037) Асфальтобетонне покриття територiї заводу; (270044) Огорожа, №15; (270326) Пе
редаточний чан ємністю 160 куб.м; 

(270005) Котельня 19, прибудова 19а (загал.п. 173, 8 кв.м.);(270006) Вагова (загал.п. 16, 4 кв.м.); 
(270007) Спиртобаза (загал.п. 125, 3 кв.м.); (270008) Зерносклад (загал.п. 883, 4 кв.м.); (270032) 
Чан для зберiгання мазуту; (270033) Чан для прийому мазуту; (270632) Ємкiсть для кислоти; (270035) 
Ємкiсть для зберiгання цементу; (270036) Естакада для обслуговування з/д цистерн; (270039) Криниця; 
(270045) Огорожа навколо експедицiї (загал.п. 183 пог.м); (270047) Ємкiсть для зберiгання спирту; 
(270048) Ємкiсть для зберiгання спирту; (270056) Протипожежний резервуар для води; (270059) 
Силос металевий; (270060) Силос металевий;

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Соборна 
(Леніна), 218

(270061) Силос металевий; (270062) Силос металевий; (270064) Ємкiсть для формалiну; (270065) 
Ємкiсть для формалiну; (270066) Збiрник зерна; (270043) Труба димова (загал.п. 27 пог.м.); (270029) 
Чан для зберiгання мазуту; (270026) Прохідна (загал.п. 23,80 кв.м.);

(270041) Бардополевiдстiйники; (270090) Бардопровiд напорний; Вінницька 
область, Не
мирівський 
район, с/рада  
Медвежан
ська

(270078) Навiс для обслуговування ставу; (270080) Електромережа повiтряна; (270710) Вагончик 
будiвельний;

Вінницька 
область, Не
мирівський 
район, с/р Яз
венківська, 
уроч. Закрев
ського, 2

(270038) Пiдїзднi площадки до зерноскладу; (270049) Цистерна для спирту 1; (270050) Цистер
на для спирту 2; (270051) Цистерна для спирту 3; (270052) Цистерна для спирту 4; (270053) 
Цистерна для ЕАФ 5; (270290) Ємкiсть; (270291) Ємкiсть; (270057) Чан для сивушного мас
ла; (270058) Чан для сивушного масла; (270063) Спиртоцистерна; (270072) Бункер для роз
вантажування зерна; (270073) Пункт мокрого помолу; (270074) Водонапiрна башня «Рожнов
ського»; (270075) Артезiанська свердловина 4; (270076) Ємкість для зберігання зерна, 200 т;

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горько
го, 31А

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горько
го, 30

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горького, 
105 б

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горько
го, 6в

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Горько
го, 28

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за  
ЄДРПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

Вінниць
ка область, 
Немирів
ський район, 
м. Немирів, 
вул. Соборна 
(Леніна), 218

(270077) Стоянка для автомобiлiв; (270079) Трубопровiд ЕАФ станція; (270081) Трубопровiд ХВО; 
(270082) Водогiн УКГ1градирня; (270083) Бардопровiд напорний; (270084) Мережi водопоста
чання i СО2 НА; (270085) Суслова комунiкацiя НА; (270086) Паропровiд НА; (270087) Спиртоводи 
зовнiшньоцеховi НА; (270089) Трубопровiд опалення; (270091) Комунiкацiї водонасосної станцiї;

(270092) Комунiкацiї зовнiшнi та пiдземнi; (270093) АПС та оповіщення; (270094) Теле
фонна та комп’ютерна мережа; (270095) Електромережа повiтряна 10 кв; (270096) Водогiн 
свердловина 4; (270097) Об’єкт газового господарства; (270098) Трубопровiд мазут
ний; (500473) Водогін ПетровськогоГорького; (270099) Причiп бортовий ГКБ819 02052; 
(270100) Причiп тракторний 0262; (270101) Трактор ЮМЗ  6; (270102) Трактор СШ25;

(270103) Трактор МТЗ80; (270104) Пiдйомник П150; (270105) Пiдйомник ПА2; (270106) Мойка 
високого тиску STIHL; (270107) Компресор СБ/4С200.АВ510; (270108) Конденсатор F10; (270109) 
Конденсатор F10; (270110) Конденсатор F10; (270111) Ректифiкацiйна колона, 0 ф1200; (270112) 
Конденсатор F5; (270113) Конденсатор F5; (270114) Конденсатор F10; (270115) Кипятильник F74;

(270116) Кипятильник F50; (270117) Колонка декарбонізації; (270118) Конденсатор F10; 
(270119) Дефлегматор F40; (270120) Дефлегматор F40; (270121) Дефлегматор F25; (270122) 
Ємкiсть барди; (270123) Вакуумопреривач; (270124) Вакуумопреривач; (270125) Вакуумопре
ривач; (270126) Вакуумопреривач; (270127) Конденсатна ємкiсть; (270128) Насос IНG 65200;

(270129) Контрольний снаряд ВКА2; (270130) Контрольний снаряд ВКА2; (270131) Контроль
ний снаряд КС70; (270132) Розгiнна колона ф 1200; (270133) Комунiкацiї БРУ1; (270134) Збiрник 
спиртоводної рiдини; (270135) Дефлегматор РК 2; (270136) Виносний кип»ятильник; (270137) 
Конденсатор ловушка Ф 10 м.кв.; (270138) Вакумпрериватєли; (270139) Вакумпрериватєли; 
(270140) Вакумпрериватєли; (270141) Вакумпрериватєли; (270142) Вакумпрериватєли;

(270143) Вакумпрериватєли; (270144) Вакумпрериватєли; (270145) Вакумпрериватєли; (270146) 
Конденсатор рект.кол. N1 Ф 20 м.кв.; (270147) Дефлегматор водний БК; (270148) Конденсатор 
епюр. кол.Ф 10 м.кв.; (270149) Колона ректифiкацiйна, 2 Ф1000; (270150) Збiрник сивушного 
масла; (270151) Декантатор Ф600; (270152) Декантатор розгiнної колони; (270153) Дефлегматор 
епюрацiйної колони Ф65м.кв.; (270154) Сепаратор бражки; (270155) Конденсатор ректколони 
N2 Ф8 м.кв.; (270156) Пластинчатий теплообмiнник Т20MFG 35 пл кипятильник РК2; (270157) 
Пластинчатий теплообмiнник Т20MFG 63 пл кпятильник ЕК; (270158) Чанок для слабоградусного 
спирту; (270159) Холодильник сивушного масла РК2; (270160) Холодильник сивушного масла РК1;

(270161) Збiрник епюрату; (270162) Ємкiсть змягченої води для гiдроселекцiї; (270163) Чан для 
гарячої води; (270164) Кип»ятильник епюрколони виносний; (270165) Таль електрична 5тн.Н32м; 
(270166) Дефлегматор РК 1; (270167) Дефлегматор декарбонiзацiї; (270168) Ловушка конденсато
ра БК; (270169) Вентилятор ВЦ 1446 N 3,15*1500; (270170) Вентилятор ВЦ 1446 N 3,15*1500; 
(270171) Чан для гарячої води; (270172) Чанок для лютера; (270173) Чан водонапорний; (270174) 
Холодильник рект. кол. N1; (270175) Холодильник рект. кол. N2; (270176) Холодильник ЕАФ;

(270177) Ежектор; (270178) Чан артезiанської води; (270179) Конденсатор дефлегматора 
декарбонiзацiї; (270180) Випарювальна камера; (270181) Насос IНG 65200; (270182) Бардорегуля
тор; (270183) Насос вакуумний 220 РВО; (270184) Дефлегматор ф 10м. ВСЗ; (270185) Теплообмiнник 
спiральн. KLSO.66075010/10; (270186) Насос 32 СDLF 450; (270187) Теплообмiнник В 10 
ТНх30/1Р; (270188) Насос 32 СDLF 450; (270189) Насос 32 СDLF 450; (270190) Насос 50 СDLF 1630; 
(270191) Насос 50 СDLF 1630; (270192) Дефлегматор F=63 кв.м; (270193) Конденсатор F=20 кв.м;

(270194) Спиртоловушка F=20кв.м.; (270195) Епюрацiйна колона Ф 1500 (52 тар); (270196) Пластин
чатий теплообмiнник М15MFM 51 пластина, кип ККО; (270197) Збiрник погонiв; (270198) Збiрник 
кубових залишкiв; (270199) Чан слабоградусної рiдини розг. колони; (270200) Конденсатор розг. 
колони; (270201) Насос CRN 1503 АFGJGEHQQE; (270202) Насос CRI 513 FHUBE; (270203) Ме
танольна колона ф 560; (270204) Кип'ятильник F=10м2 розгiнної колони; (270205) Вакуумопреривач; 
(270206) Холодильник сивушного спирту; (270207) Холодильник сивушного спирту; (270208) Сепаратор 
бражки; (270209) Чан кубових погонiв розгiнної колони низ; (270210) Холодильник промiжних ЕАФ;

(270211) Холодильник промiжних ЕАФ; (270212) Декантер розгiнної колони; (270213) Декантатор си
вушного масла; (270214) Сивухопромивач; (270215) Диспечерський пункт КВП; (270216) Розгiнна коло
на ф800; (270217) Ректифiкацiйна колона 1 ф1600; (270218) Бражна колона ф1600; (270219) Лютерний 
теплообмiнник; (270220) Конденсатор розгiнної колони; (270221) Дефлегматор розгiнної колони; (270222) 
Ловушка бражного конденсатора; (270223) Насос CRN 1505; (270224) Конденсатор L2530, ф500, F20;

(270225) Конденсатор L2020, ф500, F20; (270226) Насос CDLF 1650 Ех; (270227) Холодильник 
сивушного масла; (270228) Комунiкацiї БРУ2; (270229) Метанольна колона; (270230) Конденсатна 
ємкiсть; (270231) Насос IRG 100160; (270232) Конденсатор 3,0 м.кв.; (270233) Випаровувач F150 
м.кв.; (270234) Контрольний снаряд ВКА2; (270235) Контрольний снаряд ВКА2; (270236) Насос CDLF 
850; (270237) Насос CDLF 850; (270238) Насос ЦГ 12,5/50; (270239) Царга епюрколони діам. 1400;

(270240) Чан слабоградусної рiдини верх; (270241) Теплообмiнник ТS20MFM; (270242) Чан слабо
градусної рiдини; (270243) Чан артезiанської води; (270244) Пiноловушка; (270245) Збiрник лю
терної води; (270246) Бардорегулятор; (270247) Випаровувач F150 м.кв.; (270248) Пароiнжектор;

(270249) Сивухопромивач; (270250) Чан гарячої води; (270251) Конденсатний чанок верх; (270252) 
Напiрний чан технiчної води; (270253) Таль електрична; (270254) Ловушка конденсатора епюр. кол. 
Ф 10 м.кв.; (270255) Дефлегматор розг. кол; (270256) Декантор н/ж; (270257) Ємкiсть артезiанської 
води; (270258) Насос CRI 16 АЕFGJIEHUBE; (270259) Конденсатор; (270260) Конденсатор;

(270261) Кондесатор; (270262) Насос CRI 16 АЕFGJIEHUBE; (270263) Конденсатор бражний; (270264) 
Конденсатор сепаратора БК; (270265) Пiдiгрiвач бражки; (270266) Пiдiгрiвач бражки; (270267) Насос 
АХ5032200 К; (270268) Вакумпрериватєль; (270269) Вакумпрериватєль; (270270) Вакумпрериватєль;

(270271) Вакумпрериватєль; (270272) Вакумпрериватєль; (270273) Вакумпрериватєль; (270274) 
Вакумпрериватєль; (270275) Вакумпрериватєль; (270276) Вакумпрериватєль; (270277) Вакум
прериватєль; (270278) Контрольний снаряд КС70; (270279) Збiрник епюрату; (270280) Збiрник 
конденсату низ; (270281) Гiдрозатвор РК2; (270282) Гiдрозатвор РК1; (270283) Гiдрозатвор БК;

 (270284) Чан слабоградусної рiдини; (270285) Насос СМ 10065250/4; (270286) Насос СМ 10065
250/4; (270287) Компресор; (270288) Насос ЦНС 38/220; (270289) Насос НБ50; (270292) Насос 3М 
50200/15; (270293) Теплообмiнник; (270294) Дефлегматор; (270295) Теплообмiнник; (270296) Насос 
CRN 1503 F 2GEEx; (270297) Насос АХ5032160 КСД; (270298) Ємкiсть СIП; (270299) Ємкiсть СIП;

(270300) Е/м розходомiр «Взлет ЭрУ»ЄРСВ510л/80; (270301) Бродильний чан; (270302) Бродильний чан; 
(270303) Бродильний чан; (270304) Бродильний чан; (270305) Бродильний чан; (270306) Бродильний чан; 
(270307) Щит автоматики; (270308) Теплообмiнник спiральн. KLSO.65075010/10; (270309) Насос ЗМ 
50160/7,5; (270310) Насос ЗМ 50160/7,5; (270311) Насос ЗМ 50160/7,5; (270312) Насос ЗМ 50160/7,5;

(270313) Комунiкацiї бродильного вiддiлення; (270314) Спиртоловушка; (270315) Насос ЦЄНН БТВО 
150/20; (270316) Бродильний чан; (270317) Бродильний чан; (270318) Бродильний чан; (270319) 
Бродильний чан; (270320) Бродильний чан; (270321) Бродильний чан; (270322) Бродильний чан; 
(270323) Бродильний чан; (270324) Бродильний чан; (270325) Бродильний чан; (270327) Насос Х50
32250 К; (270329) Спиртоловушка; (270330) Насос 3М 65200/15; (270331) Вентилятор ВЦ 475;

(270332) Вентилятор ВО06300 N4 МТ5684; (270333) Вентилятор ВЦ 475 N5 1,5/1500; (270334) 
Вентилятор ВО300 N4 0,75/3000; (270335) Вентилятор ВО06300 N4 0,12/1500; (270337) Вентилятор 
ВО06300 N4 0,12/1500; (270338) Насос вакуумний ВВН; (270339) Е/м розходомiр «Взлет ЭрУ»ЄРСВ
510л/100; (270340) Насос ЗМ 40200/7,5; (270341) Ємкiсть спиртоводної рiдини; (270342) Таль елек
трична; (270343) Насос АХ 4025160; (270344) Комунiкацiї дрiжджебродильного вiддiлення, БРУ2; 
(270345) Насос ЗМ 40200/5,5; (270346) Насос ЗМ 40200/5,5; (270347) Насос ЗМ 65200/15; (270348) 
Насос ЗМ 65200/15; (270349) Спиртоловушка; (270350) Припливновитяжна вентиляцiя; (270351) 
Комунiкацiї хiмводоочистки; (270352) Насос IRG 80200; (270353) Насос IНG 80200; (270354) Норiя НЦГ
20х2; (270355) Норiя 120/20; (270356) Норiя; (270357) Циклон ББЦ500; (270358) Норiя Н1х210 30 м.; 
(270359) Естакада, Ц, Ц1 (Авторозвантажувач ГУАР 150); (270360) Зерновий сепаратор ЛУЧ ЗСО100;

(270361) Норiя Н150; (270362) Приймальний бункер для зерна (силоса); (270363) Шнек; (270364) 
Насос Д320; (270367) Культиватор; (270368) Плуг; (270369) Плуг ПЛН; (270374) Оцукрювач; (270375) 
Е/м розходомiр «Взлет ЭрУ» ф 100; (270376) Теплообмiнник; (270377) Теплообмiнник спiральн. 
KLSO.66075010/10; (270378) Теплообмiнник; (270379) Теплообмiнник; (270380) Насос IНG 65200; 

(270381) Теплообмiнник; (270383) Спиртоловушка; (270384) Мiрник сiрчаної кислоти; (270385) Насос 
DWOHS 400; (270386) Насос DWOHS 400; (270387) Насос DWOHS 400; (270388) Насос DWO 200 м; (270389) 
Таль електрична; (270390) Насос 3М 40125/2,2; (270391) Насос 3М 40125/2,2; (270394) Випрямич ВД 
 306 М1; (270395) Зварювальний апарат ТIG180 P; (270396) Насос АСВН80; (270397) Чан зливний;

(270398) Чан зливний; (270399) Насос АСВН80; (270400) Збiрник сивушного масла; (270401) Чан 
для головної фракцiї; (270402) Чан для промивки сивушного масла; (270403) Чан для промивки 
сивушного масла; (270404) Чанок прийомний; (270405) Чанок для переводу спирту; (270406) На
сос сивушного масла; (270407) Чанок для переводу спирту; (270408) Вентилятор ВО 0,75+1500;

(270409) Чанок для переводу спирту; (270410) Промивна ємкiсть сивушного масла; (270411) Ємкiсть 
для ЕАФ; (270412) Насос ВС80; (270413) Насос АХ5032160; (270414) Насос ВС80; (270415) 
Насос ВС80; (270416) Збiрник сивушного масла; (270417) Промивна ємкiсть сивушного масла; 
(270418) Промивна ємкiсть сивушного масла; (270421) Бетонозмiшувач; (270422) Бетонозмiшувач; 
(270423) Ємкiсть для цементу; (270424) Ресiвер; (270425) Насос IRG 100200 оборотна вода ХВО;

(270426) Насос IRG 100200 оборотна вода ХВО; (270427) Насос IRG 80200; (270428) Магнiтний акти
ватор природ газу МАГ200; (270429) Магнiтний активатор природ газу МАГ200; (270430) Пiдiгрiвач 
повiтря; (270431) Насос WILO MVI 3212; (270432) Калорифер КВБ11 паровий; (270433) Калорифер 
КВБ11 водяний; (270434) Калорифер КВБ11 водяний; (270435) Калорифер КВБ11 водяний;

 (270436) Насос конденсатний КА1032125; (270437) Теплообмiнник охолодження деаератра; (270438) 
Теплообмiнник пластинчатий BRBO 8120м2; (270439) Насос WILO MVI 32123/25/Е/3400502; (270440) 
Насос IRG 50125; (270441) Насос IRG 80200; (270442) Насос CRN 1503; (270443) Насос 3М 40
200/5,5А; (270444) Насос 3М 40200/5,5А; (270445) Магнiтний резонатор МГДР ПМЦ Д 100; (270446) 
Вентилятор ВР100; (270447) Вентилятор ВР100; (270448) Конденсатозбiрник (клуб); (270449) Насос К 
8/18 дв. 2,2  (клуб); (270450) Насос ЗМ 40200/5,5; (270451) Паровий насос ПДВ 25/20; (270452) Кон
денсатор спиртоловушка; (270453) Випрямiтель зварювальний; (270454) Насос; (270456) Насос Ш40/4;

(270457) Насос Ш40/4; (270458) Насос Н 20/30; (270459) Насос Н 20/30; (270460) Насос Calpeda NR 
50СЕ/2; (270461) Насос Calpeda NR 50СЕ/2; (270462) Мiрник для спирту; (270463) Мiрник для спирту; 
(270464) Мiрник для спирту; (270465) Мiрник для спирту; (270466) Мiрник для спирту; (270467) Мiрник 
для спирту; (270468) Мiрник для спирту; (270469) Мiрник для спирту; (270470) Мiрник для спирту;

(270471) Захиснi ролети; (270472) Комунiкацiї мазутнi; (270473) Ємкiсть; (270474) Насос НШ40; 
(270475) Насос НШ40/6; (270476) Насос НШ40/6; (270477) Насос НШ40; (270478) Насос НШ25; 
(270479) Насос НШ25; (270480) Емаль ємкiсть; (270481) Емаль ємкiсть; (270482) Бардорегулятор; 
(270483) Сепаратор бражки ф700; (270485) Е/м розходомiр «Взлет ЄрУ»; (270490) Насос IHG 80200; 
(270491) Насос IHG 65200; (270492) Насос Grundfos NB 50/315/321; (270493) Насос IНG 100/100;
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(270495) Насос НБ50; (270505) Агрегат насосний 1ГЦ 12,5/50 К42; (270507) Насос РПА; (270508) 
Лебiдка електрична; (270509) Подрiбнювач МГД36; (270510) Насос IНG 100100; (270511) Насос 
РПА; (270512) Насос IRG 80200; (270513) Полуавтомат ПДГ10112; (270514) Верстат токарно
гвинторiзний; (270516) Верстат точильний; (270517) Випрямич ВД  306 М1; (270519) Станок до
вбальний 7А420; (270520) Пила механiчна 8Б72 б\в; (270521) Станок фрезерний унiверсальний 
FNK25; (270522) Машина листогибна трьохвалкова; (270523) Iнвертор ZX7ST200; (270524) Ви
прямич ВД  306; (270525) Механiзм тяговий монтажний МТМ 3,2; (270526) Токарний верстат; 

(270527) Точило напольне 3К634; (270528) Випрямич ВД  306 С1; (270529) Iнвертор ZX7315; (270531) 
Випрямич ВД  250; (270533) Вентилятор; (270534) Станок токарний; (270535) Станок сверлильний; 
(270536) Верстат сверлильний; (270537) Мотопомпа; (270540) Дробарка АIДМ2Р; (270541) Зерно
вий бункер м/п; (270542) Чан прийому зерна м/п; (270543) Чанок замiсу м/п; (270544) Норiя НЛК ф;

(270545) Моторредуктор ЗМПМ6345320; (270546) Дробiлка АИДМ 2Р75; (270547) Вентилятор 
ВСД6,3; (270548) Циклон; (270551) Стерелiзатор; (270552) Барометричний конденсатор; (270554) 
Циклон ЦОЛ45; (270555) Циклон ЦОЛ45; (270556) Бункер зерновий; (270557) Е/м розходомiр 
«Взлет ЭрУ» 020/80; (270558) Е/м розходомiр «Взлет ЭрУ» 020/80; (270559) Е/м розходомiр 
«Взлет ЭрУ»; (270560) Е/м розходомiр «Взлет ЭрУ»; (270561) Дробарка АIДМ2Р; (270562) 
Пристрiй для подавання зерна; (270563) Пристрiй для подавання зерна; (270564) Циклон ЦОЛ9;

 (270565) Насос IНG 65200; (270566) Спiральний теплообмiнник F=45 м.кв.; (270567) Насос 
IНG 65200; (270568) Насос DME 19,6; (270569) Насос DME196; (270570) Насос IRG 100200; 
(270571) Комунiкацiї вузла ГФОС; (270572) Конденсатор Ф10 м. ВСЗ; (270573) Насос РПА; 
(270574) Насос РПА; (270575) Редуктор ЗМП50714,0; (270576) Електротельфер 2 ТЛНСМ;

(270577) Бункер для муки; (270578) Дробарка А1ДМ2Р55М; (270579) Ємкiсть для води; (270580) 
Комунiкацiї розмольного вiддiлення; (270581) Ультразвуковий рiвнемiр 7МL12011FF00; (270582) 
Ємкiсть фiльтрата барди; (270583) Чанок замiсу; (270584) Щит КВП; (270586) Вентилятор ВЦ 
1446 N 3,15*1500; (270587) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270588) Апарат 
гiдроферментативної обробки сировини; (270589) Апарат гiдроферментативної обробки сировини;

(270590) Насос НБ50; (270591) Апарат гiдроферментативної оброки сировини; (270592) Щит 
автоматики; (270593) Щит автоматики; (270594) Чанок замiсу; (270595) Щит автоматики; 
(270596) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270597) Дозуючий насос DDC 154 
ARPP/E/CF3; (270598) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270599) Насос НБ50; 

(270601) Вентилятор ВО 0,37+1500; (270602) Регулятор розходу зерна РРЗ; (270603) Регулятор розхо
ду зерна РРЗ; (270604) Регулятор розходу зерна РРЗ; (270605) Дробарка А1ДМ2Р; (270606) Вентилятор 
ВЦ 14,46N4; (270607) Бункер зерновий; (270609) Дробарка А1ДМ2Р75; (270610) Насосдозатор; 
(270611) Вентилятор ВЦ 1446 N 3,15*1500; (270613) Дробарка АIДМ2Р55; (270614) Емкiсть для 
води; (270615) Насос НБ50; (270616) Насосдозатор DME196; (270617) Насосдозатор DME196;

(270618) Мотор редуктор МПО2М15ВК; (270619) Дробарка АIДМ2Р55; (270620) Насос WILO MVI 5208; 
(270621) Насос АХ5032160 КСД; (270622) Насос Х20/18Е; (270623) Насос Х5032250 К; (270624) Насос 
ЄЦВ 66,385; (270627) Насос ЕЦВ 54125; (270628) Насос ЕЦВ 54125; (270629) Насос ЕЦВ 54125;

(270636) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270637) Насос ВС80; (270638) Вентилятор ВО 0,75+1500; 
(270639) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270640) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270641) Мiрник для спирту 
гiдролiз; (270642) Мiрник для спирту гiдролiз; (270643) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270644) Насос 
спиртовий; (270645) Насос КАЗ 6/30; (270646) Насос ВС80; (270647) Катодна станцiя; (270648) 
Розвантажувач автомобiльний; (270649) Мiрник для спирту; (270650) Мiрник для спирту; (270651) 
Мiрник для спирту; (270652) Насос ВС80; (270653) Насос ВС80; (270654) Мiрник спиртовий;

 (270655) Мiрник спиртовий; (270656) Мiрник технічний; (270657) Трансформатор зварювальний; 
(270658) Погрузчик КШП6; (270659) Конвеєр ТБ; (270660) Конвеєр ТБ; (270661) Конвеєр ТБ; (270662) 
Норiя ЦГ70; (270663) Мiрник 75 дал; (270664) Погрузчик КШП6; (270665) Мiрник спиртовий; 
(270666) Норiя НЦ50/15; (270667) Бункер для прийому зерна; (270668) Норiя НЦГ 100/30; (270669) 
Транспортер ТМ62; (270670) Розвантажувальний вiзок; (270672) Вентилятор ВО 063005, зливне;

(270674) Норiя НЛК 100; (270675) Автомобiлерозгружчик У15УРАГУ; (270676) Насос ВС80; (270677) 
Редуктор ЗМП40140260; (270678) Насос ЄЦВ 5540; (270679) Погрузчик КШП6; (270680) Насос 
Д320; (270681) Градирня; (270682) Градирня; (270683) Градирня БВГ600 з системою управлiння та 
контролю; (270684) Насос Д 320/50; (270685) Градирня малогабаритна вентиляторна ГМВ100Н; (270686) 
Градирня малогабаритна вентиляторна ГМВ100Н; (270687) Ємкiсть для води; (270688) Ємкiсть для 
води; (270689) Ємкiсть ХВО; (270690) Насос IRG 200315, град 2; (270691) Насос IRG 200315, град2;

(270692) Градирня БВГ600 «МАКСI»М1, N2; (270693) Ємкiсть для води, градiрня 2; (270694) 
Ємкiсть для води, градiрня 2; (270695) Насос IRG 200250; (270696) Насос IRG 200250; (270697) 
Насос WILO МНI202ЕМ; (270698) Припливновитяжна вентиляцiя; (270699) Електросковорода 
СЕСМ0201; (270700) Лар морозильний; (270701) Лар морозильний; (270702) Вентилятор ВЦ14,46 
N4; (270703) Шафа холодильна; (270704) Котел харчоварочний КПЕ160; (270705) Шафа жароч
на ШЖЕ; (270706) Верстат деревообробний; (270707) Станок фрезерношлiфувальний; (270708) 
Верстат деревообробний; (270709) Станок деревообробний; (270711) Вентилятор ВО 0,75;

(270713) Комунiкацiї (монтаж обладнання); (270715) Насос EBARA DWO 400; (270716) Насос 
EBARA DWO 400; (270718) Насос EBARA DWO 400; (270719) Насос EBARA DWO 400; (270720) 
Калорифер КСКЗ11; (270721) Калорифер КСКЗ11; (270722) Калорифер КСКЗ11; (270723) 
Калорифер КСКЗ11; (270724) Калорифер КСКЗ11; (270725) Калорифер КСКЗ11; (270726) 
Калорифер КСКЗ11; (270727) Калорифер КСКЗ11; (270730) Диспечерський пункт; (270731) 
Газосигналiзатор ДОЗОРС2СО2896; (270732) Газосигналiзатор ДОЗОРС5178156;

(270733) Газосигналiзатор ДОЗОРС5178156; (270734) Конденсатортеплообмiнник; (270735) 
Щит ВРУ630А, градирня 2; (270736) Розподiльчий пункт РП11; (270737) Трансформатор силовий 
ТМ10; (270738) Щит КТП; (270739) Електрошафа РТСШП 422; (270740) Розподiльчий пункт С 9511; 
(270741) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ3; (270742) Щит висвiтлення ЩО4; (270743) 
Пристрiй плавного пуску; (270744) Розподiльчий щит на12 каналiв; (270745) Сборка ПР113078;

(270746) Електрощит; (270747) Електрощит; (270748) Вентилятор ВД(наждак); (270749) Розподiльчий 
пункт РП11; (270750) Електрощит; (270751) Пiдiгрiвач мазуту ПМ25/6; (270752) Пiдiгрiвач мазуту ПМ
25/6; (270753) Елетрощит; (270754) Котел Vailand 99 kBt; (270756) Електрошафа РТСШП 422; (270757) 
Електрошафа СПЛ 63; (270758) Монтаж котла Vitomax 200 HS; (270759) Димосос ДН 12,51000;

 (270760) Димосос ДН 121000; (270761) Перетворювач струму 17520; (270766) Перетворювач частоти 
18,5 кВт; (270767) Перетворювач частоти 7,5кВт; (270772) Розподiльчий пристрiй РУ0,4 кВ; (270773) 
Трансформаторна пiдстанцiя КТП630; (270774) Високовольтна комiрка RM 6 RE DIDI; (270775) Високо
вольтна комiрка RM 6 DEI; (270776) Високовольтна комiрка RM 6 DE D; (270777) Високовольтна комiрка 
RM 6 DE D; (270778) Електричний щит Т1 630 кВА; (270779) Електричний щит Т3 400 кВА; (270780) 
Електричний щит Т2 630 кВА; (270781) Конденсаторна установка з автоматичним регулюванням;

(270782) Конденсаторна установка з автоматичним регулюванням; (270783) Трансформаторна 
пiдстанцiя КТП630; (270784) Силовий трансформатор ТМ40010/04; (270785) Пункт ПР247210; 
(270786) Щиток ПР 11; (270787) Шафа ПР 3116; (270788) Низьковольтний комплектний пристрiй 
0,4 Кв Щ6; (270789) Конденсаторна установка; (270790) Силова сборка; (270791) Електрошафа; 
(270792) Електрошафа силова; (270793) Електрошафа РПССХ 7; (270794) Фiльтр ФИПа1 00,6Na;

(270795) Фiльтр ФИПа1 00,6Na; (270796) Фiльтр ФИПа1 00,6Na; (270797) Фiльтр ФИПа1 
00,6Na; (270798) Фiльтр ФИПа1 00,6Na; (270799) Фiльтр ФИПа1 00,6Na; (270800) Со
лерозчинник С0,40,7; (270801) Солерозчинювач; (270802) Фiльтр ХВО Nкатiонiтовий, ф1000; 
(270803) Фiльтр ХВО Nкатiонiтовий, ф1500; (270804) Фiльтр ХВО механiчний, ф1500; (270805) 
Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ5; (270806) Силова сборка; (270807) Електро
шафа ПР 242; (270808) Електрошафа ПР 242; (270809) Щит висвiтлення ЩО2; (270810) Пункт 
ПР247210; (270811) Вузол обліку електроенергії; (270812) Сепаратор неперервної продувки Ду
800; (270813) Фiльтр ХВО Nкатiонiтовий; (270814) Фiльтр ХВО Nкатiонiтовий; (270815) Фiльтр 
ХВО Nкатiонiтовий; (270816) Паровий котел ДКВР 10/13; (270817) Паровий котел ДКВР 10/13;

(270818) Солерозчинювач; (270819) Димосос Д12,5; (270820) Економайзер ЄП 330; (270821) Еконо
майзер ЄП 330; (270822) Конденсаторна установка; (270823) Механiчний фiльтр; (270824) Деаера
торна колона; (270825) Електрошафа РТСШП 422; (270826) Електрошафа РТСШП422; (270827) Чан 
конденсату; (270828) Щит висвiтлення ЩО1; (270829) Щит висвiтлення ЩАО; (270830) Конденсаторна 
установка 120 кВар 2ККУ; (270831) Конденсаторна установка 120кВар 1ККУ; (270832) Низьковоль
тний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ1; (270834) Щит висвiтлення ЩО3; (270835) Низьковольтний 
комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ2; (270836) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ4;

 (270837) Розподiльний щит 0,4 кВт; (270838) Електрощит БРУ 1; (270839) Пункт ПР247210; (270840) 
Комп'ютер Р8В75/G2030/4Gb/500Gb/DVD; (270841) ПК Intel Pentium IV 2260 mНz; (270842) ПК Intel 
Celeron D 430 1800 mHz; (270843) ПК Intel Celeron 1700 mHz; (270844) ПК Intel CoreDuo 2330 mHz; 
(270846) ПК Intel CoreDuo430 1630mHz; (270847) ПК Intel CoreDuo430 1630mHz; (270848) ПК Intel Celeron 
2530 mHz; (270849) ПК Intel Pentium IV 2400 mHz; (270850) ПК Intel Pentium IV 3200 mHz; (270851) ПК 
Intel Celeron 2000 mHz; (270852) Прiнтер HP LG 1300; (270853) Прiнтер лазерний НР 1300; (270855) 
ПК Pentium 4 2400 mHz; (270856) Прiнтер лазерний НР 1200 каса; (270857) ПК Intel Pentium 800 mHz;

(270858) UPS 500; (270859) Модем Zyxel U1496E; (270860) Комп'ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/
H110M/Win10Pro); (270861) Прiнтер Canon lvp 810; (270862) ПК Intel Celeron 1200 mHz; (270863) 
ПК Intel Celeron 2400 mНz; (270866) ПК Intel Celeron 1700 mHz; (270867) ПК Intel Celeron 2530 
mHz; (270868) ПК Intel CoreDuo 1800 mHz; (270869) ПК Intel Celeron 2530 mHz; (270870) ПК порт 
IBM ThinkPadT43; (270871) Комп'ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/H110M/Win10Pro); (270872) 
Прiнтер НР LJ 1300*; (270877) Комутатор 24portV2 з конекторами; (270878) Мiнi АТС SamsungDCS;

(270879) ПК Intel Celeron 3060 mHz; (270880) ПК Intel Celeron 430 1800 mHz; (270881) 
ПК Intel Celeron 3060 mHz; (270883) ПК Intel Celeron 766 mHz; (270884) Прiнтер струй
ний НР 930; (270885) ПК Intel Celeron 2530 mHZ; (270886) Прiнтер Canon lvp 800; 
(270887) Сканер НР SCAN JET 3500С; (270888) UPS 500; (270892) Комп'ютер Home BRAIN 
(G4500/4Gb/1Tb/H110M/Win10Pro); (270893) Комп'ютер Р8В75/G2030/4Gb/500Gb/DVD; 
(270895) ПК Intel Сeleron 1800 mHz; (270896) Комутатор Securestack A2з конекторами;

(270897) UPS RM 1500VA; (270904) Касовий термінал; (270905) Касовий термінал; (270906) Касовий 
термінал; (270908) Принтер Сanon LBP3010; (270909) ПК Рentium 4 1800 mHz; (270911) ПК Pentium 
4 1800 mHz; (270912) ПК Intel Core Duo E5400 2,7 GHz; (270913) Комп'ютер BR P8Z68 (систблок); 
(270914) Комп'ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/H110M/Win10Pro); (270915) UPS 500; (270916) 
Прiнтер лазерний НР 1200; (270917) ПК Intel Celeron 2530 mHz; (270918) ПК порт. FujisuSimens AMILO;

(270919) ПК Intel Celeron 2800 mHz (безопл отрим); (270920) Комутатор 3 Com; (270924) Сервер 
SYS6026TTRF; (270926) UPS 750 VA; (270927) Комутатор 48portL2 з конекторами; (270928) Сер
вер РIV 3,0GHz/1Gb2*80Gb; (270929) UPS 1000 VA; (270932) Прiнтер лазерний НР 1100; (270933) 
ПК Intel Celeron 850 mHz; (270934) ДБЖ АРС RT 2000 VA; (270937) ДБЖ АРС 2000; (270938) Комута
тор 24port 10/100L2 з конекторами; (500632) ІКСС651Т 80041936; (500635) ІКСС651Т 80042337;

(500636) Індикатор ІКСРКІ2*20RJ; (500637) Індикатор ІКСРКІ2*20RJ; (500638) Електролі
чильник Енергія 9; (500822) монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HVB1; (500868) Системний блок 
ІТBlock G5400 Work; (500869) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HVB1; (501208) Насос CNR 204 
E; (501209) Насос CNR 204 E; (501212) Апарат високого тиску Kercher HD 7/18; (501217) Холодиль
ник спирту М6FM; (501218) Холодильник спирту М6FM; (501219) Холодильник спирту 3МFM;

(501221) Контрольний снаряд КСУ; (501222) Насосний агрегат 1ГЦ 12,5/50; (501223) Насос ЦГ 
12,5/50; (501224) Теплообмінник пластинчастий РР00924,23; (501225) Теплообмінник пластин
частий РР00924,23; (501226) Насос DWO/Е (3ф); (501227) Насос DWO/Е (3ф); (501228) На
сос DWO/Е (3ф); (501229) Насос IHG 65200; (501232) Насос IHG 80200; (501233) Насос IHG 
80200; (501234) Насос IRG 100100; (501235) Насос IHG 200315; (501236) Насос IHG 200315;
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(501237) Насос IHG 200315; (501239) Насос IHG 200315; (501240) Насос IRG 50125; (501241) 
Насос вакуумний ВВН; (501242) Насос К290/18; (501244) Насос Х8050200; (501245) Насос Х 
100/30; (501246) Насосний агрегат ПЕ 40; (501248) Насос 3М 32160/2,2; (501249) насос EBARA 
3М 32125/1,1; (501250) Насос 2ЦНО 50/70; (501251) Насос Х 100/30; (501253) Насос ЕЦВ 54
125; (501256) Насос ЕЦВ 66,6125; (501257) Вентилятор ВО 0,75+1500; (501258) Вентилятор ВО 
0,75+1500; (501259) Насос ЕЦВ 66,6125; (270940) Автомобiль VOLKSVAGEN PASSAT B5 AI 7576 CM;

 (270941) Автомобiль УАЗ3303 АВ 1549 АІ; (270942) Автомобiль ИЖ 271790ВП; (270943) Автомобiль 
УАЗ3909 АВ 2963 ВК; (270944) Автомобiль Мазда 6 АВ 9191 АА; (270945) Газосигналiзатор ЩИТ215; 
(270946) Вага автомобільна УВКА18СН80; (270948) Ваги автомобільні УВКА8СН40; (270949) Уль
тразв. витратомірліч. «Взлет МР» УРСВ510; (270950) Лiчильник газу ультразвуковий Курс01; (270951) 
Лiчильник газу ультразвуковий Курс01; (270952) Ваги електронні ВН151D; (270955) Газоаналiзатор 
EcoLine 4000; (270956) Лiчильник газовий; (270957) Лiчильник газовий; (270958) Вузол облiку пару; 
(270959) Вага лабораторна електронна; (270964) Мiкроскоп BIOREX3 з камерою CCD USB; (270965) 
рНметр Level 1; (270967) Фотокалориметр КФК3; (270968) Рефрактометр лаборораторний УРЛ1;

(270969) Мiкроскоп «Микмед1»; (270970) Вага AXIS ANG 200С; (270971) рНметр МР511; (270972) 
Шафа сушильнв FD 23; (270974) Дiлитель проб зерна ДСЗ3; (270975) Дозатор автоматичний; 
(270976) Хроматограф «Кристал»; (270978) Колонка капiлярна FFAP; (270979) Вологомiр зерна ЦВЗ30; 
(270980) Електронна аналiтична вага СР 224 S; (270982) Сушильна шафа; (270983) Сахариметр СУ4;

(270984) Вага DS 788 РМК15; (270985) Вага DS 788 РМК15; (270986) Вага «Атлас АТ15»; (270988) 
Алконт 01 Су; (270989) Анемометр; (270990) Вага бункерна «НормаТН»; (270991) Вага автомобiльна 
РС30ц13Н; (270992) Вологомiр Wille55; (270996) Ваги електроннi ВН150; (270997) Вага елек
тронна BTU210; (270998) Вагавологомiр ADGS50 «AXIS»; (270999) рНметр МР 511; (271000) 
Рефрактометр лабор. УРЛ1; (271001) Стiл з бортом та полицею; (271002) Стiл комп»ютерний;

(271003) Стiл з бортом та полицею; (271004) Крiсло Гранд; (271005) Крiсло Гранд; (271006) Крiсло 
Гранд; (271007) Пенал (каса); (271008) Шафа пiд прiнтер; (271009) Стiл 2х тумбовий; (271010) 
Стiл 2х тумбовий; (271011) Стiл 2х тумбовий; (271012) Стiл 2х тумбовий; (271013) Стiл 2х 
тумбовий; (271014) Стiл 2х тумбовий; (271015) Стiл 2х тумбовий; (271016) Стiл 2х тумбовий;

(271017) Стiл (каса); (271018) Шафа книжна; (271019) Стiл однотумбовий (каса); (271020) Стiл одно
тумбовий; (271021) Шафа для одягу; (271022) Стiл з тумбою; (271023) Шафа для документiв; (271024) 
Стiл кутовий двотумбовий; (271025) Шафа для одягу з тумбою та полицями; (271026) Крiсло Гранд;

(271027) Стiл комп»ютерний; (271028) Шафа книжна; (271029) Стiл; (271030) Стiл; (271031) Стiнка; 
(271032) Тумба 60211 R; (271033) Шафа 60229 R; (271034) Стiл 60215 R; (271035) Стiл 60202 R; 
(271036) Стiл 60204 R; (271037) Шафа 60228 R; (271038) Шафа 60227 R; (271039) Крiсло ДР 81;

(271040) Стiл з тумбою; (271041) Тумба велика; (271042) Шафа книжна 3х секцiйна; (271043) 
Крiсло Гранд; (271044) Сейф; (271045) Стiл кутовий двотумбовий; (271046) Шафа для документiв з 
вiтринами; (271047) Крiсло; (271048) Стiл офiсний; (271049) Шафа; (271050) Шафа; (271051) Стiл; 

(271052) Тумба; (271053) Тумба; (271054) Шафа; (271055) Шафа; (271056) Шафа; (271057) Крiсло; 
(271058) Стiл; (271059) Крiсло менеджер; (271060) Крiсло менеджер; (271061) Крiсло менеджер; 
(271062) Стiл; (271063) Крiсло менеджер; (271064) Крiсло менеджер; (271065) Крiсло менеджер; 
(271066) Крiсло менеджер; (271067) Крiсло менеджер; (271068) Стiл корпусний з приставкою; 

(271069) Тумба мобiльна подвiйна; (271070) Шафа в зборi; (271071) Крiсло Топаз; (271072) 
Крiсло Топаз; (271073) Шафа для одягу; (271074) Крiсло Топаз конф; (271075) Крiсло Топаз; 
(271076) Стiл комп»ютерний; (271077) Стiл комп»ютерний; (271078) Шафа для документiв; 
(271082) Стiл; (271083) Стiл; (271084) Стiл корпусний з тумбою; (271085) Шафа в зборi; (271086) 
Тумба 25ТБ; (271087) Шафа; (271088) Стiл з тумбою; (271089) Шафа в зборi (4 предмета);

(271090) Стiл з приставною тумбою; (271091) Стiл однотумбовий; (271092) Крiсло Фараон; 
(271093) Шафа з стiклом; (271094) Шафа гардеробна; (271095) Тумба мобiльна; (271096) Крiсло 
конференц; (271097) Крiсло конференц; (271098) Крiсло конференц; (271099) Крiсло конфе
ренц; (271100) Крiсло конференц; (271101) Робоче мiсце секретаря; (271102) Крiсло конференц; 
(271103) Пенал; (271104) Шафа дiлова; (271105) Стiл в зборi; (271106) Шафа з полицею; (271107) 
Тумба з полицею; (271108) Кухня; (271109) Стiл комп»ютерний; (271114) Стiл 2х тумбовий;

(271116) Шафа в зборi; (271117) Тумба з полицею i замком; (271118) Шафа багатосекцiйна; 
(271119) Стiл; (271120) Шафа (кімн.7); (271121) Шафа (кімн.6); (271122) Шафа (кімн.5); (271123) 
Шафа (кімнт.3); (271124) Шафа (кімн.2); (271125) Шафа (кімн.1); (271126) Шафа (кімн.9/10); 
(271127) Шафа (кімн.9/10); (271128) Шафа (кімн.4); (271129) Лiжко з матрацом (кімн.4); (271130) 
Лiжко з матрацом (кімн.4); (271131) Шафа (кімн.8); (271132) Шафа (кімн.11); (271133) Тум
ба 25ТБ (кімн.11); (271134) Лiжко 2спальне з матрацом (кімн.11); (271135) Тумба (кімн.11);

(271136) Тумба (кімн.11); (271137) Стiл туалетний (кімн.11); (271138) Комод (кімн.11); (271139) 
Комод (кімн.11); (271140) Кухонний набiр (кімн.11); (271141) Шафа купе (кімн.11); (271142) 
Шафа (роздягалка); (271143) Шафа (роздягалка); (271144) Шафа (роздягалка); (271145) Шафа 
(роздягалка); (271146) Шафа (роздягалка); (271147) Шафа (роздягалка); (271148) Лiжко дво
спальне, М (кімн.№9/10 ); (271149) Прихожа, М (кімн №9/10); (271150) Кухня, М (кімн.№ 9/10);

(271151) Прихожа для 2ного номеру.(кімн.№9/10); (271152) Лiжко з матрацом (кімн.№ 11); 
(271153) Лiжко з матрацом (кімн.11 ); (271154) Лiжко з матрацом (кімн.9/10); (271155) Лiжко з 
матрацом (кімн.9/10); (271156) Лiжко з матрацом (кімн.3); (271157) Лiжко з матрацом (кімн.2); 
(271158) Лiжко з матрацом (кімн.1); (271159) Лiжко з матрацом (кімн.1); (271160) Лiжко з ма
трацом (кімнт.8); (271161) Лiжко з матрацом (кімн.7); (271162) Лiжко з матрацом (кімн.6); 
(271163) Лiжко з матрацом (кімн.5); (271164) Стiл конференцiйний; (271165) Шафа тумба дiлова; 

(271166) Диван «Домiно»; (271167) Стiл лабораторний; (271168) Шафа; (271169) Шафа; 
(271170) Шафа; (271171) Шафа; (271172) Шафа; (271173) Шафа; (271174) Стiл канцелярський 
з тумб.; (271175) Стiл канцелярський з тумб.; (271176) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.; 
(271177) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.; (271178) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.; 

(271179) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.; (271180) Шафа витяжна; (271181) Стiл лаборатор
ний; (271182) Стiл лабораторний; (271183) Стiл лабораторний; (271184) Мийка одномiсна; (271185) 
Шафа для посуду; (271186) Столик ваговий; (271187) Шафка навiсна; (271188) Шафка навiсна; 
(271189) Шафка навiсна; (271190) Закiнчення острiвне; (271191) Закiнчення острiвне; (271192) 
Титрувальна установка; (271193) Титрувальна установка; (271194) Тумба стацiонарна лабораторна;

(271195) Тумба мобiльна; (271196) Тумба мобiльна; (271197) Надставка титрувальна; (271198) Стенд 
мийочний; (271199) Контейнер N 3; (271200) Стiл лабораторний; (271201) Шафа для одягу; (271202) 
Стiл однотумбовий; (271203) Шафа для посуду; (271204) Шафа для одягу; (271205) Шафа для посуду; 
(271206) Стiл однотумбовий; (271207) Контейнер N1; (271208) Контейнер N1; (271209) Мийка одномiсна;

(271210) Стiл лабораторний для перегонки; (271211) Стiл лабораторний; (271212) Шафа для 
документiв; (271213) Крiсло; (271214) Сейф офiс шафа; (271215) Шафа книжна; (271216) Стiл 2х 
тумбовий; (271217) Стiл однотумбовий; (271218) Шафа; (271219) Шафа в зборi; (271220) Стiл; 
(271221) Стiл з тумбою; (271222) Стiл з тумбою; (271223) Стiл з тумбою; (271224) Стiл з тумбою;

(271225) Стiл з тумбою; (271227) Шафа для одягу; (271228) Шафа для одягу; (271229) Стiл 2х тумбо
вий; (271230) Стiл канцелярський; (271231) Стiл вугловий; (271234) Стелаж; (271235) Стiл двотумбовий; 
(271236) Стiл двотумбовий; (271237) Шафа для одягу; (271238) Шафа для одягу; (271239) Шафа для 
одягу; (271240) Шафа для одягу; (271241) Шафа для одягу; (271242) Шафа для одягу; (271243) Шафа 
для одягу; (271244) Шафа для одягу; (271245) Шафа для одягу; (271246) Шафа; (271247) Тумба 25ТБ; 
(271249) Стiл бенкетний; (271250) Стiл; (271251) Надстройка сервiсна; (271252) Надстройка сервiсна;

(271253) Стiл лабораторний; (271254) Стiл лабораторний; (271255) Шафа для посуди; 
(271256) Стiл; (271257) Кондицiонер LG; (271258) Кондицiонер LG; (271259) Кондицiонер LG; 
(271260) Комод; (271261) Шафа з полицями; (271262) Кушетка медична; (271263) Шафа; 
(271264) Кондицiонер Samsung 09; (271265) Електроплита 4х камфорна; (271266) Табурет 
R1 NGOшт 12; (271267) Стiл 80х80; (271268) Стiл 155х90; (271269) Набiр меблiв для кухнi;

(271270) Холодильник Мiнськ; (271271) Мiкрохвильова пiч; (271272) Стiл Престиж; (271273) Стiл 
Престиж; (271274) Стiл для обiду; (271275) Шафа стiкляна; (271276) Шафа стiкляна; (272681) 
Миюча машина HD 10/21; (272682) Реєстратор розрах. операцій Silex; (272686) Мiкрохвильова 
пiч; (272687) Кондицiонер LG; (272688) Кондицiонер LG; (272689) Кондицiонер Hualing, каса; 
(272690) Сейф металiчний; (272691) Сейф металiчний; (272692) Сейф офiс 2; (272693) Лiчильник 
банкнот Speed 601M; (272694) Копiювальний апарат SHARP; (272695) Бензопила Stihl MS361; 
(272696) Кусторiз Stihl FS450; (272697) Газонокосилка STIHL; (272698) Ящик для смiття;

(272699) Драбина 7м; (272701) Пушка електрична Cameron Т300; (272702) Пушка електрична Cameron 
Т300; (272703) Стремягка Super Pro 12 ст. 2,85 м.; (272704) Кондицiонер LG; (272705) Кондицiонер 
LG; (272706) Ламiнатор; (272707) Фотоапарат OLYMPUS C4000Z; (272708) Кондицiонер LG; (272709) 
Кондицiонер LG; (272710) Кондицiонер LG; (272711) Холодильник Мiнськ; (272712) Знищувач паперу; 
(272713) Кондицiонер LG0960; (272714) Сейф; (272715) Шафа двохсекцiйна 770х600х520; (272716) 
Кондицiонер Fuji RJW20H; (272717) Калiбратор ИКСУ260L; (272719) Холодильник «Веко» (жiн. розд.);

(272720) Копiювальний апарат Canon; (272721) Сейф; (272723) Холодильник Bosh 36606; 
(272724) Кавоварка «Grase Baby»; (272727) Аналiзатор розчиненого кисню; (272728) Сигналiзатор
аналiзатор переносний «ДозорСПв»; (272729) Кондицiонер Samsyng SH12; (272730) Пилосос 
SE 3001 (роздягалка); (272731) Електроплита Fagor (кімн.11); (272732) Ел. плита з духовкою 
Sansung BF62,C61, М(кімн.9/10); (272733) Стiйка комутацiйна; (272734) Кондицiонер Fuji RSW20 
(кімн.11); (272735) Кондицiонер MC 2DR/150502 (кімн.9/10); (272736) Пральна машина Ардо 
(кімн.9/10); (272737) Система кондицiювання Dekker; (272738) Стремянка 12 ст. 2,85 м.; (272740) 
Кондицiонер Samsung; (272742) Кондицiонер Samsung; (272743) Кондицiонер Fujtsu ASG 18R;

(272744) Кондицiонер Fujtsu ASG 18R; (272746) Холодильник Ардо; (272747) Електроплита 
Аriston КВМ6004; (272748) Холодильник Стiнол 242 Q; (272749) Кондицiонер Samsung SH 09; 
(272750) Кондицiонер; (272751) Шафа арочна з стiклом i полками; (272752) Вiтрина стiкляна; 
(272753) Вiтрина стiкляна; (272754) Холодильник 233,6; (272755) Морозильний ящик 300 ДВР; 
(272756) Вiтрина холодильна GLOD w1.2; (272757) Кондицiонер Samsung SH 18; (272758) Лар 
морозильний; (272759) Стелаж RMС100; (272760) Стелаж RMС100; (272761) Стелаж RM50; 

(272762) Стелаж; (272763) Стелаж RM100; (272764) Стелаж RM100; (272765) Прилавок вiтринна 
LUO 120/2; (272766) Прилавок LUP 120/2; (272767) Вiтрина холодильна; (272768) Кондицiонер 
Samsung SH 18; (272769) Драбина 4м; (272770) Шафа односекцiйна; (272771) Драбина 12м; 
(272772) Вiзок палетний DF30; (272773) Вiзок палетний DF30; (272774) Вiзок високопiд. ЕFS10/30;

(272775) Кран PDJ10; (272776) Мотопомпа Хонда; (272777) Переносний вентиляцiйний комплекс 
«Джмiль2500М»; (272778) Холодильник «Атлант МХМ2808»; (272780) Драбина 3х сек. 7,35 м.; (272782) 
Драбина 3х секцiйна 3*12; (272783) Кондицiонер Samsung SH 18; (272784) Система кондицiювання 
Dekker; (272786) Електроводонагрiвач; (272787) Пiдсилювач трансляцiйний МП60; (272788) Ми
юча машина HD10/21; (272789) Шафа герметична 13u 600х575; (272791) Кондицiонер General;

(272793) Стiйка подвiйна серверна; (272794) Мотокоса FS55; (272795) Конвектор; (272796) 
Конвектор; (272797) Радiатор масляний; (272798) Електробойлер Термал М 200; (272799) Те
лєжка на 3 полки 940*630; (272800) М'ясорубка 12/S; (272801) Прилавоквiтрина холодиль
на; (272802) Електроплита А1РЕ4Е; (272803) Овочерiзка; (272804) Стiл з бортом i полицею; 
(272805) Мойка двосекцiйна 1500*700; (272806) Роздатчик пiдносiв на колесах; (272807) Кар
кас iз хром труб з склом; (272808) Прилавок для столових приборiв, хлiба, стаканiв; (272809) 
Мармiт 1х блюд в компл.; (272810) Каркас iз хромтруб з склом; (272811) Стелаж на 3 полицi; 
(272812) Морозильна шафа; (272813) Морозильна шафа; (272814) Кондицiонер MC 2DR/150502;
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(272815) Кондицiонер MC 2DR/150502; (272816) Кондицiонер MC 2DR/150502; (272817) Пральна 
машина LG; (272818) Електробойлер Термал РА 300; (272819) Кавоварка Фрог; (272820) Кавоварка 
Фрог; (272821) Швейна машинка DF 1818; (272822) Електроплита; (272823) Мiксер; (272824) Елек
тросковорода СЕМС02; (272825) Фритюрница; (272826) Мойка двосекцiйна з бортом 1000*600; 

(272827) Холодильна шафа S147; (272828) Мойка двосекцiйна з бортом 1000*600; (272829) Мойка 
двосекцiйна з бортом 1000*600; (272830) Електробойлер 100 л.; (500707) болгарка; (500708) Ме
режевий адаптер; (501243) Насос СМ 10065250; (271277) Вогнегасник ОУ25; (271278) Вогне
гасник ОУ25; (271279) Вогнегасник ОУ25; (271280) Вiдеокомплект; (271281) Система супутнико
вого телебачення; (271282) Телевiзор Sony LCD; (271283) Стендкнижка по охоронi працi; (271284) 
Система супутникового телебачення; (271285) Телевiзор 40 «SAMSUNG LE 40S81 BX (кімн.9/10);

 (271286) Телевiзор 40 «SAMSUNG LE 40R72B (кімн.11); (271287) Вивiска; (271288) Колонка пожежна 
КПА; (271289) Система відеонагляду; (500639) унітаз; (311) Системний блок; (271292) Планшет Колек
тивний договiр, профком; (271293) Музикальний центр; (271294) Телевiзор JVC AV2568 TEE; (271295) 
Система супутникового телебачення; (271296) Iнгалятор ИП111П; (271297) Свiтлова вивiска; (271298) 
Пiч «Булер'ян»; (501197) Шафа пожежна для збереження пожежного рукава 1; (501200) Шафа пожеж
на для збереження пожежного рукава 2; (501201) Шафа пожежна для збереження пожежного рукава 
3; (501202) Шафа пожежна для збереження пожежного рукава 4; (501203) Лічильник води 150мм;

(501204) Лічильник води2 150мм; (501205) калькулятор; (501252) Теплообмінник; (501346) Вог
негасник ОП2; (501348) Вогнегасник ВП2; (501350) Вогнегасник ВП2; (501351) Вогнегасник 
ВП2; (501352) Вогнегасник ВВК3,5 (ОУ5); (501353) Вогнегасник ВВК3,5 (ОУ5); (501354) Вог
негасник ВВК3,5 (ОУ5); (501355) Вогнегасник ВВК3,5 (ОУ5); (501356) Вогнегасник ВВК3,5 
(ОУ5); (501357) Вогнегасник ВВК3,5 (ОУ5); (501358) Вогнегасник ВВК3,5 (ОУ5); (501359) Вог
негасник ВВК2 (ОУ3); (501360) Вогнегасник ВВК2 (ОУ3); (501361) Вогнегасник ВВК2 (ОУ3); 

(501362) Вогнегасник ВВК2 (ОУ3); (501363) Вогнегасник ВВК2 (ОУ3); (501364) Вогнегасник 
ВВК2 (ОУ3); (501379) Вогнегасник ВП6; (501380) Вогнегасник ВП6; (501381) Вогнегасник 
ВП5(3); (501382) Вогнегасник ВП5(3); (501383) Вогнегасник ВП5(3); (501572) Бражна колона;

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

ДП «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України

Наказ Фонду 
від 04.08.2020 
№ 1299 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об'єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації в 
2020 році» (із 
змінами)

(340020) Клуб; (загал. п. 418, 0 кв. м.) Вінниць
ка область, 
Бершадський 
район, м. 
Бершадь, вул. 
Покровська 
(вул. 50 років 
Жовтня), 3

(340004) Спиртовий цех, бродильне відділення (спиртовий цех); (340022) спиртовий цех, бродильне 
відділення (бродильне відділення); (340037) Спиртовий цех, бродильне відділення (горілчаний цех); 
(340058) Спиртовий цех, бродильне відділення (басейн резервний); (340059) Спиртовий цех, бро
дильне відділення (приймальник ставкової води) (загал.п. 5338,8 кв.м.); (340003) Котельня; (340061) 
Котельня (димова труба) (загал.п. 963, 6 кв.м); (340018) Адмінбудинок; (340091) Адмінбудинок 
(резервуарвигреб) (загал.п. 486,9 кв.м.); (340001) Спиртосховище; (340088) Спиртосховище (ву
зол денатурації) (загал.п. 361, 6 кв.м.); (340008) Трансформаторна підстанція (загал.п. 81,5 кв.м.);

Вінниць
ка область, 
Бершадський 
район, м. Бер
шадь, вул.  І. 
Зборовського 
(Чкалова), 1

(340021) Водонасосна станція (загал.п. 60,3 кв.м.); (340005) Механічна майстерня; (340034) Піднавіс 
механічної  майстерні (загал.п. 191,4 кв.м.); (340007) Вузол антисептики (загал.п. 106, 0 кв. м.); (340015) 
Матеріальний склад № 2; (340016) Матеріальний склад №2 (склад хімічних засобів) (загал.п. 254,1 
кв.м.); (340024) Цех вуглекислоти (загал.п. 289, 4 кв.м.); (340010) Мазутнонасосна станція (загал.п. 
61,2 кв.м.); (340064) Градирня (загал.п. 94,4 кв.м.); (340068) Складангар №1 (загал.п. 653,7 кв.м.); 
(340074) Склад ангар №2 (загал.п. 556,7 кв.м.); (340006) Деревообробна майстерня; (340033) Підна
віс столярної майстерні; (340053) Навіс деревообробний; (340071) Склад досок (загал.п. 928,0 кв.м.); 
(340017) прохідна №2, склад для металу; (340031) прохідна №2, склад для металу (склад для металу);

(340038) Прохідна №2, склад для металу (конюшня) (загал.п. 397,2 кв.м.); (340036) Солодов
ня; (340026) Солодовня (павільйон) (загал.п. 1654,9 кв.м.); (340014) Склад ПММ; (340032) 
Заправка(340063) Автозаправка ПРК (загал.п. 10,1 кв.м.); (340013) Гараж для вантажних автомобілів 
(загл.п. 595,5 кв.м.); (340019) Прохідна завода №1 (загал.п. 50,4 в.м.); (340048) Мелясний резер
вуар №1; (340049) Мелясний резервуар №2; (340050) Мелясний резервуар №3; (340052) Мазутний 
резервуар №1, 35, 36, 38, 49 Т; (340090) Артезіанська скважина, 23Ц (загал.п. 11,7 кв.м.); (340023) 
Артезіанська скважина, 54Х (загал.п. 8,6 кв.м.); (340025) Водооборотне відділення (загал.п. 8,1 кв.м); 
(340009) Будівля насосної станції (загал.п. 36,6 кв.м.); (340028) Водонасосна станція (загал.п. 100,9 
кв.м.); (340056) Асфальтове покриття; (340078) Асфальтове покриття (територія) (загал.п. 11231 
пог.м.); (340060) Огорожа території заводу

(340011) насосна, А (загал.п. 9,2 кв.м.) Вінницька 
область, Бер
шадський 
район, м. Бер
шадь, вул.  
І. Зборовського 
(Чкалова), 1Б

(340012) Бардонасосна станція (загал.п. 131, 9 кв.м.) Вінницька 
область, Бер
шадський 
район, 
м. Бершадь, 
вул. Л. Каде
нюка (Пархо
менка), 12

(340029) Котельня з насосним відділенням (загал.п 161,1 кв.м.); (340030) Мазутна насосна (загал.п. 
28,1 кв.м.); (340076) Ємкість мазутна (загал.п. 64,5 кв.м.); (340077) приймальня ємкість з естака
дою; (340051) приймальня ємкість з естакадою (приймальник мазуту) (загал.п. 58,5 кв.м.); (340002) 
Прохідна зі складським приміщенням (загал.п. 44,7 кв.м.); (340027) Відпускне відділення (загал.п. 
50,3 кв.м.); (340069) Огорожа, І

Вінницька об
ласть, Бер шад
ський район, 
с. Джулинка, 
вул. Про
мислова 
(вул. 60річчя 
Жовтня), 11

(340035) Нежитлова будівля складу (загал.п. 879, 9 кв.м.) Вінницька 
область, Бер
шад ський 
район, с. Ве
лика Кириївка, 
вул. Шевченка 
(вул. Леніна), 
52а

(340054) Естакада для зливу меляси; (340055) Естакада для зливу мазута; (340062) Мелясна єм
кість; (340039) Резервуар;

Вінницька 
область, Бер
шадський 
район, 
м. Бершадь, 
вул. І. Зборов
ського (Чкало
ва), 1

(340040) Резервуар для спирту №2; (340041) Цистерна спиртова №3; (340042) Ємкість під сивушне 
масло; (340043) Ємкість для зберігання ЕАФ; (340044) Ємкість для зберігання ЕАФ; (340045) Єм
кість для зберігання ЕАФ; (340046) Резервуар для спирту №1; (340047) Цистерна для спирту №4; 
(340057) Поля фільтрації

Вінницька 
область, Бер
шадський 
район, 
м. Бершадь, 
вул. Л. Каде
нюка (Пархо
менка), 12

(340065) Ємкість під ККС; (340066) Ємкість під ККС; (340067) Ємкість під ККС; (340070) Жомова 
яма; (340072) Залізничний тупик; (340073) Ємкість РПЛ; (340075) Ємкість для барди;

Вінницька 
область, Бер
шадський 
район, 
с. Джулинка, 
вул. Про
мислова 
(вул. 60річчя 
Жовтня), 11

(340079) Ємкість дизпалива; (340080) Ємкість під ККС; (340081) Ємкість під ККС; (340082) Фер
ментер; (340083) Ферментер; (340084) Мазутний резервуар №2 – 40 куб.м; (340085) Мазутний 
резервуар №3 – 20 куб.м; (340086) Ємкість мазутна №1 (котельня) 10 куб.м; (340087) Єм
кість мазутна №2 (котельня) 10 куб.м; (340089) Блок бензозаправки; (340092) Зовнішня траса 
мазутопров; (340093) Елекромережа ПЛ0,4 кВ; (340094) Бардопровід; (340095) Елекромере
жа КЛ – 10кВ; (340096) Зовнішня траса паточних комунікацій; (340097) Траса сірчаної кислоти; 
(340098) Мiрник спиртовий №5; (340099) Мiрник спиртовий №6; (340100) Мірник спиртовий №1;

(340101) Мірник спиртовий №2; (340102) Мірник спиртовий №3; (340103) Мірник №12 (сивушних 
масел); (340104) Мірник №7; (340105) Мірник №8; (340106) Мірник №9; (340107) Мірник №10; 
(340108) Мірник №11; (340109) Мірник №13; (340110) Мірник №1 (Джулинка); (340111) Мірник№2 
(Джулинка); (340112) Мірник №3 (Джулинка); (340113) Мірник №3; (340114) Мірник; (340115) Мірник;

(340116) Спиртова ємкість; (340117) Спиртова ємкість; (340118) Спиртова ємкість; (340119) Кис
лотна ємкість; (340120) Трансформатор (630 кВТ); (340121) Трансформатор (320 кВТ); (340122) 
Трансформатор (560 кВт); (340123) Трансформаторна підстанція; (340124) Трансформаторна під
станція; (340125) Дизельгенератор; (340126) Трансформатор ТПЛ10 75/5; (340127) Механічний 
фільтр; (340128) Механічний фільтр; (340129) Натрійкатіонітовий фільтр; (340130) Підігрівач мазута; 
(340131) Мазутна ємкість розхідна 2,5 куб.м; (340132) Мазутний фільтр; (340133) Мазутний фільтр;

(340134) Деєраційна колонка; (340135) Економайзер ЕП1330 ПК №1; (340136) Фільтр Нкатіоновий; 
(340137) Фільтр Нкатіоновий; (340138) Деєраційний бак; (340139) Вентилятор ВДН10 ПК №3; (340140) 
Буферний фільтр; (340141) Декарбонізатор ДН 1008; (340142) Насос П6 ППВ (Мазутонасосна); (340143) 
Димосос ДН 11,2 ПК №3; (340144) Вентилятор ВДН 11,2 ПК №2; (340145) Димосос ДН12,5 п 1500 об/хв; 
(340146) Економайзер ЕП 1330 ПК №2; (340147) Водонагрівач деєратора; (340148) Насос ЦНСГ 38198;

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за  
ЄДРПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
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(340149) Насос ЦНСГ 38198; (340150) Насос ЗК6 ХВО; (340151) Насос ЗК6 ХВО; (340152) Насос 
ЗК6 ХВО; (340153) Насос ЗК6 ХВО; (340154) Економайзер ЕП2142 ПК №3; (340155) Насос ЗК6 
ХВО; (340156) Насос ЗК6 ХВО; (340157) Вентилятор ВДН 11,2 ПК №1; (340158) Насос КС 12/50; 
(340159) Котел ДЕ1614 ГМ; (340160) Котел ДЕ1614 ГМ (в ремонті); (340161) Насос ЦНСГ; (340162) 
Котел; (340163) Насос КС12*50; (340165) Кавітаційний диспергатор; (340166) Підігрівач мазута; 

(340167) Насос ЗМ 40200; (340168) Фільтр ХВО; (340169) Насос ЗМ 40200/7,5; (340170) Фільтр 
ХВО; (340171) Підігрівач мазута; (340172) Підігрівач мазута; (340173) Насос К8/18 з електро
двигуном; (340174) Щит САРТ; (340175) Щит безперервного розварювання; (340176) Щит без
перервного розварювання; (340177) Щит безперервного розварювання; (340178) Витратомір; 
(340179) Прилади автоматики; (340180) Щит; (340181) Шкаф СПА; (340182) Шкаф СПА; (340183) 
Шкаф СПА; (340184) Шкаф СПА; (340185) Щит ЩК; (340186) Димосос; (340187) Насос П6; 
(340188) Трансформатор; (340189) Мазутопідігрівач; (340190) Насос А13В6,8 з електродвигуном; 
(340191) Щит САРТ котельні; (340192) Щит автоматики котельні; (340193) Шкаф СПА котельні; 

(340194) Шкаф СПА котельні; (340195) Шкаф СПА котельні; (340196) Шкаф СПА котельні; (340197) 
Шкаф СПА котельні; (340198) Блок МRM 12 конденс.установки; (340199) Щит силовий ККС; 
(340200) Щит силовий ККС; (340201) Щит автоматики ККС; (340202) Щит КСО 10кВт; (340203) Пе
ретворювач напруги (трансформатор); (340204) Шкаф розподільчий млина; (340205) Шкаф розпо
дільчий млина; (340206) Шкаф СПМ млина; (340207) МініАТС; (340208) Електродвигун 18 кВтх11,5;

(340209) Лічильник багатофазний; (340210) Водонагрівач ел.прот.; (340211) Насос конденсат
ний WILO MVI 16056 (котельня); (340212) Перетворювач напруги; (340213) Пилка циркулярна; 
(340214) Станок токарний; (340215) Станок рейсмусовий; (340216) Фуговочний автомат; (340217) 
Токарний гвинтонарізний станок; (340218) Деревообробний станок; (340219) Прес гідравлічний; 
(340221) Станок наждачний; (340222) Аппарат зварочний; (340223) Вузол бетонозмішувальний;

(340224) Станок свердлильний; (340225) Токарний станок; (340226) Бетономішалка; (340230) Зва
рювальний аппарат; (340232) Зварювальний аппарат; (340233) Шліфувальний станок; (340234) 
Станок рейсмусовий; (340235) Станок фрезерний; (340236) Фрезерний станок; (340237) Токарний 
станок; (340238) Токарний станок; (340239) Рад.сверлильний станок; (340240) Ел.двигун 7,5/3000;

(340241) Зварочний напівавтомат; (340242) Бетономішалка; (340243) Електрозварювальний аппа
рат; (340244) Вентилятор наждака; (340246) Зварювальний аппарат; (340247) Зварювальний ап
парат; (340248) Відбійний молоток; (340249) Компресор ЛБ340; (340250) Резервуар для меляси; 
(340251) Резервуар для меляси; (340252) Приймальний резервуар; (340253) Приймальний резервуар;

(340254) Резервуар для меляси; (340255) Резервуар для меляси; (340256) Чан бродильний №7; 
(340257) Спиртовловлювачі; (340258) Спиртовловлювачі; (340259) Чан перевідний №1; (340260) 
Спиртоприйомний чан №1; (340261) Збірник гарячої води; (340262) Апарат чистої культури дро
жів; (340263) Апарат чистої культури дрожів; (340265) Чан перевідний №2; (340266) Чан перевід
ний №3; (340267) Чан перевідний №4; (340268) Чан прийомний №2; (340269) Чан прийомний №3;

(340270) Чан прийомний №4; (340271) Чанок ЕАФ; (340272) Цистерна спиртова; (340273) Ємкість для 
води помякшеної 3 куб.м; (340274) Кип'ятильник; (340275) Повітрозбірник; (340276) Повітрозбірник; 
(340277) Теплообмінник; (340278) Теплообмінник; (340279) Теплообмінник; (340280) Теплообмінник;

(340281) Теплообмінник; (340282) Теплообмінник; (340283) Теплообмінник; (340284) Теплообмінник; 
(340285) Теплообмінник; (340286) Теплообмінник; (340287) Напірний чан сірчаної кислоти; (340289) 
Теплообмінник; (340290) Дефлегматор; (340291) Брагоректапарат; (340292) Контрольний снаряд; 
(340293) Збірник хлібної барди; (340294) Збірникприймальник сірчаної кислоти; (340295) Чанок 
сивушного масла; (340296) Чанок сивушного масла; (340297) Насос КСТ; (340298) Насос 100/100;

(340299) Насос 55/55; (340300) Насос 2Х; (340301) Насос 1,5х6; (340302) Насос 3Х; (340304) Насос 
2к; (340305) Насос П6ППВ; (340306) Насос П6ППВ; (340307) Насос СЦЛ; (340308) Теплообмінник; 
(340309) Насос НШП; (340310) Насос НШП; (340311) Насос Х 65/50; (340313) Насос 2К; (340314) На
сос СД 50/20; (340315) Насос СВН 80; (340316) Насос ГР11; (340317) Насос 3Х; (340318) Насос 2К;

(340319) Насос Д320; (340320) Насос Д320; (340321) Вентилятор; (340322) Збірник конден
сата; (340323) Водяний бак; (340324) Калорифер; (340325) Насос ГР1 – 2шт; (340326) Насос 
ГР1 – 2шт; (340327) Насос СМ 100/65; (340329) Насос 2Х; (340330) Насос СВН 80; (340331) 
Насос ВВН; (340332) Насос П6ППВ; (340333) Насос П6ППВ; (340334) Пароструйний підігрівач;

(340335) Збірка металева (блок металевий 2,5*3); (340337) Дифлегматор; (340339) Насос ЕЦВ 6; 
(340340) Насос П6ППВ; (340341) Дифлегматор; (340342) Конденсатор; (340343) Насос ЕЦВ 6; (340344) 
Насос ЦНС; (340345) Насос 6П ППВ; (340346) Насос СОТ 30; (340347) Насос Д320; (340348) Сигна
лізатор; (340349) Насос СВН 80; (340350) Насос СВН 80; (340352) Завантажувач шнековий; (340353) 
Насос глибинний; (340354) Насос Д320; (340355) Насос СВН 80; (340356) Насос АХ 5032160К;

(340357) Насос кислотний; (340358) Ємкість розч.каустика; (340359) Ємкість для спирт.вод; (340360) 
Резервуар артезіанських вод №1; (340361) Резервуар для артезіанських вод; (340362) Насос ЗМ
40200/II; (340363) Електродвигун ВАО 3/1500; (340364) Установка «Титан»; (340365) Насос СВН80; 
(340367) Насос ЗМ65/200; (340368) Насос ЗМ40200/7,5; (340369) Дозатор РДЕ; (340372) Насос 
СВН80; (340373) Насос циркуляційний; (340374) Насос СД50/10; (340375) Насос СМ 100652004;

(340376) Насос ЗМ 4020/5,5; (340378) Кислотний насос; (340379) Кислотний насос; (340380) Насос 
2СМ 8050200/2 з двигуном; (340381) Насос ВС80 – 2 шт; (340382) Нас. Агрегат СМ10065250; 
(340383) Контрольний снаряд (переміщення); (340384) Насос ЗМ 40200/7,5; (340385) Озонатор 
озон; (340386) Царга н/ж з тарілкою ковпаком; (340387) Таль ручна; (340388) Ротаметр РП 2,5ЖУЗ; 
(340389) Царга ЕК д.1200 (10 тар) н/ж; (340390) Царга ЕК д.1200 (10 тар) н/ж; (340391) Ротаметр 
РП 10 ЖУЗ; (340392) Насос DPPumps DPV; (340393) Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC51;

(340394) Дисплей LCP 12 з потенціометром; (340395) Насос К6550160; (340396) Установка «Титан» 
для чищення теплообмінників; (340397) Царга РК діам 1600 б/в; (340398) Насос Д320; (340399) Насос 
Д320; (340400) Станція управління; (340402) Нас.ЗМ50200(сточ.води); (340404) Част.перетворю
вач VLT AD; (340405) Насос Д320/5; (340407) Редуктор; (340408) Редуктор; (340409) Насосдозатор;

(340410) Електродвигун; (340411) Кавітаційний диспергатор; (340412) Електродвигун; (340413) Елек
тродвигун 37/1000; (340414) Електродвигун 7,х3000; (340415) Насос СМ 10065; (340416) Електро
двигун; (340417) Кран 3х ходовий; (340418) Насос СМ10065 (Бардовидача); (340419) Нас.фекал.
СМ 125803 15/4; (340420) Гомогенізатор; (340421) Теплообмінник спіральний; (340422) Насос ЗМ 
40200 17,5; (340423) Насос ЗМ 40200 17,5; (340424) Моторредуктор МПО24 (до ферментера);

(340425) Теплообмінник спіральний; (340426) Теплообмінник спіральний; (340427) Дрожевирощу
вальний чан; (340432) Зернометатель; (340433) Компресор повітря; (340434) Компресорна уста
новка; (340435) Установка УДХ; (340436) Установка УДХ; (340437) Установка КУ220; (340438) Змі
шувач газовий; (340439) Спецблок для усушки; (340441) Компресор; (340442) Компресор повітря;

(340443) Компресор повітря; (340444) Рівнемір УМП2,0; (340445) Насосний агрегат ЕЦВ 610
110,0; (340446) НАСОС СМ 10065200; (340447) Лінія мокрої кукурудзи; (340448) Прийомний 
бункер; (340449) Шнек водовидільний; (340450) НАСОС СМ10065250; (340451) Дробарка; 

(340452) Перетворювач частотний VLT Micro; (340453) Обладнання автоваги; (340454) Димо
сос; (340455) Насос погрузочний; (340456) Насос 6ППВ; (340457) Насос 6ППВ; (340458) Джу
линка котел; (340459) Редуктор до шнека (Джулинка); (340460) Насос Водолей; (340461) Дрож
жанка; (340462) Дрожжанка; (340463) Дрожжанка; (340464) Дрожжанка; (340465) Дрожжанка; 

(340466) Дрожжанка; (340467) Теплообмінник – 3 шт; (340468) Теплообмінник – 3 шт; (340469) 
Теплообмінник – 3 шт; (340470) Теплообмінник – 2 шт; (340471) Теплообмінник – 2 шт; (340472) 
Чани бродильні; (340473) Чани бродильні; (340474) Чани бродильні; (340475) Чани бродильні; 
(340476) Чани бродильні; (340477) Чани бродильні; (340478) Чани бродильні; (340479) Чани бро
дильні; (340480) Чани бродильні; (340481) Теплообмінник – 5 шт; (340482) Теплообмінник – 5 шт; 
(340483) Теплообмінник – 5 шт; (340484) Теплообмінник – 5 шт; (340485) Теплообмінник – 5 шт; 

(340486) Теплообмінник – 6 шт; (340487) Теплообмінник – 6 шт; (340488) Теплообмінник – 6 шт; 
(340489) Теплообмінник – 6 шт; (340490) Теплообмінник – 6 шт; (340491) Теплообмінник – 6 шт; 
(340492) Насос СД; (340493) Насос АНЦ; (340494) Вентилятор; (340495) Щит монтажний; (340496) 
Насос СД 50/20; (340497) Насос СД 50/20; (340498) Насос РМК; (340499) Насос СД; (340500) Насос 
СД; (340501) Насос СД; (340502) Насос КСМ; (340503) Насос СМ – 2 шт; (340504) Насос СМ – 2 шт;

(340505) Насос СМ; (340506) Насос ЕЦВ; (340507) Насос 610140; (340508) Насос ВВН; (340509) 
Агрегатний насос; (340510) Насос СМ – 2 шт; (340511) Насос СМ – 2 шт; (340512) Насос СМ – 2 
шт; (340513) Насос СМ – 2 шт; (340514) Насос СД 50/100; (340515) Насос ЗМА 40200; (340516) 
Насос ЧАМА; (340517) Насос СМ10065; (340518) Насос СД 50/10; (340519) Насос СМ 10065
200/4; (340520) Насос СМ 10065200/4; (340521) Насос СМ 10065250/4; (340522) Електродвигун;

 (340523) Електродвигун; (340524) Насос СМ 10065250/4; (340525) Насос СД 50/10; (340526) 
Насос; (340527) Насос ЗМ 40200/11; (340528) Насос 2 СМ 8050200/2 з електодвигуном; 
(340529) Насосний агрегат 2 СМ 8050200/2 з електродвигуном 15 кВт/3000 об.хв.; (340530) На
сосний агрегат  СМ 8050200/4 з електродвигуном 4 кВт/1500 об.хв.; (340531) Прибори КСМ; 
(340532) Збірник освітленого сусла; (340533) Збірник горячої води; (340534) Випарний аппарат; 
(340535) Випарний аппарат; (340536) Реактор; (340537) Реактор; (340538) Випарний аппарат; 

(340539) Вага платформова; (340540) Заторний аппарат; (340541) Сусловарний аппарат; (340542) 
Відстійний аппарат; (340543) Відстійний аппарат; (340544) Збірник кислотного конденсата; (340545) 
Збірник кислотного конденсата; (340546) Проміжний збірник ККС; (340547) Збірник на вагах; 
(340548) Збірник промивних вод; (340549) Чанок замісу; (340550) Насос 2К; (340551) Насос КС 
20/16; (340552) Фільтрувальний аппарат ВФУ; (340553) Насос П6 ППВ; (340554) Насос П6 ППВ; 

(340555) Вальцевий верстат; (340556) Вентилятор; (340557) Насос П6 ППВ; (340558) Вентилятор; 
(340559) Посуд для зберігання ККС; (340560) Посуд для зберігання ККС №9; (340561) Збірник чистого 
конденсату; (340562) Збірник водноспиртової рідини; (340563) Насос ВВН; (340564) Збірник каустика;

(340565) Насос П6 ППВ; (340566) Насос СОТ 30; (340567) Насос АХ 50/32; (340568) Вентилятор; (340569) 
Насос Я 9 ОНЦ 5; (340570) Насос СМ 10065/200; (340571) Ємкість металева; (340572) Конвейєр; (340573) 
Електрозбірки; (340574) Електрозбірки; (340575) Електрозбірки; (340576) Електрозбірки; (340577) Чани 
замочні; (340578) Чани замочні; (340579) Чани замочні; (340580) Чан замісу; (340581) Чан замісу;

(340582) Конвейєр; (340583) Солодозворушувач; (340584) Зернонавантажувач Норія 50т; (340585) 
Зернонавантажувач Норія 50т; (340586) Транспортер; (340587) Шнек; (340588) Автоперекидач; 
(340589) Силоси; (340590) Силоси; (340591) Силоси; (340592) Силоси; (340593) Насос РМК; 
(340594) Транспортер; (340595) Насос РПА; (340596) Транспортер; (340597) Солодозворушувач;

(340598) Насос 3Х9; (340599) Насос 3К 20/30; (340600) Електротельфер; (340601) Насос СОТ 30; (340602) 
Сепаратор; (340603) Вентилятор; (340604) Насос СОТ 30; (340605) Насос ЕЦВ6; (340606) Навантажу
вач КШП; (340607) Зерноскидач; (340608) Норія; (340609) Каменевловлювач; (340610) Насос ЕЦВ6;

(340611) Збірник для відходів зерна; (340612) Насос СОТ 30; (340613) Електродвигуни; (340614) 
Електродвигуни; (340615) Моторредуктор; (340616) Насос ЕЦВ 66,3; (340617) Вентилятор; 
(340618) Насос ВС80; (340619) Вентилятор; (340620) Насос 2 СМ8050; (340621) Моторредуктор; 
(340622) Котел ДЕ 6,514 ГМ №3; (340623) Ємкість зерна з шнекдозатором; (340624) Дробарка;

(340625) Компресор; (340626) Фільтр початкової води; (340627) Фільтр розчину солі; (340628) Мірник роз
чину солі; (340629) Вугільний фільтр; (340630) Фільтр Naкатіоновий №1; (340631) Фільтр Naкатіоновий 
№2; (340632) Насос солодового розчину; (340633) Насос 20/30; (340634) Насос; (340635) Насос ПМ2; 
(340636) Насос 20/30; (340637) Збірник підготовки води ХВО; (340638) Насос УПСМ; (340639) Насос 8/18;
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(340640) Збірник підготовки води; (340641) Збірник сортировки; (340642) Збірник сортировки; 
(340643) Напірний збірник готової горілки; (340644) Напірний збірник готової горілки; (340645) 
Мірники; (340646) Мірники; (340647) Мірники; (340648) Мірники; (340649) Спиртова посудина; 
(340650) Збірник постійного рівня горілки; (340651) «Полтавчанка»; (340652) Купажий чан; (340653) 
Купажий чан; (340654) Установка для очищення горілки; (340655) Установка для очищення горілки;
(340656) Установка для очищення горілки; (340657) Транспортер; (340658) Пляшкомийна маши
на; (340659) Збірник каустичної соди; (340660) Вентилятор; (340661) Автомат розливу; (340662) 
Укупорочний автомат; (340663) Укупорочний автомат; (340664) Аппарат бракування; (340665) Ап
парат для виготовл. ковпачка; (340666) Збірник відгонів(Лін.розл); (340667) Збірник для питної 
води; (340668) Збірник для гарячої води; (340669) Збірник виправного браку; (340670) Насос СВН; 
(340671) Насос ПЦН; (340672) Насос невиправного браку; (340673) Насос КВС; (340674) Насос СМ;
 (340675) Насос ФСК; (340676) Насос купажний; (340677) Сигналізатор; (340678) Вентилятор; 
(340679) Вентилятор; (340680) Вентилятор; (340681) Вентилятор; (340682) Вентилятор; (340683) 
Вентилятор; (340684) Вентилятор; (340685) Вентилятор; (340686) Вентилятор; (340687) Венти
лятор; (340688) Вентилятор; (340689) Вентилятор; (340690) Вентилятор; (340691) Насос Х8;
(340692) Насос ППМ; (340693) Збірник пом'якшеної води; (340694) Машина термоусадочна; (340695) 
Етикеровочна машина; (340696) Фільтрпрес; (340697) Візок; (340698) Електроталь; (340699) Дебак
теризатор; (340700) Конденсатор ароматизації спиртів; (340701) Конденсаторрегенератор; (340702) 
Мірники; (340703) Фільтр; (340704) Фільтр початкової  води; (340705) Фільтр нержавіючий; (340706) 
Фільтр нержавіючий; (340707) Збірник артезіанської води; (340708) Посудина для розведення меду;
(340709) Приготування ароматичних спиртів (куб); (340710) Конденсатор  нержавіючий; (340711) 
Дефлегматор; (340712) Збірник відходів; (340713) Збірник ароматичних спиртів; (340714) Збірник 
ароматичних спиртів №1; (340715) Збірник ароматичних спиртів №2; (340716) Збірник ароматичних 
спиртів №3; (340717) Збірник ароматичних спиртів №4; (340718) Збірник ароматичних спиртів №5; 
(340719) Фільтр активованого вугілля; (340720) Аппарат для приготування спиртових настоїв; (340721) 
Збірник спиртових настоїв; (340722) Збірник артезіанської води; (340723) Збірник артезіанської води; 
(340724) Елеватор; (340725) Елеватор; (340726) Пересувний транспортер; (340728) Комп'ютер; (340730) 
Комп'ютер; (340731) Комп'ютер з принтером; (340733) Комп'ютер; (340734) Комп'ютер з принтером; 
(340735) Монітор; (340736) Монітор; (340737) Телефон факс; (340738) Комп'ютер (системний блок); 
(340739) Факс; (340743) МФУ «Canon»; (340744) Монітор і системний блок (Старший бухгалтер); 
(340745) Система контролю «Вхідвихід»; (340746) Програма 1С; (340747) Комп'ютер (секретар); 
(340748) Прицеп тракторний; (340749) Прицеп тракторний; (340750) Напівпричеп 06061ВІ (ккс); 
(340751) Бочка ЗЖВ; (340752) Автоприцеп ОДАЗ 9370 №АВ 2342 ВК; (340753) Автонавантажувач 
7809 АВ; (340754) Агрегат прицеп зварювальний (САК); (340755) Прицеп тракторний; (340760) За
правщик ЗЖВ; (340769) Прицеп ПЦТ2; (340770) Прицеп ПЦТ2; (340775) Прицеп легковий 09150 ВІ;
(340777) Напівпричепавтоцистерна KIELCE3639 ХХ; (340780) Пускозарядний візок; (340781) 
Трактор Т40 17807 АВ; (340782) Шассі  Т16  №17808 АВ; (500702) Системний блок ITBlock 
G5400Work; (500703) Монітор 23,6" Iiyama ProLite X2474HVB1; (500704) Системний блок IT
Block G5400Work; (500705) Монітор 23,6" Iiyama ProLite X2474HVB1; (500706) Багатофункцій
ний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; (500709) Монітор Philips 23,6" 243V5LSB/62;
(500719) Насос DPPumps DPV 2/3; (500720) Дисплей LCP 12 з потенціометром; (500721) Пе
ретворювач частоти VLT Micro Drive FC51; (500722) Клапан регулюючий двосідловий  Ду 40, 
Ру 16; (500724) Ротаметр РПО1,6 ЖУЗ; (500725) Компресор гвинтовий F 22; (500965) Монітор 
Philips 23.6" 223V5LSB/00; (500966) Монітор Philips 23.6" 223V5LSB/01; (500967) Виробниче облад
нання Насосзаглибний PF1010 MAKITA; (501211) мірник спиртовий; (501220) Резервуар для ККС;
(340756) Автомобіль КАМАЗ 5410 4871ВІА; (340759) Автомобіль ГАЗ 5312  АВ 4153 ВК; (340761) Авто
мобіль  ГАЗ 5312  АВ 4156 ВК; (340763) Автомобіль САЗ 3507 АВ 4152 ВК; (340764) Автомобіль ГАЗ 
53 КО 413 № АВ 4154 ВІ; (340765) Автомобіль  ЗІЛ 4333 АВ 4157 ВК; (340766) Автомобіль  ЗІЛ 4333 
АВ 4159 ВК; (340767) Автомобіль МАЗ 06869 ВІ  (переданий); (340768) Автомобіль  ГАЗ 31029»Волга» 
3122 ВІА; (340772) Автомобіль КАМАЗ 5410 06038 ВІ; (340773) Автомобіль «Нісан» Максіма 77744 ВТ; 
(340783) Вага РС10т; (340784) Вага РС10т; (340786) Шкаф витяжний; (340787) Сахариметр; 
(340788) РНметр; (340792) Ваги, 2 шт; (340793) Ваги, 2 шт; (340794) Вологомір; (340795) Са
харометр; (340797) Дистилятор водний; (340798) Ротометр; (340799) Модуль ПИДИК; (340800) 
Хромотограф газовий Програм.хромот. Аналит Колонка капілярна генератор водородний комп
ресор повітря, газова ар; (340801) Вологовідділювач, Колонка капілярна, фільтр комбінований;
(340803) Вага OHAUS PA 214с; (340804) Шафи побутові; (340805) Шафи побутові; (340806) Шафи 
побутові; (340807) Шафи побутові; (340808) Шафи побутові; (340809) Шафи побутові; (340810) 
Шафи побутові; (340811) Шафи побутові; (340812) Шафи побутові; (340813) Шафи побутові; 
(340814) Шафи побутові; (340815) Шафи побутові; (340816) Холодильна камера; (340817) Кондиці
онер; (340818) Кондиціонер; (340819) Кондиціонер; (340820) Кондиціонер; (340821) Кондиціонер;
(340822) Кондиціонер; (340823) Кондиціонер; (340824) Факс; (340825) Факс; (340826) Копірувальний апарат; 
(340827) Телефакс; (340828) Ксерокс; (340829) Факс; (340830) Холод «Норд» (постачзбут); (340831) Радіо
система (клуб); (340832) Газонокосарка; (340833) Холодильна вітрина; (340834) Прилавоккаса+стілажі; 
(340835) Пам'ятник; (340836) Піаніно; (340837) Стерилізатор; (340838) Пожежна мотопомпа; (340839) 
Пожежний насос; (340227) Компресор; (340228) Механізм построєчний ОС; (340229) Змішувач; 
(340231) Візок; (340245) Трансформатор (Джулинка); (340762) Устаткування для підготовки техніки 
(компресор, газоаналізатор); (340778) Помпа для форсунок; (340779) Вентилятор

Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 
у складі:
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код за ЄДРПОУ 
37199618
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господарства 
України

Наказ Фонду 
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№ 1574 «Про 
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об’єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації 
в 2020 році» 
(із змінами)

(230009) Адмінкорпус (прохідна № 3); (230065) Адмінкорпус; (230085) Солодовня; (230011) Авто
гараж; (230015) Автогараж (будівля матеріального складу № 1); (230017) Склад ПММ; (230013) За
лізничне депо; (230019) Трансформаторна, № 7; (230076) Підработка; (230087) Сушилка; (230086) 
Спиртосховище; (230007) Мазутна станція, ємність; (230070) Механічна майстерня, прибудова, 
ганок; (230027) Водооборотка; (230033) Головний корпус, котельня; (230006) Бродильне відділен
ня (новий корпус); (230032) Вуглекислотний цех, дизельна (пожежне депо); (230008) Плотницька, 
прибудова, котельня; (230020) Трансформаторна № 18; (230037) Електроцех, прибудова; (230012) 
Ємність бензоколонки, бензоколонка; (230093) Цех яєчного масла, веранда; (230058) Зерносклад; 

Він ницька 
обл., Жме
ринський рн, 
с. Мартинівка, 
вул. М. Яжука, 
20 (Леніна, 1)

(230082) Прачечна, ганок; (230066) Лазня; (230014) Будинок контори, склад, підвал, прибудова, 
ганок; (230074) Пилорама; (230092) Ферма; (230002) Артезіан. Скважина № 2; (230003) Асфальт.
покриття тер.зав.; (230010) Солодовня (золотий початок); (230016) Будівля матеріального скла
ду; (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; (230059) Підработка 
(зерносклад); (230060) Солодовня (зерносклад); (230061) Кабельна лінія; (230062) Кабельна лінія; 
(230063) Кабельна лінія; (230067) Лінія електропередач; (230068) Лінія електропередач; (230069) 
Солодовня (майстерня КПВ); (230073) Огорожа території заводу; (230077) Погріб біля прохідної; 
(230081) Поля фільтрації; (230088) Теплиця; (230089) Туалет (2 відд.) б.п.; (230090) Туалет 2 від
ділення; (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) Бардопровод; (230106) Бардяні роздаточні ємкості № 1; 
(230107) Бардяні роздаточні ємкості № 2; (230108) Барометричний 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 автомобільні 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) Вароч
на колона № 4 2ст; (230133) Варочна колона № 5 2ст; (230134) Варочна колона № 6 2 ст; (230136) Вен
тилятор; (230137) Вентилятор (веси); (230139) Вентилятор № 1; (230140) Вентилятор № 2; (230142) 
Вентилятор № 3; (230144) Вентилятор БУС100; (230147) Вентилятор осьовий; (230148) Вентилятор 
повітря ВД10; (230149) Вентилятор центробіжний; (230150) Вертикальносверлильний станок;
(230151) Витримувач; (230152) Витяжний вентилятор; (230154) Водопідігрівач; (230155) Водя
ні насоси СД 40/50 № 1; (230156) Водяні насоси СД 40/50 № 2; (230157) Вологомір WILE65; 
(230158) Вологомір НЕLite, 15культ; (230159) Вуглекислот. Установка УВЖС3; (230161) Газо
провід; (230162) Газопровід середнього тиску (ГРПкотельня); (230163) Головка з прист.для 
миття чанів; (230165) Датчик абсолютного тиску МИДАДА13П; (230166) Датчик перепаду тиску; 
(230167) Датчик температури ПВТ01; (230168) Датчик тиску Aplisens PC28; (230169) Деаераторна 
установка 8 м3; (230170) Декантатор сивушного масла РК № 1; (230171) Декантатор сивушного масла 
РК № 2; (230172) Дефлегматор ЕК; (230173) Дефлегматор РК № 2; (230174) Дефлегматор РК № 1;
(230175) Дефлегматор РК № 1; (230176) Дефлегматор РК № 2; (230177) Дефлегматор ф 25 н.ж. (браж
на колона); (230179) Дизельгенератор АС814 500квт; (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) Дробарка А1ДМ2Р75 в комплекті; (230196) Економайзер р№270; (230197) Економайзер 
р№674; (230199) Електрич. колорифер; (230200) Електричний двигун; (230201) Електричний двигун 
АО – 2; (230202) Електродвигун 4А 55/1500; (230203) Електродвигун 4А 100 кВт1500; (230204) Елек
тродвигун 4А 40 кВт1500; (230205) Електродвигун 4А 55 кВт1500; (230206) Електродвигун АО – 2, 37 
кВТ 1500об/хв.(75/1000); (230207) Електродвигун АО – 2,75 кВт 1500 об/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) Ємкість 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 сивуш
ного 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) Кіпятильник 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) Конве
єр стрічковий № 2; (230255) Конвеєр стрічковий № 3; (230256) Конвеєр стрічковий № 4; (230257) 
Конденсатор б/ ректифікаційної колони (холодильник сивушного спирту); (230258) Конденсатор 
б/у (рекуператор підсивушного шару); (230259) Конденсатор БК; (230260) Конденсатор РК № 2;
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(230261) Конденсатор РК № 1; (230262) Конденсатор сепаратора СО 2; (230263) Конднесатор ЕК; 
(230264) Консольнофрезорний станок 6Р82; (230265) Контактна головка; (230266) Контрольний сна
ряд № 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 75 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 700 м3 № 1; (230300) 
Місткість 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) Напірний 
бак гарячої води; (230312) Насос 1 шт. (з НШ 50 ); (230313) Насос 3М 32200/5,5А; (230314) На
сос BEST ONE A 10MT; (230315) Насос DWO 400 (перекачка сусла); (230316) Насос DWON 400; 

(230317) Насос S05B2P2TPBS000; (230318) Насос Winner 4N427/2,2; (230319) Насос АНВ – 125 № 1; 
(230320) Насос 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) Насос 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 65200/15; (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/3
400502 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) Насос 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) Насосдезмембратор № 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 (під
сивушна вода); (230393) Підігрівач погонів; (230394) Піновловлювач; (230395) ПК (системний блок 
+монітор 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) ПриладРП 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) Розподільчий щит; (230434) Розподільчий щит; (230438) Сахариметр; (230439) Сахариметр; 
(230440) Сепаратор 3СМ; (230441) Сепаратор безперервної продувки; (230442) Сепаратор СО 2; 
(230443) Сивушний насос СД 40/50; (230444) Сигналізатор СТХ174з заряд пристр ЗУ8; (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) СЭШ
3М (суш. шафа); (230469) Телефонний апарат; (230470) Тельфер № 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; (230482) Тран
спортер КЛТ; (230483) Транспортер КЛТ; (230484) Трансформатор; (230485) Трансформатор; (230486) 
Трансформатор; (230487) Трансформатор зварювальний; (230488) Тумба до стола (4); (230489) Уста
новка розсиропки № 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) Циклон № 5; (230517) Циклон № 7; (230518) Циф
рова 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 бродильний № 8; 
(230527) Чан бродильний № 9; (230528) Чан бродильний№ 10; (230529) Чан для сірчаної кисло
ти; (230531) Чанки замісу № 1; (230532) Чанки замісу № 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 розвар.; (500437) Системний блок ITBlock G5400Work; (500446) 
Системний блок ITBlock G5400Work; (501181) Димосос ДН10; (501184) Система автоматизованого 
контролю; (501189) ємність 60 м3; (501190) ємність 60 м3; (501192) Ємність циліндрична; (501193) 
Ємність прямокутна; (501194) Ємність прямокутна; (501195) Ємність 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) Ди
ван; (230571) Кавоварка GAGGIATitanium; (230572) Кавоварка Меджик 106 CL; (230578) Компресор 
FC 2/50; (230579) Кондіціонер 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) Пилка циркулярна; (230600) Стіл 2х тумбовий (1); 
(230602) Стіл 2х тумбовий (3); (230603) Стіл журнальний; (230604) Стіл конторський (1); 

(230605) Стіл письмовий; (230606) Стіл приставний; (230611) Тенісний стіл; (230612) Тумба; (230613) 
Тумба до стола; (230616) Тумба до стола (2); (230617) Тумба 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 камера; (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) Електро
пила EKS 2400/40 2400 Вт, шина 40см ALKO; (500657) Мотокоса FC47 LX2,4 кВт Foresta; (501182) 
Котел Ж7КЕП10; (501188) Насос ВС80.00.00002; (230645) мінідиск; (230646) Портативна борма
шина; (230647) радіомікрофон; (500503) Бензопила 2,04к.с 40,1 куб.см 40см 4,6 кг BKSс; (500682) 
Мотопомпа МП 27/100; (500526) Дріжджебродильне відділення; 

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Частина адміністративної будівлі з підвалом, 
двома ганками та входом в підвал, літ. А, 
А/під, а, а1, а2 загальною площею 105,50 
кв. м, гараж літ. Б загальною площею 
48,80 кв. м

Він ницька обл., м. Іллін
ці, вул. Соборна, 27

Головне управління статис
тики у Він ницькій області, 
код за ЄДРПОУ 02359395

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення – приміщення 
пункту сигналізаційних прогнозів загальною 
площею 86,9 кв. м

Хмельницька обл., Кра
силівський рн, с. Кре
менчуки, вул. Централь
на, 46 «б»

Державна установа «Хмель
ницька обласна фітосані
тарна лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення – боксгараж за
гальною площею 33,5 кв. м

Хмельницька обл., 
Летичівський рн, смт. 
Летичів, вул. Ю.Савіць
кого, 16/4

Державна установа «Хмель
ницька обласна фітосані
тарна лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 20,3 кв. м Хмельницька обл., Те
офіпольський рн, смт. 
Теофіполь, вул. Небес
ної Сотні, 27

Державна установа «Хмель
ницька обласна фітосані
тарна лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Гараж загальною площею 19,0 кв. м Хмельницька обл., Яр
молинецький рн, смт. 
Ярмолинці, вул. Шев
ченка, 2, гараж 2

Державна установа «Хмель
ницька обласна фітосані
тарна лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гаражі загальною площею 87,3 кв. м Хмельницька обл., 
м. Хмельницький, 
вул. Я.Мудрого, 11

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

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
687,4 кв. м

Хмельницька обл., Де
ражнянський рн, м. Де
ражня, вул. Миру, 89

ЦентральноЗахідне 
міжрегіо наль не управлін
ня Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький), код за 
ЄДРПОУ 43316784

Міністерство юсти
ції України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля сараю Хмельницька обл.., 
м. Славута, вул. При
вокзальна, 69А 

Регіо наль ний офіс водних 
ресурсів у Хмельниць
кій області, код  ЄДРПОУ 
05446893

Державне агентство 
водних ресурсів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс нежитлових будівель та споруд 
загальною площею 709,8 кв. м у складі: 
адміністративновиробниче приміщення 
літ. А1 площею 397,5 кв. м; приміщення 
віварію літ. Б1 площею 82,1 кв. м; підсо
бне приміщення літ. В1 площею 59,1 кв. м; 
сарайгараж літ. Г1 площею 153 кв. м; по
гріб літ. Д1 площею 18,1 кв. м; піднавіс літ. 
Е; огорожа – 14 

Хмельницька обл., Че
меровецький рн, смт. 
Чемерівці, вул. Цен
тральна, 64г

Чемеровецька районна 
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00712019

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель у складі: будівля вет
медицини А1 площею 80,5 кв. м; сарай 
Б1 площею 48,3 кв. м; гараж В1 площею 
21,9 кв. м 

Хмельницька обл., 
Теофіпольський рн, 
с. Єлизаветпіль, 
вул. Двірська, 2 

Теофіпольська районна 
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00711942 

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Частина адміністративної будівлі, загальною 
площею   278,6 кв. м., гараж наземний, за
гальною площею 26,9 кв. м, складське при
міщення, загальною площею 15,2 кв. м

Хмельницька обл., 
Полонський рн, м. По
лонне, вул. Л. Україн
ки, 154

Головне управління ста
тистики у Хмельницькій 
області, код за ЄДРПОУ 
02362894

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля, загальною площею 
491,8 кв. м

Хмельницька обл., 
м. Старокостянтинів, 
пров. Подільський, 2

Головне управління ста
тистики у Хмельницькій 
області, код за ЄДРПОУ 
02362894

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративний будинок, загальною пло
щею 426,9 кв. м

Хмельницька обл., Во
лочиський рн, м. Воло
чиськ, вул. Лисенка, 8а

Головне управління ста
тистики у Хмельницькій 
області, код за ЄДРПОУ 
02362894

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежиле приміщення, загальною площею 
483,5 кв. м

Хмельницька обл., 
Красилівський рн, 
м. Красилів, вул. Була
єнка, 6а

Головне управління ста
тистики у Хмельницькій 
області, код за ЄДРПОУ 
02362894

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові будівлі, загальною площею 
1156 кв. м (будівля складу А1, туалет Б, 
ємкості В)

Хмельницька обл., 
Кам’янецьПодільський 
рн, Нігинська сільська 
рада

Управління з питань цивіль
ного захисту населення 
Хмельницької обласної 
державної адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 14372969

Хмельницька об
ласна державна 
адміністрація

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділен ня Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля літ. А1 (разом з прибу
довами літ. А11, А21) загальною площею 
115,9 кв. м

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

ВАТ «Баглійське», код за 
ЄДРПОУ 00488763

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А1 (будівля заправ
ного пункту) площею 13,0 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Чер
касова, 85Д

ПрАТ «Північний ГЗК», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля клубу загальною площею 757,5 кв. м Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. За
водська, 2

АТ «Дніпровська теплое
лектроцентраль», код за 
ЄДРПОУ 00130820

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А1 (у складі: при
будови літ. А11, А21, а1, вхід в підвал 
літ. а11, ганок літ. а) загальною площею 
388,0 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Со
борна, 16а

ПАТ «Дніпровський мета
лургійний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А1 з підвалом літ. 
під А1, прибудови літ. а1, а11, ганки 
літ. а, а1, загальною площею 189,6 кв. м, 
навіс літ. Б

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Ко
валенка, 4

ПАТ «Дніпровський мета
лургійний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А1 загальною пло
щею 423,8 кв. м, з підпірною стінкою № 1, 
ганком № 2, тротуаром І

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Со
борна, 5

ПАТ «Дніпровський мета
лургійний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А1 площею 
178,5 кв. м, у складі: прибудова літ. а1, 
ганок літ. а, склад літ. Б 

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, Прохід
ний тупик, 6

ПАТ «Дніпровський мета
лургійний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж ДК (склад) літ. Б1 загальною пло
щею 98,2 кв.м

Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, просп. Кал
нишевського Петра, 27к

ПАТ «Інтерпайп Нижньодні
провський трубопрокатний 
завод», код за ЄДРПОУ 
05393116

Регіо наль не 
відділен ня по 
Дніпропетров
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що під
лягають приватизації в 2020 році»

Гараж шлакоблочний А1, загальною пло
щею 48,3 кв. м

Дніпропетровська 
обл., смт. Царичанка, 
вул. 14ї Гвардійської 
Дивізії, 8

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

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж на дві машини загальною площею 
51,03 кв. м

Дніпропетровська обл., 
Томаківський рн, смт. 
Томаківка, вул. Неза
лежна, 1

Управління Державної каз
начейської служби України 
у Томаківському районі Дні
пропетровської області, код 
за ЄДРПОУ 36729802

Державна казна
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 33,7 кв. м Дніпропетровська 
обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Свято
Миколаївська, 43, гараж 
2, 50000

Управління Державної каз
начейської служби України 
у Криворізькому районі Дні
пропетровської області, код 
за ЄДРПОУ 38032070

 Державна казна
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що під
лягають приватизації в 2020 році»

Будівля лікарні літ. А1 загальною площею 
87,4 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. По
лєнова, 54

Криворізька міжрайонна дер
жавна лабораторія Державної 
служби України з питань без
печності харчових продуктів 
та захисту споживачів, код за 
ЄДРПОУ 25001041

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Частина нежитлової будівлі літ. А площею 
138,4 кв. м, ганок з навісом літ. а, за
мощення I

Дніпропетровська обл., 
м. Першотравенськ, 
вул. Ювілейна, 27

ПрАТ «ДТЕК Павлоград
вугілля», код ЄДРПОУ 
00178353

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

18/25 часток бази відпочинку «Енергетик» у 
складі: будівля двоповерхова Б127,1 кв. м; 
будівля двоповерхова (спальний корпус) 
В444,1 кв. м; їдальня Ж73,5 кв. м; будівля 
складу З66,9 кв. м

Дніпропетровська обл., 
Новомосковський рн, 
с. Орлівщина, вул. Ди
минтовича, 3

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», код 
ЄДРПОУ 23359034

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

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

Дніпропетровська обл., 
Царичанський рн, смт. 
Царичанка, вул. Теа
тральна, 33 

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

Міністерство 
внутрішніх справ 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежиле приміщення Дніпропетровська обл., 
Царичанський рн, смт. 
Царичанка, вул. Цен
тральна, 109, прим. 3

ДП «Центр державного 
земельного кадастру», код 
за ЄДРПОУ 21616582

Державна служба 
України з питань 
геодезії, картографії 
та кадастру

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля, А2 загальною 
площею 748,2 кв. м 

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

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

Державна казна
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Гараж, Б1, загальною площею 63,7 кв. м Дніпропетровська обл., 
Криничанський рн, 
смт. Кринички, вул. За
водська, 1

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

Державна казна
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративне (нежитлове) приміщення 
загальною площею 185,4 кв. м

Дніпропетровська 
обл., Криничанський 
рн, смт. Кринички, 
вул. Грушевського Ми
хайла, 4а

Східний офіс Державної 
аудиторської служби 
України, код за ЄДРПОУ 
40477689 

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Гараж загальною площею 27,9 кв. м Дніпропетровська 
обл., Криничанський 
рн, смт. Кринички, 
вул. Грушевського Ми
хайла, 4/1

Східний офіс Державної 
аудиторської служби 
України, код за ЄДРПОУ 
40477689

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля загальною площею 
398,1 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Першотравенськ, 
вул. Молодіжна, 34

ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля», код за 
ЄДРПОУ 00178353

Міністерство енер
гетики України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Приміщення, загальною площею 
487,93 кв. м

Дніпропетровська обл., 
смт. Магдалинівка вул. 
Центральна, 44

Головне управління 
статистики у 
Дніпропетровській області, 
код за ЄДРПОУ 02359946

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля, загальною площею 135,7 кв. м Дніпропетровська 
обл., смт. Царичанка, 
вул. Центральна, 105

Головне управління 
статистики у 
Дніпропетровській області, 
код за ЄДРПОУ 02359946

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Гараж загальною площею 32,5 кв. м Дніпропетровська 
обл.,Царичанський 
рн, смт. Царичанка, 
вул. 50років Жовтня, 8А

Східний офіс Державної 
аудиторської служби 
України, код за ЄДРПОУ 
40477689

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Гараж загальною площею 29,6 кв. м Дніпропетровська 
обл.,м. Новомосковськ, 
вул. Шевченка (Шев
ченко), 7, гараж 1

Східний офіс Державної 
аудиторської служби 
України, код за ЄДРПОУ 
40477689

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Гараж загальною площею 21,7 кв. м Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський 
рн, м. Верхньодні
провськ, вул. Яцков
ського Сергія, гараж Г3

Східний офіс Державної 
аудиторської служби 
України, код за ЄДРПОУ 
40477689

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель та споруд загальною 
площею забудови 1022 кв. м у складі: гос
подарський корпус літ. А2, теплиці літ. Б1, 
Б11, Б21, сарай (тимчасовий) літ. В, пар
ники літ. Г, Д, навіс літ. Е, огорожа № 110, 
мостіння І

м. Дніпро, пров. Ялице
вий, 7Б

ДП «Виробниче 
об’єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова», код 
за ЄДРПОУ 14308368

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об'єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною пло
щею 120,2 кв. м

Запорізька обл., За
порізький рн, смт. 
Кушугум, вул. Історична 
(вул. Комсомольська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за 
ЄДРПОУ 21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною пло
щею 41,9 кв. м

Запорізька обл., За
порізький рн, смт. 
Кушугум, вул. Історична 
(вул. Комсомольська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за 
ЄДРПОУ 21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

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

Запорізька обл., За
порізький рн, смт. 
Кушугум, вул. Історична 
(вул. Комсомольська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за 
ЄДРПОУ 21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

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.; паркан № 4 
площею 76,8 кв. м; станція насосної артсверд
ловини площею 22,4 кв. м; дробарка «Вол
гарь», інв. № 457012; дробарка «Волгарь», інв. 
№ 457014; шафа платтєва з антресоллю, нв. 
№ 700390; шафа платтєва з антресоллю, інв. 
№ 700391; пересувна підстанція ПКТП, інв. 
№ 400632; трактор МТЗ572, інв. № 400672; 
трансформатор МТЗ80, інв. № 400698

Запорізька обл., Поло
гівський рн, м. Пологи, 
вул. Кар’єрна, 28

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

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, 
К11, К12, площею 608,9 кв. м; слюсарна 
майстерня, літ К6, площею 74,5 кв. м; зва
рювальний 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 обл., Поло
гівський рн, м. Пологи, 
вул. Кар’єрна, 28

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

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення № 7 основної 
частини літ. А IV НЖ загальною площею 
1 712,3 кв. м

Запорізька обл., м. Бер
дянськ, вул. Туристична 
(вул. Єгорова), 2а

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», 
код за ЄДРПОУ 14311459

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

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

Запорізька обл., м. За
поріжжя, пр. Соборний 
(пр. Леніна), 38

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

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

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

Запорізька обл., м. За
поріжжя, пр. Соборний 
(пр. Леніна), 38

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

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля, літ. А загальною пло
щею 318,9 кв. м

Запорізька обл., 
Кам’ян ськоДніп ров
ський рн, м. Кам’янка
Дніп ровська, вул. На
бережна, 68

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

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля літ. А, загальною пло
щею 387,6 кв. м

Запорізька обл., м. Орі
хів, вул. Шевченка, 15

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

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель Запорізька обл., Чер
нігівський рн, смт. 
Чернігівка, вул. Соборна 
(Леніна), 369

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

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Автомобільні бокси ГРП3 загальною пло
щею 221,4 кв. м

Кіровоградська обл., 
Маловисківський район, 
смт. Смоліне, вул. Тран
спортна, 4

ДП «Східний ГЗК», код за 
ЄДРПОУ 14309787

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення (підвальне) загаль
ною площею 34,0 кв. м

Кіровоградська обл., 
Олександрійський рн, 
смт. Приютівка, вул. За
лізнична, 5

ТОВ «Користівське хлібо
приймальне підприєм
ство», код за ЄДРПОУ 
00951853

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля підвалу загальною площею 
209,7 кв. м

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

ТДВ «Маловисківське 
хлібоприймальне підпри
ємство», код за ЄДРПОУ 
00954774

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове підвальне приміщення загаль
ною площею 38,4 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новомиргородський 
рн, м. Новомиргород, 
вул. Садова, 14/19

ТОВ «Вентура», код за ЄД
РПОУ 32155508

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове підвальне приміщення загаль
ною площею 25,5 кв. м

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

ПрАТ «Новомиргородське 
автотранспортне підпри
ємство 13545», код за 
ЄДРПОУ 03117398

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Підвальне приміщення загальною площею 
164,2 кв. м

Кіровоградська обл., 
Добровеличківський 
рн, м. Помічна, вул. Га
гаріна, 54

ПАТ «Помічнянський еле
ватор», код за ЄДРПОУ 
00951899

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Підвальне приміщення прийомо – здаточно
го корпусу загальною площею 187,7 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський 
рн, м. Новоукраїнка, 
вул. Курчатова, 42а

СТОВ «СтепАгро», код за 
ЄДРПОУ 31411114

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Нежитлове приміщення загальною площею 
260,8 кв. м

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

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

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Виробничий будинок (забійний цех) загаль
ною площею 93,0 кв. м

Кіровоградська обл., 
Голованівський рн, 
смт. Голованівськ, 
вул. Щаслива (вул. 
Крупської), 10

ЗАТ «Голованівський хліб», 
код за ЄДРПОУ 00378750

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення загальною площею 
192,9 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Кропивниць
кий (м. Кіровоград), 
вул. Лавандова (вул. 
Тореза), 27а

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

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
227,3 кв. м

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

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ
СТВО ІМ. РАЄВСЬКОГО, 
код за ЄДРПОУ 23100218

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро
воградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» 
загальною площею 107,8 кв.м, гараж на 3 
бокси літ. «Б»

Кіровоградська обл., 
Онуфріївський рн, смт. 
Онуфріївка, вул. Михай
ла Скляра, 10

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в Кі
ровоградській області, код 
за ЄДРПОУ 40342220

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затверджен
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
104,3 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Знам’янка, вул. Ге
роїв Крут (Луначар
ського), 6

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

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затверджен
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році»

Комплекс м. Кропивницький, про
їзд Аджамський, 3

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

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля загальною площею 
201,5 кв. м

Кіровоградська обл., 
Добровеличівський рн, 
смт. Добровеличківка, 
вул. Шевченка, 124

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

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель загальною площею 
82,6 кв. м у складі: ветлікарня, А; при
будова, а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; 
замощення, 1

Кіровоградська обл., 
Долинський рн, с. Гу
рівка, вул. Централь
на, 7

Долинська районна дер
жавна лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

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

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

Долинська районна дер
жавна лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель загальною площею 
158,8 кв. м у складі: адмінбудинок, А; при
будова, а; гараж, Б; сарай, Р; погріб, Л

Кіровоградська обл., 
Долинський рн, 
с. Олександрівка, 
вул. Добрянська, 2а

Долинська районна дер
жавна лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

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

Кіровоградська обл., 
Долинський рн, с. Вар
варівка, вул. Садова, 7

Долинська районна дер
жавна лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00700002

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель Кіровоградська обл., 
смт. Вільшанка, 
вул. Миру, 62

Головне управління Пенсій
ного фонду України в Кіро
воградській області, код за 
ЄДРПОУ 20632802

Пенсійний фонд 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

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

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

Головне управління Пенсій
ного фонду України в Кіро
воградській області, код за 
ЄДРПОУ 20632802

Пенсійний фонд 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

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

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

Голованівська районна 
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00699980 

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля та надвірні будівлі Куколівського 
державного пункту ветеринарної медицини 
загальною площею 94,3 кв. м

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

Олександрійська районна 
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00700097

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

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

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

Олександрійська районна 
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00700097

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля Новопразького держав
ного пункту ветеринарної медицини загаль
ною площею 27,4 кв. м

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

Олександрійська районна 
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00700097

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля, загальною площею 
294,89 кв. м

Кіровоградська обл., 
смт. Голованівськ, 
вул. Соборна, 33

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

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель, загальною площею 
269,3 кв. м

Кіровоградська обл., 
Петрівський рн, смт. 
Петрове, вул. Паркова 
(Кірова), 40

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

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель, загальною площею 
492,5 кв. м

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

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

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділен ня по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Нежитлові будівлі у складі: адміністративний 
будинок, А загальною площею 557 кв. м, 
гаражі, Б загальною площею 362,6 кв. м, 
насосна, В загальною площею 4,5 кв. м, від
стійник, Г загальною площею 5,5 кв. м

ІваноФранківська обл., 
Калуський рн, с. Нови
ця, вул. Шевченка, 1б

Галицьке міжрайонне 
управління водного госпо
дарства, код за ЄДРПОУ 
01037577

Державне агентство 
водних ресурсів 
України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) 
загальною площею 229,6 кв. м; крематорій 
(Б) загальною площею 35 кв. м; гараж (В) 
загальною площею 53,1 кв. м

ІваноФранківська 
обл., Косівський район, 
с. Кути, вул. Снятин
ська, 117

Косівська районна держав
на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00699632

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Районна державна лікарня ветеринарної 
медицини у складі: основна будівля (А) за
гальною площею 553,2 кв. м; гаражі (Б) за
гальною площею 141 кв. м; ворота, огорожа 
№ 1, криниця № 2

ІваноФранківська обл., 
м. Коломия, вул. І. 
Франка, 21

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
ІваноФранківській області, 
код за ЄДРПОУ 40309088

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля магазину загальною пло
щею 198,0 кв. м

ІваноФранківська обл., 
Коломийський рн, 
смт. Гвіздець, вул. І. 
Франка, 67

Державне підприємство 
спиртової та горілчаної 
промисловості «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 37199618

Міністерство роз
витку економіки, 
торгівлі та сільсько
го господарства 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлові приміщення  А загальною пло
щею 434,2 кв. м

м. ІваноФранківськ, 
вул. Південний буль
вар, 41

ІваноФранківська екс
педиція з геофізичних 
досліджень в свердловинах 
державного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
01432776

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля, загальною площею 
484,2 кв. м

ІваноФранківська обл., 
м. Городенка, вул. Богу
на Івана, 13

Головне управління статис
тики в ІваноФранківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення, загальною площею 
413,1 кв. м

ІваноФранківська 
обл., м. Богородчани, 
вул. Петраша, 1

Головне управління статис
тики в ІваноФранківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративний будинок, А, загальною 
площею 729,5 кв. м, гараж, Б, загальною 
площею 49,1 кв. м

ІваноФранківська обл., 
м. Долина, вул. Пуш
кіна, 12

Головне управління статис
тики в ІваноФранківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Нежитлова будівля (адмінбудинок), загаль
ною площею 696,6 кв. м

ІваноФранківська обл., 
м. Косів, вул. Шев
ченка, 13

Головне управління статис
тики в ІваноФранківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення, загальною площею 
1124,4 кв. м

ІваноФранківська обл., 
м. Надвірна, вул. Гру
шевського, 18

Головне управління статис
тики в ІваноФранківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративний будинок, А, загальною 
площею 745,7 кв. м, гараж, Б, загальною 
площею 104,9 кв. м

ІваноФранківська обл., 
м. Рожнятів, вул. Шев
ченка, 3а

Головне управління статис
тики в ІваноФранківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адмінбудинок, загальною площею 
333,6 кв. м

ІваноФранківська обл., 
м. Снятин, вул. Кар
динала Йосипа Слі
пого, 11

Головне управління статис
тики в ІваноФранківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360599

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля (ветлікарня) у складі: 
ветлікарня А, площею 114,1 кв. м та гараж 
Б, площею 64,2 кв. м

ІваноФранківська 
обл., Косівський рн, 
смт. Яблунів, вул. До
вбуша, 4

Косівська районна держав
на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00699632

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Приміщення лікарні (ветдільниця), А загаль
ною площею 101,6 кв. м 

ІваноФранківська обл., 
Надвірнянський рн., 
с. Гаврилівка, вул. Укра
їнська, 61

Надвірнянська районна 
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00699394

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Окреме майно у складі: лабораторний кор
пус 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

м. Чернівці, вул. Крижа
нівського Б., 23А

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, код 
за ЄДРПОУ 40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Окреме майно у складі: Путильська район
на лабораторія літ А загальною площею 
133,50 кв. м, віварій літ. Б загальною 
площею 53,40 кв. м, сарай літ. В загальною 
площею 75,50 кв. м, убиральня літ. Г за
гальною площею 2,24 кв. м

Чернівецька обл., 
Путильський рн, смт. 
Путила, вул. Кобилян
ської О., 18

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, код 
за ЄДРПОУ 40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Окреме майно у складі: будівля ветлабора
торії літ. А загальною площею 338,30 кв. м, 
сарайсклад літ. Б, насосна літ. В, сарай 
літ. Г, Д, Е, убиральня літ. Є, вимощення І, 
огорожа № 1, 2

Чернівецька обл., 
Глибоцький рн, смт. 
Глибока, вул. Героїв Не
бесної сотні, 1б

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, код 
за ЄДРПОУ 40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за ЄД
РПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

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

ДП «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України

Наказ Фонду 
від 04.08.2020 
№ 1299 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об'єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації в 
2020 році» (із 
змінами)

(240039) Будівля насосної станції (загал. п. 83,5 кв. м.) Чернівець
ка область, 
Кіцманський 
район, смт. 
Лужани, пров. 
Заводський, 
8Н

(240013) Адміністративний будинок (загал.п. 638,10 кв.м.); (240040) Будівля брагореактифіка
ційного відділення (загал. п.1663,00 кв. м.); (240057) Будівля станції випаровування барди (за
гал. п. 762,50 кв. м.); (240008) Градирня (навіс); (072000) Будівля для виробництва зрідженого 
діоксиду вуглецю (загал. п. 1037,80 кв. м.); (072001) Навіс; (072002) Будівля адміністративного 
корпусу (загал. п. 563,70 кв. м.); (240035) Автомобільний гараж (будівля операторної АЗС (за
гал. п. 17,20 кв. м.), Гараж (загал. п. 235,90 кв. м.), Гараж (ДЕПО) (загал. п. 37,80 кв. м.));

Чернівець
ка область, 
Кіцман
ський район, 
смт. Лужани, 
вул. Централь
на, 53(240072) Спиртосховище (Склад готової продукції (загал. п. 714,70 кв. м.), Склад ФГЕС (загал. 

п. 512,10 кв. м.)); (240071) Будівля щитової (загал. п. 15,70 кв. м.); (240080) Майстерня (загал. 
п. 648,20 кв. м. ); (240083) Огорожа (залізобетонна); (240017) Котельня (загал. п. 662,70 кв. м.); 
(240061) Будівля фікальної грануляції (загал. п. 512,30 кв. м. ); (240037) Бродильне відділення та 
підготовка меляси (будівля дріжджобродильного відділення, Ц (загал. п. 303,80 кв. м.), вироб
нича лабораторія (загал. п. 484,50 кв. м.), будівля дріжджобродильного відділення, Ш (загал. п. 
132,90 кв. м.)); (240052) Науководослідна лабораторія (загал. п. 424,70 кв.м.); (240075) Будів
ля матеріального складу (Склад, складнавіс, склад металу) (загал. п. 464,10 кв. м.); (240076) 
Склад хімікатів (Склад, Склад допоміжних матеріалів) (загал. п. 341,9 кв. м.); (240078) Будівля 
насосної станції мелясосховища (будівля насосної, склад сировини) (загал. п. 117,00 кв. м.)

(240058) Будівля цеху по виробництву сухих кормових гранульованих дріжджів (виробничий корпус 
№ 2) (загал, п. 2199,6 кв. м.); (240059) Будівля цеху по виробництву сухих кормових гранульова
них дріжджів (будівля випарної установки) (загал. п. 192,7 кв. м. ); (240060) Будівля цеху по ви
робництву сухих кормових гранульованих дріжджів (корпус № 2 побутові приміщення) (загал. п. 
215,00 кв. м.)

Чернівець
ка область, 
Кіцманський 
район, смт. 
Лужани, вул. 
Централь
на, 53а

(240012) Будівля очисних споруд та прохідної (загал. п. 535,9 кв. м. ; загал. п. будівля, очисних спо
руд 500,4 кв. м.; загал. п. прохідна з ваговою 35,5 кв. м.)

Чернівець
ка область, 
Кіцманський 
район, смт. 
Лужани, пров. 
Заводський, 
8а

(240036) Під’їзд з/д; (240001) Стальні трубопроводи; (240002) Водопровід колодязя; Чернівець
ка область, 
Кіцман
ський район, 
смт. Лужани, 
вул. Централь
на, 53

(240005) Теплотрасапаропровод; (240007) Каналізаційна станці біоочистки; Чернівець
ка область, 
Кіцман
ський район, 
смт. Лужани, 
вул. Централь
на, 53

(240009) Цехові трубопроводи; (240010) Трубопроводи спиртоцеху; (240011) Цехові паропро
води; (240014) Цехові трубопроводи; (240015) Цехові трубопроводи; (240016) Цехові трубопро
води; (240018) Естакада; (240019) Каналізаційні мережі діаметр=400; (240020) Каналізаційні 
мережі діаметр=350; (240021) Каналізаційні мережі діаметр=300; (240022) Каналізаційні мережі 
діаметр=250; (240023) Каналізаційні мережі діаметр=200; (240024) Каналізаційні мережі діаметр=150;

Чернівець
ка область, 
Кіцманський 
район, смт. 
Лужани, пров. 
Заводський, 
8а

(240025) Газопровід; (240026) Паропровід; (240027) Зовнішній паропровід; (240028) Наземний газопро
від ду=80; (240029) Наземний газопровід ду=100; (240030) Наземний газопровід ду=150; (240031) На
земний газопровід ду=200; (240032) Водовід від р. Прут; (240033) Теплотраса до 24х кв. дому; (240041) 
Водопровідний колодязь; (240043) Резервуар №4; (240044) Резервуар №45; (240045) Резервуар №6;

(240046) Резервуар №1; (240047) Резервуар №2; (240048) Резервуар №3; (240049) Емкість для меля
си; (240051) Конденсатор; (240055) Установка зберігання вуглекислоти; (240056) Платформа ЗБ 18 м 
з люками; (240062) Бункер; (240063) Бункер накопичувальний; (240064) Бункер над грануляторами; 

(240065) Бункер для грануляції; (240066) Пристрій для відпуску СКД; (240067) Поля фільтрації; 
(240068) Ємність барди 44 м. Куб; (240069) Трубопровід по дріждждцеху; (240070) Трубопро
від стальний; (240073) Зовнішній спиртопровід по ЗБ естакаді; (240074) Ємність для пінога
сіння обемом=55 м. Куб; (240079) Мелясопровод; (240084) Огорожа (залізобетонна); (240085) 
Огорожа (залізобетонна); (240086) Огорожа (металева); (240087) Внутр. Асфальтовані дороги;

(240088) Поля фільтрації; (240089) Внутр. Асфальтовані дороги; (240090) Під’їзна дорога до ГОМУ; 
(240097) Магазин; (240104) Андіжанець; (240105) Станція селекторна; (240106) Станція телефонна; 
(240107) Кондиціонер самсунг; (240108) Огорожа системи опалення; (240111) Електродвигун 55 квт; 

(240112) Шафа металева; (240113) Контейнер; (240114) Електротельфер; (240115) Електротельфер; 
(240117) Точильношліфувальний станок; (240118) Вага автомобільна; (240119) Переговорний при
стрій; (240120) Телевізор; (240121) Телефонний апарат; (240122) Телефонний апарат; (240124) Щит; 

(240127) Пульт керування; (240129) Живлення роторів; (240130) Живлення роторів; (240131) Циклони 
очистки; (240132) Циклони очистки; (240133) Циклони очистки; (240134) Циклони очистки; (240135) 
Вага; (240136) Насос; (240137) Насос; (240138) Насос; (240139) Електродвигун 90 квт; (240140) Елек
тродвигун; (240141) Електродвигун; (240142) Електродвигун а7112; (240143) Електродвигун а908;
 (240144) Шит розпридільний; (240145) Пункт розпридільний; (240146) Шит розпридільний; (240147) 
Шит розпридільний; (240148) Шит розпридільний; (240149) Шит розпридільний; (240150) Шит роз
придільний; (240151) Шафа розпридільна; (240152) Кабельні розводки; (240153) Освтілення тери
торії; (240154) Пункт розпридільний; (240155) Пункт розпридільний; (240156) Пункт розпридільний;
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(240159) Електродвигун; (240160) Електродвигун; (240161) Електроталь те; (240162) Шит що59; 
(240163) Шит що59; (240164) Шит що59; (240165) Шит що59; (240166) Шит що59; (240167) Шафа 
розпридільна; (240168) Шафа розпридільна; (240172) Шит що59; (240173) Шит що59; (240174) 
Шит що59; (240175) Шит що59; (240176) Шит що59; (240177) Шит що59; (240178) Шит що59;

(240179) Шит що59; (240180) Шит що59; (240181) Шит що59; (240182) Шит що59; (240183) 
Шит що59; (240184) Панель що59/7; (240188) Панель що59/7; (240189) Електродвигун; (240190) 
Електромотор; (240192) Пункт розпридільний; (240194) Електромотор; (240195) Шаф трсп; (240196) 
Шаф трсп; (240197) Шаф трсп; (240198) Шаф трсп; (240201) Збірка силова; (240202) Автомат;

(240203) Автомат; (240204) Автомат ао150/4; (240205) Автомат ао150/4; (240207) Електро
щит керув.; (240208) Електрощит керув.; (240209) Електрощит керув.; (240210) Електродвигун; 
(240211) Автомат анвс34; (240214) Автомат апу30; (240215) Автомат апу30; (240216) Спец
щити п3; (240217) Трансформатор тм1000/10; (240218) Трансформатор тм1000/10; (240219) 
Електродвигун 250 квт; (240220) Електродвигун 250 квт; (240222) Трансформатор тн630;

(240223) Трансформатор тн630; (240224) Щити силові; (240225) Блок керування; (240226) Елек
трощити управління; (240227) Електрощити управління; (240228) Шафа пр; (240229) Електро
двигун; (240230) Електродвигун; (240231) Електродвигун; (240232) Електрощити управління; 
(240233) Електродвигун; (240234) Електродвигун; (240235) Електродвигун; (240236) Електродвигун; 
(240237) Електродвигун; (240238) Електродвигун; (240239) Електродвигун; (240240) Електродвигун;

(240241) Електродвигун; (240242) Трансформатор; (240243) Електродвигун; (240244) Електро
двигун; (240245) Електродвигун; (240246) Електродвигун; (240247) Електродвигун; (240248) 
Електродвигун; (240249) Електродвигун 55 квт; (240250) Електродвигун 55 квт; (240252) Електро
двигун ао; (240253) Електрощит освітлення; (240254) Електродвигун 250 квт; (240256) Електро
двигун; (240257) Електродвигун; (240258) Електродвигун; (240259) Трансформатор тр535315;

(240260) Конденсатор установки; (240261) Пункт розпридільний; (240262) Пункт розпридільний; 
(240263) Блок керування; (240264) Блок керування; (240265) Установка конденсаторна; (240266) 
Установка конденсаторна; (240267) Установка конденсаторна; (240268) Установка конденсаторна; 
(240269) Установка конденсаторна; (240270) Установка конденсаторна; (240271) Установка кон
денсаторна; (240274) Станція керування; (240275) Станція керування; (240276) Станція керування;

(240277) Станція керування; (240278) Станція керування; (240279) Станція керування; (240280) Стан
ція керування; (240281) Панель що70; (240282) Панель що70; (240283) Панель що70; (240284) 
Панель що70; (240285) Панель що70; (240286) Панель що70; (240287) Магістраль до гурто
житку; (240288) Димові труби цегляні; (240289) Машина мвс4; (240291) Насос св1615ф150т;

(240292) Насос к8050/200 з електродвигуном; (240293) Комплект розпалу кзу1; (240294) Напо
ромір сифонний нспз; (240295) Напоромір сифонний нспз; (240296) Датчики; (240297) Датчики; 
(240298) Датчики; (240299) Датчики; (240300) Тягонапоромір тнмп52; (240301) Тягонапоромір 
тнмп52; (240302) Тягонапоромір тнмп52; (240303) Тягонапоромір тнмп52; (240304) Частотний 
перетворювач; (240305) Блок переносу інформації; (240306) Коректор об’єму газу; (240307) Лічильник;

(240308) Коректор об’єму газу; (240309) Лічильник газу; (240310) Частотний перетворювач; 
(240311) Лічильники газу; (240312) Лічильники газу; (240313) Регулятор РДУК; (240314) Димосос 
з електродвигуном; (240315) Фільтр механічний; (240316) Фільтр механічний; (240317) Димосос з 
електродвигуном; (240318) Котел е; (240319) Бак розчину; (240320) Димосос з електродвигуном;

(240321) Економайзер ВТИ; (240322) Економайзер ВТИ; (240323) Деаераціонна колона; (240324) 
Деаераціонний бак; (240325) Фільтр механічний; (240326) Солерозчинник; (240327) Економайзер 
ВТИ; (240328) Охолоджувач; (240329) Охолоджувач; (240330) Насос 4мс10/5 45 квт; (240331) Насос 
4мс10/5 45 квт; (240332) Насос центробіжний ЦМСГ з електродвигуном; (240333) Насос 1,5 6д; 

(240334) Димосос з електродвигуном; (240335) Стойка СРГС; (240336) Колонки водовказівні; 
(240337) Колонки водовказівні; (240338) Колонки водовказівні; (240339) Колонки водовказівні; 
(240340) Вентилятор вдн11/2; (240341) Установка бактерицидна; (240342) Деаератор; (240343) 
Кран козловий; (240344) Насос ПДВ; (240345) Пальник ГМГ; (240346) Пальник ГМГ; (240347) 
Насос зк45/55; (240348) Насос к20нв; (240349) Стіл стк300; (240350) Мотопомпа мп1600;

(240351) Насос к45/30; (240352) Насос к90/55; (240353) Насос к90/55; (240354) Електродвигун 
11 КВТ; (240355) Газоаналізатор уг2; (240356) Насос к80/50200; (240357) Насос к165; (240358) 
Насос х5032; (240359) Насос х5032; (240360) Решафер; (240361) Насос х5032; (240362) Насос 
ЦМСГ 38/176; (240363) Економайзер вти; (240364) Котел де; (240365) Вентилятор вдн11/2; (240366) 
Переносна електростанція; (240367) Котел де; (240368) Насос св1615; (240369) Шит керування;

(240370) Пальник для спалювання біогазу; (240371) Клапан пкв100; (240372) Клапан пкв100; 
(240373) Клапан пск50; (240374) Клапан електромагнітний; (240375) Кран кзшс80; (240376) Кран 
кзшс80; (240377) Манометр ЕКМ 16кгс; (240378) Манометр ЕКм 16кгс; (240379) Манометр котловий 
мп5; (240380) Манометр котловий мп5; (240381) Напоромір НМП52; (240382) Напоромір НМП52; 

(240383) Перетворювач; (240384) Регулятор кн2; (240385) Регулятор рдук100; (240386) Сигналізатор 
ЕРСУ; (240387) Сигналізатор ЕРСУ; (240391) Стропи; (240392) Телефонний апарат; (240393) Телефон 
ПАНАСОНІК; (240394) Стерилізатор; (240395) Стоматологічний прибор; (240396) Бормашина бпо4; 
(240397) Установка; (240398) Дефлегматори ф25; (240399) Вага дс530; (240400) Ємкість для стоків;

 (240401) Мірник нж; (240402) Царга; (240403) Насос смє; (240404) Конденсатор; (240405) 
Електромагнітний витратомір; (240406) Частотний перетворювач; (240407) Перетворювач зва
рочний; (240408) Трансформатор зварочний; (240409) Електротельфер; (240410) Електро
тельфер; (240411) Підставка під колону; (240412) Холодильник; (240413) Холодильник спирту; 

(240414) Спиртові трубопроводи; (240415) Конденсатор трубчатий; (240416) Спиртомірник; (240417) 
Спиртомірник; (240418) Вакуумпереривач; (240419) Вакуумпереривач; (240420) Ректифікаційна 
колона; (240421) Конденсатор; (240423) Електродвигун; (240424) Збірник лютерної води; (240425) 
Спиртомірник; (240426) Спиртомірник; (240427) Спиртомірник; (240428) Комунікаційний апарат цеху;

(240429) Напарний бак води; (240430) Дріжджегенератор; (240431) Дріжджегенератор; (240433) Бро
дильний чан; (240434) Бродильний чан; (240435) Бродильний чан; (240436) Бродильний чан; (240437) 
Бродильний чан; (240438) Дрожанка чист,культури; (240439)  вага циферблатна; (240440) Ресивер 
повітряний; (240441) Ресивер повітряний; (240442) Ресивер повітряний; (240443) Ємкість для кислоти;

(240444) Ємкість для меляси; (240445) Ємкість для меляси; (240446) Ємкість для меляси; (240447) 
Ємкість для меляси; (240448) Ємкість для меляси; (240449) Ресивер повітряний; (240450) Напір
ний меласн,бак; (240451) Напірн. ємкість конденсата; (240452) Напірний меласн,бак; (240454) 
Маточник; (240455) Маточник; (240456) Піноуловлювач; (240457) Вентилятор вг; (240458) Засувка;

(240459) Засувка; (240460) Засувка; (240461) Клапан регулювання; (240462) Клапан регулювання; 
(240463) Клапан нж; (240464) Засувка нж; (240465) Клапан нж; (240466) Клапан нж; (240467) Комунікації; 
(240468) Електротельфер; (240469) Дефлегматори; (240470) Мірники бражки; (240471) Мірники бражки;

(240472) Насос; (240473) Насос; (240474) Дефлегматор дфохбарабанний; (240475) Конденсатор; (240476) 
Насос рнк4; (240477) Апарат контрольний; (240478) Дефлегматор ректоколони; (240479) Дефлегматор 
ректоколони; (240480) Компресор; (240481) Насос; (240482) Насос; (240483) Снаряд контрольний;

(240484) Насос д320/50; (240485) Насос д320/50; (240486) Насос д320/50; (240487) Насос д320/50; 
(240488) Насос нмп2029; (240489) Насос нмп2029; (240490) Насос нмп2029; (240491) Насос 
к45/50; (240492) Дефлегматор; (240493) Дефлегматор; (240494) Конденсатор; (240495) Конденсатор; 
(240496) Конденсатор; (240497) Дефлегматор; (240498) Дефлегматор; (240500) Апарат контрольний;

(240501) Конденсатор; (240502) Конденсатор; (240503) Конденсатор; (240504) Насос; (240505) Насос; 
(240506) Насос; (240507) Насос центробіжний ак65/40; (240508) Шафа металева; (240509) Насос з електро
двигуном; (240510) Насос; (240511) Компресор; (240512) Конденсатор бражний; (240513) Спиртоуловач;

(240514) Насос; (240515) Насос; (240516) Тельфер; (240517) Мірник; (240518) Насос; (240519) Мір
ник; (240520) Насос; (240521) Конденсатор; (240522) Насос рмк4; (240523) Теплообмінник; (240524) 
Ректифікаційна колона; (240525) Бродильний чан; (240526) Бродильний чан; (240527) Бродильний чан;

(240528) Бродильний чан; (240529) Бродильний чан; (240530) Клапан регулювання; (240531) Клапан 
регулювання; (240532) Клапан регулювання; (240533) Установка абсол.спирту; (240534) Дефлегма
тор; (240535) Спиртомірник; (240536) Спиртомірник; (240537) Сепаратор бражки; (240538) Запір
на арматура; (240540) Теплообмінник; (240541) Електродвигун 37 квт; (240542) Установка буран; 
(240543) Перетворювач; (240544) Перетворювач; (240545) Перетворювач; (240546) Перетворювач;

(240547) Клапан регулювання; (240548) Ротаметри; (240549) Ротаметр рм16 жуз; (240550) Щит 
керування; (240551) Ректифікаційна колона; (240552) Станок свердлильний; (240553) Діафрагма; 
(240554) Міст ксм3; (240555) Міст ксм3; (240556) Манометр МСП; (240557) Пристрій пв10/9; 
(240558) Пристрій пв10/9; (240559) Пристрій пв10/9; (240560) Пристрій пв10/9; (240561) При
стрій пв10/9; (240562) Пристрій пв10/9; (240563) Регулятор рівня; (240564) Регулятор рівня;

(240565) Регулятор рівня; (240566) Манометр мсп; (240567) Пристрій ксд2/074; (240568) Пристрій 
ксд2/074; (240569) Пристрій ксд2/074; (240570) Пристрій МІМ; (240571) Пристрій МІМ; (240572) 
Електрозапальники; (240573) Міст ксм4; (240574) Ротаметр пневматичний; (240575) Ротаметр 
пневматичний; (240576) Ротаметр пневматичний; (240577) Рівнемір УБП; (240578) Верстак для кіп; 

(240579) Рівнемір убп2; (240580) Ротаметр РМЖУЗ; (240581) Рівнемір УБП; (240582) Магазин 
Е5035; (240583) Регулятор пневматичний; (240584) Пристрій ксм; (240585) Магазин опорів; 
(240586) Міст ксм02079; (240587) Шафа сушильна; (240588) Стіл для ваги; (240589) Аквадис
тилятор; (240590) Калькулятор; (240591) Компресор; (240592) Вага метрична; (240593) Хромато
граф; (240594) Екруветки готової продукції; (240595) Холодильник спирту; (240596) Конденсатор;

(240597) Конденсатор; (240598) Електрошафа; (240599) Електродвигун; (240600) Конден
сатор бражної колони; (240601) Спиртоуловлювач; (240602) Моторредуктор683; (240604) 
Електродвигун; (240605) Вакуумпереривач; (240606) Конденсатор; (240607) Конденсатор; 
(240608) Конденсатор; (240609) Конденсатор; (240610) Шафа стерилізаційна; (240611) Апарат;

(240612) Сепаратор бражки; (240613) Бражна колона; (240614) Дефлегматор; (240615) Дефлег
матор; (240616) Збірник меляси; (240617) Збірник меляси; (240618) Збірник меляси; (240619) 
Збірник меляси; (240620) Стерилізатор чистої культури; (240621) Дріжджегенератор; (240622) 
Дріжджегенератор; (240623) Дріжджегенератор; (240624) Дріжджегенератор; (240625) Дріж
джегенератор; (240626) Бродильний чан; (240627) Бродильний чан; (240628) Бродильний чан;

(240629) Бродильний чан; (240630) Бродильний чан; (240631) Бродильний чан; (240632) Бродиль
ний чан; (240633) Бродильний чан; (240634) Бродильний чан; (240635) Бродильний чан; (240636) 
Піноуловлювач; (240637) Апарат чистої культури; (240638) Апарат чистої культури; (240639) Пі
ноуловлювач; (240640) Технологічні трубопроводи; (240643) Спиртоуловлювач; (240644) Насос; 

(240646) Хроматограф; (240647) Хроматограф; (240648) Насос; (240649) Насос; (240651) Сушилка; 
(240653) Качалки лабораторні; (240654) Бак НЖ; (240656) Фасовочний прес; (240657) Апарат сталь
ний емальований; (240658) Апарат стальний емальований; (240659) Насос; (240660) Насос; (240661) 
Насос; (240662) Апарат; (240664) Насос; (240665) Насос; (240667) Ваги; (240669) Стерилізатор;

(240671) Центрифуга лабораторна; (240672) Біор025; (240675) Спектрофотометр; (240677) Мікро
скоп; (240681) Випарювач; (240682) Нітротометр; (240683) Приладовий стіл; (240684) Приладо
вий стіл; (240685) Приладовий стіл; (240686) Шафа витяжна; (240691) Змішувач лабораторний; 
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(240694) Нітротометр; (240695) Іономір; (240696) Іономір; (240697) Киснемір; (240703) Канцелярський 
стіл великий; (240704) Шафа велика двохдверна; (240706) Комунікації експериментальної установки; 
(240707) Насосне 32200; (240708) Електромагнітний витратомір; (240709) Електромагнітний витра
томір; (240711) Електротельфер; (240712) Електрощити освітлення; (240713) Електрокранбалка; 
(240714) Таль електрична; (240715) Таль електрична; (240718) Насос зк65; (240719) Газодувка; 
(240720) Повітродувка з електромотором; (240721) Повітродувка; (240723) Повітродувка; (240724) 
Насос ц62496; (240725) Насос; (240726) Вентиль; (240727) Вентилятор; (240728) Установка; (240730) 
Насос; (240731) Насос; (240732) Насос; (240733) Насос; (240734) Компресор; (240735) Установка;
(240736) Панелі що70; (240737) Панелі що70; (240738) Клапан нж; (240739) Клапан нж; (240740) 
Теплообмінник; (240741) Конденсатор; (240742) Вологовідділювач; (240743) Блок сушки; (240744) 
Адсорбер; (240746) Ресивер с; (240748) Теплообмінник; (240749) Адсорбер; (240752) Адсорбер; 
(240753) Охолоджувач; (240755) Ємність; (240758) Апарат для ремонту балонів; (240759) Блок сушки;
(240760) Конденсатор вуглекислого газу; (240761) Компресор; (240762) Кранбалка; (240763) Хо
лодильник; (240764) Установка сушки; (240766) Компресор повітряний; (240767) Насос; (240768) 
Ємність; (240769) Насос; (240772) Компенсатор; (240773) Компенсатор; (240774) Насос ОТК 670; 
(240775) Насос ОТК 670; (240776) Ємність з склопластику; (240783) Ємність для фосфорної кис
лоти 60 м. Куб.; (240784) Ємність для НСІ 3; (240785) Насос 3х9д з електродвигуном; (240786) 
Насос 3х9д з електродвигуном; (240787) Насос 3х9д з електродвигуном; (240788) Насос 3х9д з 
електродвигуном; (240789) Насос 3х9д з електродвигуном; (240790) Дріжджевирощувальний чан;
 (240791) Ємність із склопластику; (240792) Насос к4531кс; (240793) Насос к4531кс; (240794) 
Насос к4531кс; (240795) Сепаратор сос501; (240796) Сепаратор ВВС; (240797) Сепаратор ввс; 
(240798) Ємність кислотна 85 м. Куб.; (240799) Ємність кислотна 85 м. Куб.; (240801) Насос к4554; 
(240802) Насос к4554; (240805) Сепаратор СДЦ; (240808) Сепаратор свц531; (240809) Сепаратор 
свц531; (240810) Насос к2053асд; (240812) Сепаратор; (240813) Сепаратор; (240831) Ємність 
для зберігання ефірів обємом=75 м.куб.; (240832) Ємність для зберігання ефірів обємом=75 м.куб.;
 (240833) Ємність для зберігання ефірів обємом=75 м.куб.; (240834) Бак для зберігання сивушного 
масла; (240835) Бак для зберігання сивушного масла; (240836) Ємність для спирту обємом=400 
м. Куб.; (240838) Калькулятор; (240839) Візок гідравлічний; (240841) Електролічильник; (240843) 
Вирівнювач цду2; (240844) Вирівнювач цду2; (240845) Вирівнювач цду2; (240846) Спиртомірник 
обємом=250 дкл.; (240847) Спиртомірник обємом=75 дкл.; (240848) Спиртомірник обємом=999,5 
дкл.; (240849) Спиртомірник обємом=999,5 дкл.; (240850) Бак для зберігання технічних рі
дин; (240851) Бак для зберігання технічних рідин; (240852) Бак для зберігання технічних рідин;
(240853) Мірник; (240854) Насос ЦАСЦЛ; (240855) Насос Ц6СВМ; (240856) Спиртомір
ник К7ВМА; (240857) Спиртомірник К7ВМА; (240858) Бак під ЕАФ; (240859) Спиртомірник 
обємом=250 дкл.; (240860) Касовий апарат; (240861) Радіостанція; (240862) Касовий апарат; 
(240864) Електротельфер; (240868) Нівелір; (240871) Сигналізатор зонд 1/57; (240872) Вага ЖД 
150 ТН.; (240873) Ємність 15 м. Куб.; (240874) Ємність14,2 м. Куб.; (240875) Ємність 14.6 м. Куб;
(240876) Ємність 7.5 м. Куб.; (240878) Насос зн 40200/11; (240880) Пневматичний молот; 
(240881) Апарат сварочний; (240882) Таль електрична; (240883) Токарний гвинторізний станок; 
(240884) Токарний станок; (240885) Фрезерний станок; (240886) Токарний станок  к62; (240887) 
Токарний станок к62; (240888) Станок фугувальний; (240889) Прес гідравлічний універсальний; 
(240890) Троьхвальцевий станок; (240891) Станок срз6; (240892) Станок сфа4; (240893) Заточний 
станок; (240894) Кранбалка підвісна 3ох тонна; (240895) Станок для розпилювання дерева; (240896) 
Точильношліфувальний станок; (240897) Вертикальносвердлильний станок; (240898) Станок 7б
32; (240899) Станок карусельний; (240900) Машина трубозгинна; (240901) Ножиці гільйотинні; 
(240902) Фрезерний станок; (240903) Зварочний агрегат; (240904) Пересувна компресорна станція;
(240906) Станок фугувальний; (240918) Установка титрована см2; (240919) Аквадистилятор; (240920) 
Калькулятор; (240921) Сахариметр; (240922) Лабораторний рефракторметр; (240937) Комп’ютер; 
(240939) Принтер; (240941) Системний блок; (240943) Принтер; (240946) Системний блок; (240947) 
Монітор; (240949) Принтер; (240951) Кабельна система; (240955) Принтер; (240957) Системний 
блок; (240958) Ксерокс; (240960) Гідравлічна частина насоса; (240961) Ємкість харчова 5тис л;
(240965) Насос 8050200з ел. дв. 11/3000; (240966) Насос ХЦМ 12/25 з ел. двигуном; (240968) 
Насос К8050200 з ел. двигуном; (240970) Комп’ютер в комплекті; (240971) Прінтер багато
функціональний Canon; (240972) Мінімийка Коршер; (240973) Блок лікарський (СПорта); (240974) 
Витратомір «Взлет»; (240975) Витратомір «Взлет»; (240976) Мегаометр; (240978) Трансформа
тор струму; (240979) Трансформатор струму; (240980) Гідравлічна частина насоса SV 1615 F;
(240981) Насос ПСВН80/111500; (240982) Ремкомплект  №2 до насосу ХЦМ 6/30М; (240983) 
Насос АСВН80 11/1500; (240984) Насос ХИМ 6/30 з ел. двигуном; (240985) Діфмонометр; 
(240986) Гідравлічна частина насоса; (240987) Ротор в зборі до насосу Д320/50; (240990) Бражна 
колона д.1400мм (28тар.сито); (240991) Ел. Лічильник; (240992) Насос FНЕ 50200/110 3х400В; 
(240993) Мікроскоп бінокулярний ХSP  1288; (240994) Шафа керування насосною станцією; 
(240995) апарат зварювальний напівавтомат MIG250; (240996) кт паронітових прокладок 2000 мм;
(240997) куб 2000 мм нержавійка; (240998) тарілка н/ж д.1900; (240999) тарілка н/ж д.1992; (241000) 
спіральний теплообмінник F=60 м.кв. н/ж; (241001) системний блок ІТ G4560; (241002) кипятиль
ник н/ж БК F120м.кв.; (241003) Сепараційна насадка бражної колони; (241004) Парові продуктові 
комуникації O 475, 450, 320, 300, 250мм; (241005) Кришка сепараційної насадки із рошувальним 
пристроїм; (241006) Збірник флегмового компоненту ректифікації (ФКР); (241007) Місткість для ку
бової ріднини; (241008) Обичайка гідравлічного затвору (бардовідвідник); (241009) Краплевловлювач; 
(241010) Циклон; (241011) Насос Pumps 32160/5,52; (241012) Насос Pumps 80315/114; (241013) 
Хроматограф «Кристал»; (241014) Генератор водню ГВ6; (241015) Фотоелектроколориметр КФК 
 301; (241016) Дозатор автоматичний; (241017) Компресор 24л.; (241018) ПК Intel PIV 2800 mHz;
(241019) Гвинтовий компресор Fokus 22; (241021) перетворювач тиску РС28; (241022) Пере
творювач частоти; (241023) контролер малоканал.мікропроцесорний; (241024) Парова продуктова 
комунікація та приймальна місткість для залишкової барди 168кг товщина металу 1,5мм; (241025) 
алюмінієва конструкція 14,3м.куб.; (241026) витратомірліч.електромагн. ІВК3 DN50 з індикатор; 
(241027) Емність для зберігання ЕАФ; (241028) Емність для зберігання ЕАФ; (241029) Емність для 
зберігання ЕАФ; (241030) Емність для зберігання ЕАФ; (241031) Прицеп; (241032) Автопогрущик; 
(241033) Напівпричеп цистерна; (241034) Екскаватор; (500549) Насос Lovara 15SV05F040TEx;
 (500550) насос Lovara ESHS 80250/110/C45VSNZEx; (500551) Насос Lovara ESHS 40250/110/
C25VSSZEx; (500552) Насос Lovara ESHS 40250/110/C25VSSZEx; (500567) Насос Lovara 
10SV15F055Т; (500568) Монітор 23,6 Liyama ProLite X2474HVB1; (500569) Системний блок IT
Block G5400Work; (500570) SCADAсистема Visual Intellect Standart v/2.0; (500571) Системний 
блок НЕО; (500572) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; (500573) Перетворювач 
електропневматичний МТМ 810 din; (500574) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; 
(500575) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; (500576) Перетворювач електро
пневматичний МТМ 810 din; (500577) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; (500578) 
Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; (500647) Системний блок; (500648) Системний 
блок ITBlock G5400Work; (500649) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i;
(241035) Автовишка зіл130 98154; (241036) Автокран 3664; (241037) Автомобіль уаз4693151; 
(241038) Автомобіль зіл130 00138; (241039) Тепловоз; (241040) Автомобіль газ 3120; (241041) 
Автомобіль маз323; (241042) Автомобіль нива 4170; (241043) Автомобіль 9465; (241044) Авто
мобіь шкодасупер Б; (240837) Телевізор; (241045) Стіл двохтумбовий; (241046) Холодильник; 
(241047) Холодильник норд; (241048) Комплект «діалог»; (241053) Шафа металева; (241054) Шафа 
металева; (241055) Шафа; (241056) Шафа двухдверна; (241057) Стіл двотумбовий; (241058) Холо
дильник; (241059) Холодильник норд; (241060) Холодильник норд; (241061) Шафа книжна; (241062) 
Шафа книжна; (241063) Шафа двохдверна; (241064) Стіл лабораторний; (241065) Стенд для перевірки;
(241066) Стіл лабораторний; (241067) Холодильник; (241068) Стіл лабораторний №6; (241069) Стіл 
лабораторний №11; (241070) Холодильник; (241071) Лабораторний стіл двухсторонній; (241072) Ла
бораторний стіл двухсторонній; (241073) Шафа з ящичками; (241074) Шафа миючого столу; (241075) 
Лабораторний стіл односторнний; (241076) Шафа миючого столу; (241077) Шафа лабораторна; 
(241078) Шафа лабораторна металева; (241079) Канцелярський стіл; (241080) Шафа середня; 
(241081) Шафа низька; (241083) Шафа низька; (241084) Шафа металева; (241086) Стіл двотумбо
вий; (241087) Шафа двохдверна; (241088) Шафа металева; (241092) Холодильник; (241093) Стіл 
лабораторний; (241094) Стіл лабораторний пристінний; (241095) Набор кухонний; (241096) Набор 
кухонний; (270973) Колонка капiлярна FFAP;  

Нежитлова будівля літ. А, гараж літ. Б, гараж літ. В, загальною площею 459,4 кв. м Чернівецька 
обл., м. Со
киряни, 
вул. Централь
на, 41А

Головне 
управління 
статистики у 
Чернівецькій 
області, код 
за ЄДРПОУ 
02363066

Держав
на служба 
статистики 
України

Наказ Фонду 
від 10.08.2020 
№ 1320 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об’єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації 
в 2020 році» 
(із змінами)

Нежитлова будівля адміністративний будинок загальною площею 378,2 кв. м Тернопіль
ська обл., 
м. Бережани, 
вул. Руська, 2

Головне управ
ління статисти
ки у Тернопіль
ській області, 
код за ЄДРПОУ 
02362374

Держав
на служба 
статистики 
України

Наказ Фонду 
від 28.02.2020 
№ 367 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об’єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації 
в 2020 році» 
(із змінами)
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Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за ЄД
РПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

Нежитлове приміщення, адміністративний будинок загальною площею 136,5 кв. м Тернопіль
ська область, 
Лановець
кий район, 
м. Ланівці, 
вул. Україн
ська, 50

Державна 
установа 
«Тернопіль
ська обласна 
фітосанітарна 
лабораторія», 
код за ЄДРПОУ 
38480210

Державна 
служба Укра
їни з питань 
безпечнос
ті харчових 
продуктів 
та захисту 
споживачів 
(код ЄДРПОУ 
39924774)

Наказ Фонду 
від 18.03.2020 
№ 509 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об’єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації 
в 2020 році» 
(із змінами)

Нежитлова будівля, будівля гаража загальною площею 47,2 кв. м Тернопіль
ська область, 
Лановець
кий район, 
м. Ланівці, 
вул. Україн
ська, 50

Державна 
установа 
«Тернопіль
ська обласна 
фітосанітарна 
лабораторія», 
код ЄДРПОУ 
38480210

Державна 
служба Укра
їни з питань 
безпечнос
ті харчових 
продуктів 
та захисту 
споживачів 
(код ЄДРПОУ 
39924774)

Наказ Фонду 
від 18.03.2020 
№ 509 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об’єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації 
в 2020 році» 
(із змінами)

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

ДП «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України

Наказ Фонду 
від 04.08.2020 
№ 1299 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об’єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації 
в 2020 році» 
(із змінами)

(300002) Адміністративнопобутовий корпус (адмінкорпус); (300017) Адміністративнопобутовий корпус 
(будівля їдальні) (загал.п. 842,9 кв. м.); (300032) Матеріальний склад (зерносклад); (300024) Матері
альний склад; (300025) Матеріальний склад (прибудова) (загал. п. 825,7 кв. м); (300006) Виробничий 
корпус (будівля варильного відділення); (300009) Виробничий корпус (будівля бродильного відділення) 
(загал. п. 2 386,1 кв. м.); (300016) Будівля складу ПММ (загал. п. 19,1 кв. м); (300030) Будівля роз
мельного відділення; (300013) Галереї (загал. п.1 211 кв. м); (300031) Будівля зерноскладу (загал. 
п. 1 772,2 кв. м.); (300007) Виробничий корпус № 2 (горілчаний цех); (300033) Виробничий корпус 
№ 2 (будівля солодового відділення); (300022) Виробничий корпус № 2 (виробнича лабораторія);

Тернопільська 
обл., Козів
ський рн, 
смт. Козлів, 
вул. Завод
ська, 34

(300021) Виробничий корпус № 2 (будівля крохмального цеху) (загал. п. 2 719,6 кв. м.); (300019) 
Будівля котельні; (300020) Будівля котельні (прибудова) (загал. п. 616,8 кв. м.); (300012) Будів
ля прохідної (загал. п. 110,9 кв. м.); (300023) Будівля насосної мазутного господарства (загал. п. 
49,4 кв. м.); (300028) Корівник (загал. п. 1 267,4 кв. м.); (300026) Будівля мехмайстерні (загал. п. 
596,3 кв. м.); (300001) Гаражі (загал. п. 787,6 кв. м.); (300015) Тарний склад (загал.п. 555,8 кв.м.);

(300003) Будівля дизельгенератора (артсвердловина № 1); (300008) Будівля дизельгенератора 
(загал. п.128,9 кв. м.); (300018) Будівля компресорної станції; (300014) Будівля компресорної стан
ції (старе спиртосховище) (загал. п. 272,6 кв. м.); (300036) Спиртосховище (загал. п. 538,9 кв. м.); 
(300005) Будівля ректифікаційного відділення (загал. п.  633,4 кв. м.); (300011) Будівля їдальні (за
гал. п. 124 кв. м.); (300037) швейний цех (загал. п. 181,1 кв. м.); (300027) Будівля очисних споруд 
(загал. п. 46,1 кв. м.); (300010) Будівля насосної оборотного водопостачання (загал. п. (20,5 кв. м.);

(300035) Спиртосховище, вагова з прохідною (будівля спиртобази) (загал. п. 606 кв. м.); (300034) 
Мірновідпускне відділення, наливна естакада (загал. п. 154,7 кв. м.)

Тернопільська 
обл., Козів
ський рн, 
с. Яструбове, 
вул. Залізнич
на, 20

(300004) Споруда артсвердловини № 2 Тернопільська 
обл., Козів
ський рн, 
смт. Козлів, 
вул. Завод
ська, 34 

(300029) Склад металевий (загал. п. 512 кв. м.) Тернопільська 
обл., Козів
ський рн, 
с. Яструбове, 
вул. Залізнич
на, 20

(300038) Бардонагромаджувачі; (300039) Мелясна ємність; (300040) Завальна яма; (300041) Силос
ний склад виробничий; (300042) Завальна яма; (300043) Огорожа заводу; (300044) Підїздні дороги; 
(300045) Підїздні дороги; (300046) Підїздні дороги; (300047) Підїздні дороги; (300048) Димова труба; 
(300049) Відстойники; (300050) Зерносклад металевий; (300051) Огорожа спиртобази; (300052) Підїздні 
дороги ж/д станції; (300053) Підїздні колії (Яструбово); (300054) Мережа виробничих трубопроводів; 
(300055) Мережа водопостачання; (300056) Мережа каналізації; (300057) Мережа паропостачання;

Тернопільська 
обл., Козів
ський рн, 
смт. Козлів, 
вул. Завод
ська, 34

(300058) Трубопровід водоочистки; (300059) Газопровід котельні; (300060) Водопровід крохмально
го цеху; (300061) Трубопровід крохмального; (300062) Передатні пристрої мазутного; (300063) Зо
внішнє передаточне обладнання спиртобази; (300064) Кабель ЛЕП спиртобази; (300065) Компресор 
Aircast СБ4/С100; (300066) Насос вакуумний КО 503; (300067) Графопроектор ЛИТЕР 1250; (300068) 
Монітор 17» Samsung 730BF TFT; (300069) Комп’ютер Sempron 64; (300070) Монітор 22» LG TFT;

(300071) Ноутбук ASUS A7U; (300072) Телефакс Panasonic KXFL403; (300073) Монітор 17» LG FL 1752S 
TFT; (300074) Комп’ютер Celeron 2600; (300075) Телефакс Panasonic KXFL403; (300076) Насос ЕВВ 
616110; (300077) Насос ЕВВ 616140; (300078) Насос ЕВВ 61690; (300079) Насос ЕВВ 84090; 
(300080) Насос ЕЦВ 84090; (300081) Насос ЕЦВ 84090; (300082) Насос ЕЦВ 84090; (300083) 
Насос ЕЦВ 84090; (300084) Насос ЕЦВ 84090; (300085) Насос ЕЦВ 84090; (300086) Насос ЕЦВ 
84090; (300087) Насос ЕЦВ 84090; (300088) Насос ЕЦВ 84090; (300089) Насос ЕЦВ 84090; 
(300090) Насос ЕЦВ 84090; (300091) Насос ЕЦВ 84090; (300092) Насос ЕЦВ 84090; (300093) 
Насос ЕЦВ 84090; (300094) Насос ЕЦВ 84090; (300095) Насос ЕЦВ 84090; (300096) Насос 
ЕЦВ 84090; (300097) Насос  3М 40200/5.5; (300098) Насос  НЖН200; (300099) Насос  НЖН200; 
(300100) Насос  СМ12580315/4; (300101) Насос  СМ150125315/4а; (300102) Бражна колона;

(300103) Бражна  колона № 2; (300104) Водонапірний бак; (300105) Декантер; (300106) Дефлегма
тор F=100 м2; (300107) Дефлегматор F=18 м2; (300108) Дефлегматор  F=20 м2; (300109) Дефлег
матор  F=20 м2; (300110) Дефлегматор  F=25 м2; (300111) Дефлегматор  F=40 м2 н.ж.; (300112) 
Дефлегматор  F=40 м2 н.ж.; (300113) Дефлегматор  F=40 м2 н.ж.; (300114) Дефлегматор  F=50 м2 
н.ж.; (300115) Дефлегматор  F=63 м2 н.ж.; (300116) Дефлегматор  F=65 м2; (300117) Дефлегматор 
БРУ; (300118) Епюраційна колона; (300119) Кип’ятильник F=10 м2; (300120) Кипятильник; (300121) 
Кипятильник; (300122) Кипятильник  F=20 м2 н/ж; (300123) Комплект ректифікаційного обладнання;

(300124) Конденсатор; (300125) Конденсатор 10м; (300126) Конденсатор  F=10 м2; (300127) Кон
денсатор  F=10 м2; (300128) Конденсатор  F=10 м2; (300129) Конденсатор  F=21 м2; (300130) 
Ліхтар оглядовий 3ходовий; (300131) Ліхтар оглядовий 3ходовий; (300132) Ліхтар оглядовий 
3ходовий; (300133) Ліхтар оглядовий 3ходовий; (300134) Ловушка F=5 м2; (300135) Метаноль
на колона (ККО); (300136) Насос  3М 40160/4.0; (300137) Насос  3М 40160/4.0; (300138) Насос  
3М 40200/5.5; (300139) Насос  3М 40200/5.5 А; (300141) Насос  3М 65200/22; (300142) Насос  
3М 65200/22; (300143) Насос 5SV02F003TAtex/ II2G EExd IIBT4 IP5; (300144) Насос 5SV02F003T
Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5; (300145) Насос 5SV02F003TAtex/ II2G EExd IIBT4 IP5; (300146) Насос 
5SV02F003TAtex/ II2G EExd IIBT4 IP5; (300147) Насос  DWO 200 М; (300148) Насос DWO 400;

(300150) Насос EBARA 3М 40200/5.5; (300152) Насос WILO MHI 2051/E/3400502; (300153) На
сос WILO MHI 8051/E/3400502; (300154) Насос WILO MHI 8051/E/3400502; (300155) Насос 
WILO MHI 8051/E/3400502; (300156) Насос ВВН 13; (300157) Насос ВВН 13; (300158) Насос 
ВВН 13; (300159) Насос ВВН 3/0.4; (300160) Насос ВВН 3/0.4; (300162) Насос ВВН 3/0.4; (300163) 
Насос ВВН 3/0.4; (300164) Насос СМ 8050200/4 з ел. двиг. 4/1500 АИР100L4; (300166) Підігрівач; 

(300167) Підігрівач; (300169) Підігрівач бражки F=76 м2 н.ж.; (300171) Ректифікаційна колона; 
(300172) Розгонна колона (КРЕАФ); (300173) Сивушна колона д.900; (300174) Спиртоловушка F=12 м2; 
(300175) Теплообмінник 10ТНх30/1РSCS; (300176) Теплообмінник BRO. 131.0 NІІ; (300177) Те
плообмінник спіральний F=40 м.кв н/ж; (300178) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв.; (300179) 
Теплообмінник ТНх20/1РSCS; (300180) Газоаналізатор  4ох канальний; (300181) Газоаналізатор  
4ох канальний; (300182) Кипятильник F=20; (300183) Кипятильник  А=10 м2; (300184) Конденсатор 
10м; (300185) Автоматика БРУ; (300186) Витратомірлічильник для води та гомогенних середовищ; 

(300187) Клапан  25нж 50нж ДУ 25; (300188) Клапан  25ч 37нж ДУ 100; (300189) Клапан  25ч 37нж 
ДУ50; (300190) Клапан  25ч 37нж ДУ50; (300191) Клапан  25ч 38нж ДУ 80; (300192) Клапан  25ч 
38нж ДУ 80; (300193) Клапан  870911 ДУ20; (300194) Клапан ДУ50; (300195) Клапан ДУ80 н/ж; 
(300196) Клапан зворотній DN100 Pn16; (300197) Клапан зворотній DN100 Pn16; (300198) Клапан 
регулюючий  25нж 48нж ДУ 40; (300199) Клапан регулюючий 25нж 48нж ДУ 40; (300200) Клапан 
регулюючий 25нж 48нж ДУ 40; (300201) Клапан регулюючий  25с 50нж ДУ 15; (300202) Клапан ре
гулюючий 25ч 37нж; (300203) Клапан регулюючий 25ч 37нж; (300204) Клапан регулюючий 25ч 37нж 
ДУ 80; (300205) Клапан регулюючий 25ч 37нж ДУ 80; (300206) Клапан регулюючий  25ч 38нж ДУ 50; 

(300207) Масовий витратомір MASS 2100; (300208) Метран  100ВнДВ124102МП; (300209) Метран  
100ВнДИВ134102МП; (300210) Метран  100ДИВ134102МП; (300211) Метран  100ЕхДВ
124102МП; (300212) Метран  100ЕхДД142002МП; (300213) Метран  100ЕхДД142002МП; 
(300214) Метран  100ЕхДД142002МП; (300215) Метран  100ЕхДД142002МП; (300216) Метран  
100ЕхДД142202МП; (300217) Метран  100ЕхДД142202МП; (300218) Метран  100ЕхДД
142202МП; (300219) Метран  100ЕхДД142202МП; (300220) Метран  100ЕхДД143002МП; 
(300221) Метран  100ЕхДД143002МП; (300222) Монітор 19» Samsung 192 V TFT; (300223) Мо
нітор 19» Samsung 943N TFT; (300225) Позиціонер  ППС10025; (300226) Позиціонер  ППС10025; 
(300227) Позиціонер  ППС10025; (300228) Позиціонер  ППС10025; (300229) Ротаметр  РМ 1.6 жуз;
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(300230) Ротаметр  РМ 2.5 ЖУЗ; (300231) Ротаметр  РМ0.04 Ж; (300232) Ротаметр  РМ0.04 Ж; 
(300233) Ротаметр  РМ0.4 Ж; (300234) Ротаметр  РП 0.16 ЖУЗ; (300235) Ротаметр  РП 0.25 ЖУЗ; 
(300236) Ротаметр  РП 0.25 ЖУЗ; (300237) Ротаметр  РП 0.4 1Ж; (300238) Ротаметр  РП 2.5 жуз; 
(300239) Ротаметр  РП 2.5 1Ж; (300240) Ротаметр  РП 2.5 жуз; (300241) Електрообладнання; (300242) 
Лічильник  води ДУ 80; (300243) Частотний перетворювач VLT AQUA Drive FC 200  FC202P11KT;

(300244) Частотний перетворювач VLT Micro Drive FC51  FC051P22KТ; (300245) Частотний пере
творювач VLT Micro Drive FC51  FC051P5K5; (300246) Частотний перетворювач VLT Micro Drive 
FC51 FC051P7K5; (300247) Частотний перетворювач VLT Micro FC051P5K5; (300248) Частотний 
перетворювач Danfoss VLT 2815; (300249) Частотний перетворювач  Danfoss VLT 2815; (300250) 
Компресор  ПКС3.5 А; (300251) Станок деревообробний; (300252) Комп’ютер Asus; (300253) 
Комп’ютер Athlon; (300254) Монітор 17» Samsung 713N TFT; (300255) Монітор 19» Samsung 913N TFT;

(300256) Монітор 19» Samsung SM B1930NW T; (300257) Монітор 20» Philips 201Е TFT; (300258) 
Агрегат АВР3000; (300259) Апарат ферментної обробки АФО № 1; (300260) Апарат фермент
ної обробки АФО № 2; (300261) Апарат ферментної обробки АФО № 3; (300262) Вакуум ви
паровувач; (300263) Зварочний апарат; (300265) Млин дисковий гомогенізуючий  МДГ36М; 
(300266) Насос  EBARA 3М 40200/11; (300267) Насос  EBARA 3М 40200/11; (300268) Насос  
EBARA 3М 65160/11; (300269) Насос  EBARA 3М 65160/11; (300270) Насос JL65; (300271) 
Оцукрювач; (300272) Редуктор  3МПМ5056680320; (300273) Редуктор  3МПМ5056680320; 
(300274) Редуктор  3МПМ5056680320; (300275) Редуктор 3МПМ5056680320; (300276) 
Редуктор  3МПМ5056680320380УЗ; (300277) Теплообмінник спіральний F=40 м. кв н/ж;

(300278) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв н/ж; (300279) Теплообмінник спіральний F=40 м. кв 
н/ж; (300280) Теплообмінник спіральний F=40 м. кв н/ж; (300281) Головка гостропарова; (300282) 
АСУ варильного відділення; (300283) АСУ варочного відділення; (300284) Компактна станція оператора 
АСУ; (300285) Монітор 19» LG Flatron TFT; (300286) Установка конденсаторної компенсації реактивної 
енергії варки; (300287) Електропривід AMV (E) 35 на клапан Danfoss VFS2 ДУ25; (300288) Клапан  25ч 
38нж ДУ 80; (300289) Клапан ДУ80 н/ж; (300290) Насос  DMS 47APP/E/C/F1111F; (300291) Насос  
DMS 47APP/E/C/F1111F; (300292) Привід  GM24ASR; (300293) Частотний перетворювач VLT AQUA 
Drive; (300294) Частотний перетворювач  Danfoss VLT 2880; (300295) Головка закаточна (К428);

(300298) Кран  МП 00780; (300299) Кран  МП 00780; (300300) Кран  МП 00780; (300301) Кран  МП 
00780; (300302) Кран  МП 00780; (300303) Кран  МП 00780; (300304) Кран прохідний; (300305) Кран 
прохідний; (300306) Кран прохідний; (300307) Кран прохідний; (300308) Кран прохідний; (300309) Кран 
прохідний; (300310) Кран прохідний; (300312) Намивний фільтр; (300313) Патрон укупорювальний; 
(300314) Патрон укупурювальний; (300315) Пісочний фільтр; (300316) Пристрій для розливу рідини; 
(300317) Сортувальний чан; (300318) Станок пакув. УМЦ600 УХЛ4; (300320) Устаткування для філь
трації горілки; (300322) Фільтр ТО; (300323) Комп’ютер  Athlon 4400; (300324) Монітор 22» Samsung TFT;

(300325) Дизельгенератор; (300326) Насос WILO TOPS30/10 EM PN6/10; (300328) Дріжджанка  № 1 – 
7; (300329) Машинка для миття ємкостей ММН4Н; (300330) Мішальний механізм дріжджанки № 1; 
(300331) Мішальні пристрої дріжджанки № 7; (300332) Моторредуктор 3МПМ505651532; (300333) 
Моторредуктор 3МПМ6328125СС320; (300334) Моторредуктор 4МП4045375110; (300335) На
сос  3 MHS 32/200 5.5; (300336) Насос  3 MHS 40/200 5.5; (300338) Насос  3М 65160/7.5; (300339) Насос  
3М 65160/7.5; (300340) Насос 3М 65160/7.5; (300341) Насос  3М 65160/7.5; (300342) Насос  3М 65
160/7.5; (300343) Насос  3М 65160/7.5; (300344) Насос  3М 65160/7.5; (300345) Насос  3М 65160/7.5; 
(300346) Насос  3М 65160/7.5; (300347) Насос  3М 65160/7.5 н/ж; (300348) Насос  3М 65160/7.5 н/ж;

(300349) Насос 3М 65160/7.5 н/ж; (300350) Насос 3М 65160/7.5 н/ж; (300351) Насос 3М 65160/7.5 
н/ж; (300352) Насос CR 16120 F; (300353) Насос EBARA 3М 40200/7.5; (300354) Насос пневматич
ний мембранний PHOENIX 20 P HTTPV; (300355) Насос СД 160/45а; (300358) Редуктор  3МПМ50
56515320; (300359) Теплообмінник; (300360) Теплообмінник (Бражний чан № 1); (300361) Тепло
обмінник (Бражний чан № 2); (300362) Теплообмінник (Бражний чан № 3); (300363) Теплообмінник 
(Бражний чан № 5); (300364) Теплообмінник (Бражний чан № 6); (300365) Чан бродильний № 1;

(300366) Чан бродильний  № 2; (300367) Чан бродильний  № 3; (300368) Чан бродильний № 4; (300369) 
Чан бродильний № 59; (300372) АСУ дріжджобродильного відділення; (300373) Блок безперебій
ного живлення ББЖ  APSSmart 1000VА; (300375) Компресор  ПКС3.5 А; (300376) Повітрезбірник 
V=1.5 м3; (300377) Повітрезбірник V=1.5 м3; (300378) Ротаметр  РМ 2.5 ЖУЗ; (300379) Частотний 
перетворювач VLT Micro FC051P5K5; (300380) Частотний перетворювач Danfoss VLT2855; (300381) 
Частотний перетворювач Danfoss VLT 2875; (300382) Автомат 600А; (300383) Трансформатор 630 КВА;

(300384) Трансформатор 630 КВА; (300385) Установка конденсаторної компенсації реактивної енергії 
енергомережі; (300386) Вага автомобільна ТВА802018(8) Пф25(RC3); (300388) Електромарміт; 
(300389) Компресор ПК5.25; (300390) Установка для очистки і сушіння повітря; (300391) Автомат 
електричний пакетного переклня в ящ. ППЯ; (300392) Автомат електричний пакетного переклня 
в ящ. ППЯ; (300393) Ел.двигун 30 кВт; (300394) Плавний пуск Danfoss MCD 30307; (300395) Си
лове обладнання; (300396) Насос EBARA  3М 65200/22; (300397) Теплообмінник M15MFM8 89;

(300398) АСУ процесом горіння в котлах; (300399) Електромагнітний витратомір ПРЕМ ДУ80; 
(300400) Клапан VFS2  ДУ50 з електроприводом AMV (E) 35; (300401) Метран  100ДИ116111
МП; (300402) Метран  100ЕхДИ116111МП; (300403) Метран  100ЕхДИ116111МП; (300404) 
Метран  100ЕхДИВ131102МП; (300405) Метран  100ЕхДИВ131102МП; (300406) Метран  
100ЕхДИВ134102МП; (300407) Метран  100ЕхДИВ134102МП; (300410) Мікропроцесорний 
регулятор МТР815083000000220; (300411) Мікропроцесорний регулятор МТР815083
000000220; (300412) Привід  GM24ASR; (300413) Привід  SM24ASRTP з універсальним хо
мутом; (300414) Привід  SM24ASRTP з універсальним хомутом; (300415) Вентилятор парового 
котла; (300416) Вентилятор парового котла; (300417) Газопостачання котельні; (300418) Димосос;

(300419) Економайзер котла ДКВР 10/13 № 289; (300420) Економайзер котла ДКВР 10/13 № 329; 
(300421) Ел.двигун АУР100; (300422) Електродвигун; (300423) Електродвигун; (300424) Електро
двигун; (300425) Електродвигун димососа котла № 289; (300426) Зварка; (300427) Модуль зв’язку 
MCIMODVEGA1; (300428) Насос (300429) Насос  3М 65160/7.5 н/ж; (300430) Насос  CD/E 120/20; 
(300432) Насос  EBARA CD 200/20; (300433) Насос  IRG 65160; (300434) Насос  IRG 80125 5.5 кВт;

(300435) Насос  IRG 80160; (300436) Насос  WILO MVI 21614; (300437) Насос  WILO MVI 3212; (300438) 
Насос високого тиску CR2180; (300439) Насос  К 8050200 А; (300440) Охолоджувач випару; (300441) 
Паровий котел ДКВР 10/13 № 289; (300442) Паровий котел ДКВР 10/13 № 329; (300443) Паровий  ко
тел Е 1/9; (300444) Підігрівач трубчастий; (300445) Повітрезбірник V=1.5 м3; (300446) Повітрезбірник 
V=1.5 м3; (300447) Повітропідігрівач на тепловиих трубах; (300448) Повітропідігрівач на тепловиих тру
бах; (300449) Станція управління подачі газу в котел; (300450) Станція управління подачі газу в котел;

(300451) Теплообмінник; (300452) Теплообмінник водяний ОКН2.51703; (300453) Установка кон
денсаторної компенсації реактивної енергії котельні; (300454) Фільтр; (300455) Фільтр; (300456) 
Фільтр механічний ДУ1500; (300457) Фільтр очисний; (300458) Фільтр ХВО; (300459) Клапан  VFS 2 
DN15/16 з лектроприводом  АМЕ 25 24V; (300460) Клапан регулюючий для пари Danfoss VFS2 ДУ25; 
(300461) Частотний перетворювач VLT AQUA Drive 22 кВт; (300462) Частотний перетворювач Danfoss  
(22 кВт); (300463) Частотний перетворювач Danfoss  LС 301 (55 кВт); (300464) Блок безперебійного 
живлення ББЖ APCSmart 1500VA; (300465) Комп’ютер  Celeron 2.4; (300466) Комп’ютер Sempron 3000; 
(300467) Монітор 17» Samsung 710V TFT; (300468) Прінтер  HP LJ 1010; (300469) Насос  П6ППВ
100; (300470) Кранбалка; (300471) Вентилятор; (300472) Вентилятор  ВН14417; (300473) Верстат; 
(300474) Верстат токарний 16К20; (300475) Випрямлювач струму; (300476) Зварочний трансформатор;

(300477) Зварювальний апарат; (300478) Наждак електричний 3л631; (300479) Насос  HD10/25 S; 
(300480) Ножниці комбіновані МВ512; (300481) Повітрезбірник; (300482) Пресножниці; (300483) 
Робоче місце зварщика; (300485) Станок ДП; (300486) Станок заточний; (300487) Станок ножовоч
ний; (300488) Станок свердлильний; (300489) Станок  токарногвинтовий; (300490) Станок  токарно
шліф.; (300491) Токарний станок; (300492) Трансформатор; (300493) Універсальий фрезерний станок;

(300494) Установка для чистки труб фрезою  «Крок 3.2»; (300497) Компресор роторний  32ВФМ5013.2
118.5; (300499) Дробілка ДКУ; (300500) Батарейна установка цииклонів 4 БЦШ500; (300501) Конвеєр  ф 
500 13 м; (300502) Натяжна станція; (300503) Норія  Н50 вис=20м; (300504) Силова зборка (ж/д станц.);

(300505) Бункер вентиляційний БВ4; (300506) Бункер вентиляційний БВ4; (300507) Бункер вентиляцій
ний БВ4; (300508) Вентилятор алюм. ВЦ 1446 № 3, 15; (300509) Дизмембратор; (300510) Дробарка  
А1ДМ2Р; (300511) Дробарка  А1ДМ2Р75; (300512) Дробарка  А1ДМ2Р75; (300513) Емульгатор
ферментатор ЕФ0125; (300514) Моторредуктор 3МПМ6328125СС320; (300515) Насос  3М 40
200/11; (300516) Насос  3М 40200/11; (300517) Насос  3М 65160/11; (300518) Норія; (300519) Норія; 
(300520) Привідний пристрій; (300521) Редуктор  3МПМ5056680110; (300523) Редуктор  Ч 10016531;

(300524) Фільтраційний модуль; (300525) Чанок замісу  № 1 – 2; (300526) АСУ розмельного відді
лення; (300527) Вібратор  ІВ99 Б(380 В); (300528) Вібратор  ІВ99 Б(380 В); (300529) Вібратор пло
щинний; (300530) Ел.двигун  4АМУ 250 С4 75 кВт.; (300531) Ел.двигун  55300; (300532) Ел.двигун 
55Квт; (300533) Електрообладнання; (300534) Електрощитова розмольного відділення; (300535) 
Установка конденсаторної компенсації реактивної енергії дробарки; (300536) Електромагнітний ви
тратомір «ВЗЛЕТ ЭР» ДУ80; (300537) Електромагнітний витратомір ПРЕМ ДУ100; (300538) Елек
тропневматичний перетворювач ЭП3324; (300539) Електропневматичний перетворювач ЭП3324;

(300540) Індикатор  ІТМ11В033Т0; (300541) Індикатор  ІТМ11В033Т0; (300542) Індикатор  ІТМ
11В033Т0; (300543) Індикатор  ІТМ11В033Т0; (300544) Клапан  25ч 38нж ДУ 80; (300545) Кла
пан  ДУ80 н/ж; (300546) Насос DMS 211 AR PP/E/CF1111F; (300548) Привід  GM24ASR; (300549) 
Пристрій плавного пуску  PSE25060070; (300550) Частотний перетворювач Danfoss  VLT 2880; 
(300551) Норія  Н231100; (300552) Погрузчик КШП; (300553) Шнек; (300554) Електронасос 40/210; 
(300555) Редуктор  З МПМ5056680320380УЗ; (300556) Двигун  АИР 15кВт; (300557) Вентилятор;

(300558) Зварка  ДВД254; (300560) Ел.двигун  04340; (300561) Телефон Panasonic; (300562) Насос АСВН 
80 А; (300563) Насос АСВН 80 А; (300564) Насос АСВН 80 А; (300565) Насос ВС80; (300566) Електроо
бладнання (спиртобази); (300568) Насос СВН80А; (300569) Кран прохідний; (300570) Оверлог; (300571) 
Блок безперебійного живлення UPS APC Pro 1500VA; (300572) Комп’ютер AMD; (300573) Комп’ютер 
Pentium 2.8; (300574) Комп’ютер Celeron Dual Core G1620; (300576) Комп’ютер Pentium Dual Core G; 
(300577) Охороннопропускна система; (500266) Блок безперебійного живлення UPS PowerCom 2000AP;

(500277) Насос  ЕВВ 616140; (500278) Насос DMS 211 APV/V/CF1111F; (500279) Насос  ЕЦВ 
84090; (500289) Системний блок ITBlock G5400 Work; (500290) Системний блок ITBlock G5400 Work; 
(300578) Автокран  КС3575; (300579) Автомобіль Audi allroad2.7 Quatro; (300580) Автомобіль OPEL 
MOVANO DTI; (300581) Автомобіль ВАЗ21213; (300582) Автомобіль ГАЗ53; (300583) Автомобіль  ГАЗ53; 
(300584) Автомобіль КАМАЗ5320; (300585) Автомобіль КАМАЗ5320; (300587) Автомобіль КАМАЗ5320;

(300588) Автомобіль КАМАЗ5511; (300589) Автомобіль КАМАЗ5511; (300590) Автомобіль КАМАЗ
55111; (300593) Автомобіль САЗ3507; (300594) Автонавантажувач вилковий; (300595) Автопогрузчик; 
(300596) Навантажувач ПЕА – 1.0 «Карпатець»; (300597) Причіп 1ПТС9; (300598) Причіп 2ПТС4; 
(300599) Причіп ГКБ8350; (300600) Причіп МАЗ8926; (300601) Причіп МАЗ8926; (300602) Причіп 
одноосний розпуск РТ5; (300603) Причіпємність (бочка) МЖТ10; (300604) Причіпємність (бочка) 
МЖТ10; (300605) Причіпємність (бочка) МЖТ10; (300606) Причіпємність (бочка) МЖТ10; (300607) 
Причіпємність (бочка) МЖТ3.2; (300608) Причіпємність (розкидач органічних добрив) МЖТ9;
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(300609) Трактор ДТ75Н; (300610) Трактор МТЗ82.1; (300611) Трактор Т150К; (300612) Трактор  
ХТЗ 17021; (300613) Трактор  ХТЗ150К09; (300614) Трактор  ХТЗ150К09; (300616) Ємкість сталь
на  V8.15; (300617) Стіл двохтумбовий; (300618) Стіл двохтумбовий; (300619) Шафа металева (для 
спецодягу); (300620) Шафа металева (для спецодягу); (300621) Шафа металева (для спецодягу); 
(300622) Шафа металева (для спецодягу); (300623) Шафа металева (для спецодягу); (300624) Шафа 
металева (для спецодягу); (300625) Шафа металева (для спецодягу); (300626) Шафа металева (для 
спецодягу); (300627) Шафа металева (для спецодягу); (300628) Шафа металева (для спецодягу); 

(300629) Пилосос KERCHER T 191; (300630) Комп’ютер; (300631) Модем Zyxel Omni; (300632) Стіл 
компютерний; (300633) Візок електричний 220В тип ТД1; (300634) Візок електричний 220В тип 
ТД1; (300636) Комп’ютер; (300637) Комплект меблів»Аверс» 3; (300638) Комплект меблів»Аверс» 4; 
(300639) Кулер V161; (300641) Системний телефон Panasonic  KXT7030; (300642) Системний теле
фон Panasonic  KXT7030; (300643) Системний телефон Panasonic  KXT7030; (300644) Стіл кутовий;

(300645) Стінка офісна; (300647) Шафа (вішалка); (300648) Стіл з приставним; (300649) Стінка офісна; 
(300650) Протипожежна сигналізація адмінкорпусу; (300651) Стіл двохтумбовий; (300652) Стіл двохтум
бовий; (300653) Стінка офісна; (300654) Сигналізатор рівня САУМ7ЕН; (300655) Насосна станція барди; 
(300656) Конденсатор  КП10; (300657) Конденсатор  КТ04; (300658) Лебідка ел.  Н24м г/п 3.2т.; 
(300659) Кабіна оператора; (300661) Контрольний снаряд 0721; (300662) Контрольний снаряд 1020;

(300663) Резервуар нержавіючий; (300664) Витратомір «ВЗЛЕТ « DN50; (300665) Витратомір «ВЗЛЕТ 
« DN80; (300666) Витратомір «ВЗЛЕТ» Ду 150 мм; (300668) Електропневматичний перетворювач 
ЭП3324; (300669) Електропневматичний перетворювач ЭП3324; (300670) Перетворювач тиску 
РС28/0...40 кРа; (300671) Перетворювач тиску РС28/Ех/40...20; (300672) Перетворювач тис
ку РС28/Ех/40...20; (300673) Перетворювач тиску РС28/Ех/40...20; (300676) Архів; (300677) 
Блок безперебійного живлення APC UPS 300VA; (300678) Кондиціонер SAMSUNG SH24ZS6A;

(300679) МініАТС Panasonic KXTD1232RU; (300680) Системний телефон Panasonic  KXT7030; 
(300681) Стіл з приставним; (300682) Шафа закрита; (300683) Шафа комбінована; (300684) Шафа 
під сейф; (300685) Стіл двохтумбовий; (300686) Стіл двохтумбовий; (300687) Стінка офісна; (300688) 
Вага циферблатна автомобільна; (300689) Вага циферблатна автомобільна; (300690) Шафа; 
(300691) Кондиціонер McQuey MWM015CR/MLC; (300692) Вага ТВ160; (300693) Вага ТВ160; 
(300694) Вага ТВ160; (300695) Витратомір «ВЗЛЕТ» Ду 100 мм; (300696) Датчик тиску 40 кПа (П);

(300697) Електропневматичний перетворювач ЭП3324; (300698) Електропневматичний перетворювач 
ЭП3324; (300699) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD50...50kP; (300700) Перетворювач різ
ниці тиску APR2200PD/IZD50...50kP; (300701) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD50...50kP; 
(300702) Перетворювач тиску РС28/0...1.6 МРа; (300703) Перетворювач тиску РС28/0...160 кРа; 
(300704) Перетворювач тиску РС28/0...40 кРа; (300705) Перетворювач тиску РС28/0...600 кРа; 

(300706) Перетворювач тиску РС28/0...600 кРа; (300707) Регулятор пневматичний; (300708) Регуля
тор пневматичний; (300709) Бракеражний світловий екран; (300710) Ванна для миття тари; (300711) 
Довідний чан; (300712) Довідний чан; (300713) Довідний чан; (300714) Збірник для браку; (300715) 
Збірник для води; (300716) Збірник для води; (300717) Збірник для спирту; (300718) Розхідний 
бак горілка; (300719) Розхідний бак горілка; (300720) Транспортер стрічковий; (300721) Стелаж;

(300722) Стіл двохтумбовий; (300723) Стіл двохтумбовий; (300724) Стіл двохтумбовий; (300725) 
Шафа; (300726) Шафа (гардероб); (300727) Шафа (гардероб); (300728) Шафа (гардероб); (300729) 
Шафа (гардероб); (300730) Шафа (гардероб); (300731) Шафа (гардероб); (300732) Шафа (гарде
роб); (300733) Шафа (на документи); (300734) Телевізор SAMSUNG CS14C8R; (300735) Бродиль
ний чан; (300736) Бак залізний ДК; (300737) Датчик тиску  100 кПа; (300738) Датчик тиску 20 кПа;

(300739) Електропневматичний перетворювач ЭП3324; (300740) Електроточило 3А 361 
КЕ; (300742) Багатотарифний електрон ний лічильник електроенергії; (300743) Бензоколон
ка; (300744) Бензоколонка «Тиса2»; (300745) Залізний бак  27 м. куб; (300746) Цистерна для 
ПММ; (300747) Цистерна для ПММ; (300748) Ванна миюча; (300749) Ванна миюча; (300750) 
Ванна миюча; (300751) Ел. Плита; (300752) Електросковорода; (300753) Касовий апарат EKKA 
MINI 600.04 ME; (300754) Кип’ятильник; (300755) М’ясорубка МІМ 300; (300756) Моєчний стіл;

(300757) Морозильна камера Zanucci 270; (300758) Овочерізка; (300759) Стіл; (300760) Стіл; (300761) 
Телефон Panasonic KXTS5MX; (300762) Фритюрниця; (300763) Холодильна вітрина Белінда 2154; 
(300764) Холодильна вітрина МИР 164; (300765) Холодильник Мінськ; (300766) Шафа; (300767) Стіл 
двохтумбовий; (300768) Мікропроцесорний регулят. МТР815080.75ТО 753000220; (300769) 
Мікропроцесорний регулят. МТР815080.75ТО 753000220; (300771) Барометр БАМ1; (300772) 
Лічильник газу; (300773) Обчислювач обїму газу «Універсал»; (300774) Пірометр НИМБУС420; (300776) 
Аксесуар KONUS CCD camera для мікроскопа; (300777) Вага ВЛР 200; (300778) Вага ВПКТ500;

(300779) Вага технічна  Т 5500; (300780) Витяжна шафа; (300781) Вітрина виставкова; (300782) 
Дистилятор ДЕ5; (300783) Кондиціонер CHS09ZPD; (300784) Мікроскоп KONUS BIOREZ3; (300785) 
Пенал одяговий; (300786) Прилад  PHметр PH 211; (300787) Прилад pHметр лабораторний МР 511; 
(300788) Пристрій для сушіння посуди; (300789) Пристрій для сушіння посуди ПЭ2000; (300790) Саха
риметр СУ5; (300791) Стіл для відвідувачів; (300792) Стіл з приставним; (300793) Стіл лабораторний;

(300794) Стіл лабораторний; (300795) Стіл лабораторний робочий; (300796) Стіл лабораторний ро
бочий; (300797) Стіл лабораторний робочий; (300798) Стіл письмовий  (3 робочих місця ); (300799) 
Стіл робочий керівника; (300800) Стінка офісна; (300801) Тумба з мийкою; (300802) Тумба побутова; 
(300803) Тумба приставна; (300804) Фотокалориметр  КФК301; (300805) Хімікоаналітичний комп
лекс на базі хроматографа «Кристал2000М»; (300806) Холодильник SNAIGE FR240; (300807) Шафа 
засклена (для документів); (300808) Шафа комбінована (для одягу); (300809) Шафа лабораторна; 
(300810) Комплект меблів»Аверс» 5; (300811) Стелажі на сладі; (300812) Шафа металева; (300813) 
Гайковерт  GDS 24, 800W, M24; (300814) Пальник аргоновий Abitig26; (300816) Шкаф для одежі;

(300817) Шкаф для одежі; (300818) Шкаф для одежі; (300819) Шкаф для одежі; (300820) Шкаф для 
одежі; (300821) Шкаф для одежі; (300822) Шкаф для одежі; (300823) Шкаф для одежі; (300824) 
Шкаф для одежі; (300825) Шкаф для одежі; (300826) Шкаф для одежі; (300827) Шкаф для одежі; 
(300828) Шкаф для одежі; (300829) Шкаф для одежі; (300830) Шкаф для одежі; (300831) Шкаф для 
одежі; (300832) Шкаф для одежі; (300833) Шкаф для одежі; (300834) Шкаф для одежі; (300835) Шкаф 
для одежі; (300836) Шкаф для одежі; (300837) Шкаф для одежі; (300838) Шкаф для одежі; (300839) 
Шкаф для одежі; (300840) Шкаф для одежі; (300841) Шкаф металічний; (300842) Шкаф металічний; 

(300843) Шафа; (300844) Шафа; (300845) Ємкість стальна; (300846) Холодильна камера; (300847) 
Резервуар нержавіючий; (300848) Вага вагонна ТВВ15013.5; (300849) Вага циферблатна авто
мобільна 30 т.; (300850) Дозатор ваговий; (300851) Вага ТВ130; (300852) Вага  ТВ50 (400х400), 
d=5; (300854) Витратомір  ВЛР2304; (300855) Датчик  SBA100L C3; (300856) Датчик тиску  10 кПа; 
(300857) Електропневматичний перетворювач ЭП3324; (300858) Електропневматичний перетворювач 
ЭП3324; (300859) Перетворювач тиску РС28/0...6.3кРа; (300860) Автопогрузчик ГУАР; (300861) Авто
погрузчик ГУАР 24; (300862) Обігрівач інфрачервоний UFO; (300863) Сепаратор зерновий «Petkus»;

(300864) Мірник 75.00 дал; (300865) Мірник для спирту 1000.70 дал; (300866) Мірник для спирту 
1000.70 дал; (300867) Мірникзбірник 250.90 дал; (300868) Цистернагазгольдер спирту № 1; (300869) 
Цистернагазгольдер спирту № 2; (300870) Цистернагазгольдер спирту № 3; (300871) Прожектор  
ГО082000380; (300872) Прожектор  ГО082000380; (300874) Мірник  250.00 дал № 3; (300875) 
Мірник 250.00 дал.; (300876) Мірник 70.00 дал; (300877) Мірник 70.00 дал; (300880) Цистерна для 
спирту; (300881) Цистерна для спирту; (300882) Цистерна для спирту; (300883) Цистерна для спирту; 

(300884) Цистерна для спирту; (300885) Цистерна для спирту; (300886) Цистерна ЕАФ; (300887) 
Мірник 1 дал.; (300888) Мірник 10 дал.; (300889) Мірник  249.60 дал № 8; (300890) Мірник 250.00 
дал; (300891) Мірник 72.40 дал; (300892) Мірник 72.75 дал; (300894) Цистерна № 1; (300895) Цис
терна № 2; (300896) Цистерна № 3; (300897) Цистерна № 4; (300898) Цистерна ЕАФ; (300899) 
Цистерна ЕАФ; (300901) Машинка швейна; (300902) Машинка швейна; (300903) Машинка швейна;

(300904) Машинка швейна; (501903) Насос СВН 80 А з ел. дв. 7,5 кВт/1500 об.хв; (501904) Насос 
СВН 80 А з ел. дв. 11 кВт/1500 об.хв ВЗВ; (300905) Косарка роторна; (300906) Лопата для відгор
тання снігу (для трактора); (300907) Навантажувач фронтальний TUR14 з ковшом 2.2м.; (300908) 
Ворота; (300909) Ворота; (300910) Ворота; (300911) Причіпвагон; (300913) Гноєтранспортер; 
(300914) Гноєтранспортер; (300918) Транспортер ТС155; (300919) Погрузчик; (300920) Погрузчик;

(300921) Електроточило JET JBG200 M; (300922) Крісло; (300923) Стілець; (300924) Апарат «АЛКОНТ01 
СУ»; (300925) Дозатор для рідкого мила; (300926) Електросушка; (300927) Крісло; (300928) Роздатчик; 
(300929) Шафа 2х дверна; (300930) Шафа 2х дверна з полками; (300931) Шафа для одягу; (300932) 
ББЖ UPS 600VA; (300933) Дошка об»яв; (300934) Принтер Canon LBP2900 LJ; (300935) Сканер Bearpaw 
1200 CU; (300937) Антресолі; (300938) Комод; (300939) Крісло «Галант»; (300940) Лампа настольна; 
(300941) Обігрівач масляний Wild Wind; (300942) Обігрівач масляний Wild Wind; (300943) Обігрівач 
масляний WWWGYD; (300944) Панель теплова EWT Clima 1500 TLS; (300945) Принтер Canon LBP6030;

(300946) Стіл; (300947) Стіл; (300948) Стілець; (300949) Тумба; (300951) Шафа комбінована; (300952) 
Стіл; (300953) Крісло; (300954) Крісло; (300955) Крісло «Міністр»; (300962) Насос  3М 40200/5.5; 
(300965) Стіл компютерний; (300966) Стіл компютерний; (300967) Шафа побутова; (300968) Шафа побу
това; (300969) Шафа побутова; (300970) Шафа побутова; (300971) Блок перетворення термоопорів;

(300972) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСМ50М; (300973) Блок перетворення термоопорів  
БПО32ТСП100; (300974) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100; (300975) Блок пере
творення термоопорів  БПО32ТСП100; (300976) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100; 
(300977) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100; (300978) Блок перетворення термоопорів  
БПО32ТСП100; (300979) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100П; (300980) Блок перетво
рення термоопорів  БПО32ТСП100П; (300981) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100П;

(300982) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100П; (300983) Блок перетворення термоопорів  
БПО32ТСП100П; (300984) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100П; (300985) Блок пере
творення термоопорів  БПО32ТСП100П; (300986) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП
100П; (300987) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100П; (300988) Блок перетворення тер
моопорів  БПО32ТСП100П; (300989) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100П; (300992) 
Електропневматичний перетворювач ЭП3324; (300993) Електропневматичний перетворювач ЭП3324; 
(300994) Клапан регулюючий 25ч 37нж ДУ 40; (300996) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП;

(300997) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП; (300998) Пневмоелектричний перетворю
вач ПЕП; (300999) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП11(20100кПа)312220; (301000) 
Пневмоелектричний перетворювач  ПЕП11432224; (301001) Позиціонер пневматичний 
ПП100; (301002) Позиціонер ППС10025; (301003) Позиціонер ППС10025; (301004) Позиціо
нер ППС10025; (301005) Позиціонер ППС10025; (301006) Ротаметр  РМ 0.016 ЖУЗ; (301007) 
Ротаметр  РМ 0.025 ЖУЗ; (301008) Ротаметр  РМ 0.25 ЖУЗ; (301009) Ротаметр  РМ 0.25 ЖУЗ; 
(301010) Ротаметр  РМ 0.25 ЖУЗ; (301011) Ротаметр  РМ 0.25 ЖУЗ; (301012) Ротаметр  РМ 0.25 
ЖУЗ; (301013) Ротаметр РМ 0.4 ЖУЗ; (301014) Ротаметр  РМ 0.4 ЖУЗ; (301018) Стабілізатор СДВ;
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(301024) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ0289; (301025) Термоперетворювач опо
ру з уніф.вих.сигн. ТСПУ0289; (301026) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ0289; 
(301027) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ0289; (301028) Термоперетворювач 
опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301029) Термоперетворювач опору ТСП У0289250+; (301030) 
Термоперетворювач опору ТСП У0289250+; (301031) Термоперетворювач платиновий ТСП; 
(301032) Термоперетворювач платиновий ТСП; (301033) Термоперетворювач платиновий ТСП; 
(301034) Термоперетворювач платиновий ТСП; (301035) Термоперетворювач платиновий ТСП;

(301036) Термоперетворювач платиновий ТСП; (301037) Частотний перетворювач Danfoss VLT 
2815; (301040) Тачка; (301043) ББЖ APS 500VA; (301047) ББЖ UPS APC 550VA; (301048) Електро
дрель; (301049) Крісло; (301050) Лампа настольна; (301053) Лампа настольна; (301054) Лампа 
настольна; (301055) Лампа настольна; (301056) Монітор 17» ASUS MB17SE TFT; (301057) Монітор 
19» ASUS VW 192S TFT; (301058) Обігрівач масляний Wild Wind; (301061) Принтер  HP LJ P2035;

(301062) Пристрій безперебійного живлення Eaton NV 600H; (301064) Стіл; (301065) Тумба; (301066) 
Тумба; (301067) Крісло; (301068) Крісло; (301069) Обігрівач електричний Remington; (301071) Стелаж 
ПВХ; (301072) Стіл двохтумбовий; (301073) Електрочайник Philips; (301074) Крісло; (301075) Крісло; 
(301076) Кут «Скорпіон»; (301077) Стіл; (301078) Стіл однотумбовий; (301079) Телефон  TLF T802;

(301082) Блок перетворення термоопорів; (301083) Блок перетворення термоопорів; БПО32ТСП
100П(70...100); (301084) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100П(70...100); (301085) Датчик 
струму; (301086) Ел. стабілізатор тиску повітря СДВ; (301091) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП; 
(301093) Термоперетворювач ТСПУ 13Pt100320; (301094) Термоперетворювач ТСПУ 13Pt100320; 
(301095) Термоперетворювач ТСПУ 13Pt100320; (301096) Термоперетворювач ТСПУ 13Pt100320; 
(301097) Термоперетворювач ТСПУ 13Pt100320; (301098) Термоперетворювач ТСПУ 13Pt100320;

(301099) Термоперетворювач опору ТСМ 1088 120 50М Р1; (301102) Електроточило 300175; 
(301103) Крісло; (301104) Обігрівач електричний Expert; (301105) Пульт інженерний ПУ57; 
(301106) Стіл компютерний кутовий; (301107) Тумба з умивальником; (301108) Мультиметр АРРА
91; (301109) Паяльна станція AOYUE968; (301114) Крісло; (301117) Стіл; (301118) Стіл; (301119) 
Тумба; (301120) Тумба; (301121) Тумба; (301122) Тумба приліжкова; (301123) Тумба приліжкова;

(301126) Машинка для миття ємкостей ММ4М; (301127) Машинка для миття ємкостей ММ4М; 
(301128) Машинка для миття ємкостей ММ4М; (301130) Моторредуктор 3МПМ5056515320; 
(301132) Стіл двохтумбовий; (301133) Стіл компютерний; (301134) Стіл кухонний; (301135) Табу
ретка; (301136) Тумба під дзеркало; (301137) Шафа (гардероб); (301138) Шафа для гардеробу; 
(301139) Шафа комбінована; (301141) Вимірювач 2ТРМОАЩ2.ТС; (301142) Електропневматич
ний перетворювач ЭП3324; (301143) Перетворювач електропневматичний ЕП 3324 (420мА);

(301144) Перетворювач електропневматичний ЕП 3324 (420мА); (301146) Термоперетворювач ТСПУ 
13Pt100320; (301147) Термоперетворювач ТСПУ 13Pt100320; (301148) Термоперетворювач ТСПУ 
13Pt100320; (301149) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301150) Термоперетворювач 
опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301151) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; 

(301152) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301153) Термоперетворювач опору ТСП 
1187 160 100П Р1; (301154) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301155) Термопе
ретворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301161) Прес гідравлічний YQK300; (301169) Лічильник 
води СТВХ80; (301170) Детектор Спектр5М; (301171) Касовий апарат MINIT400 ME; (301172) Крісло 
«Венус»; (301173) Обігрівач масляний Vitek; (301174) Стіл 80/140; (301175) Тумба під умивальник; 
(301177) Крісло; (301178) Крісло; (301182) Блок контролю полумя БКП 2; (301183) Блок контролю 
полумя БКП 2Р; (301184) Блок перетворення термоопорів  БПО32ТСП100П; (301185) Датчик ДД
0.6; (301186) Датчик ДН160; (301187) Датчик ДНТ100; (301192) Пневмоелектричний перетворювач 
ПЕП11 (01кПа)322220; (301193) Пневмоелектричний перетворювач  ПЕП11(04кПа)322
220; (301194) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП11322220; (301195) Пневмоелектричний 
перетворювач ПЕП11322220; (301196) Пневмоелектричний перетворювач  ПЕП11432224;

(301197) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП11432224; (301198) Сигналізатор рівня САУ
М7ЕН; (301199) Сигналізатор рівня САУМ7ЕН; (301200) Термоперетворювач платиновий  ТСП 
118750П250; (301201) Термоперетворювач ТСП 13ПТ 100500; (301202) Термоперетворювач ТСП 
13ПТ 100500; (301203) Термоперетворювач ТСП 13ПТ 100500; (301204) Термоперетворювач ТСП 
13ПТ 100500; (301205) Термоперетворювач ТСП 13ПТ 100500; (301206) Термоперетворювач ТСП 
13ПТ 100500; (301207) Термоперетворювач ТСП100 L500; (301208) Термоперетворювач ТСП100 
L500; (301209) Термоперетворювач ТСП100 L500; (301210) Термоперетворювач ТСП100 L500;

(301211) Терморегулятор 2ТР08А; (301212) Контрольний електрод КЕ 740м; (301213) Контрольний 
електрод КЕ 740м; (301214) Контрольний електрод КЭM L=600; (301215) Контрольний електрод КЭM 
L=600; (301216) Крісло; (301218) Модем GSM; (301222) Стіл лабораторний; (301223) Стіл письмо
вий; (301224) Шафа для одягу; (301225) Шафа для одягу; (301226) Шафа для одягу; (301227) Шафа 
для одягу; (301228) Шафа для одягу; (301229) Шафа для одягу; (301230) Шафа для одягу; (301231) 
Шафа для одягу; (301232) Шафа для одягу; (301233) Шафа для одягу; (301234) Шафа для приладів;

(301236) Баротермометр БТКСН14; (301237) ББЖ UPS Power Must 600VA USB; (301239) Волого
мір зерна «AQUA15 etalon»; (301241) Крісло; (301242) Крісло; (301243) Крісло; (301244) Крісло; 
(301245) Кутик декоративний; (301249) Надбудова над мийкою; (301250) Надбудова над столом; 
(301252) Принтер  HP LJ 1018; (301254) Стелаж «Архімед»; (301255) Стелаж «Архімед»; (301256) 
Стелаж «Архімед»; (301257) Стелаж «Архімед»; (301258) Стілець; (301259) Стілець «Візитор»; (301260) 
Тумба з умивальником; (301261) Штатив для пробірок GFL 1920; (301262) Обігрівач масляний Vitek;

(301264) Зварка електрична однофазна «Енергія»; (301267) Тумба під умивальник; (301276) Крісло 
«Самба»; (301278) Стіл однотумбовий; (301279) Крісло; (301280) Обігрівач інфрачервоний; (301281) 
Блок безперебійного живлення UPS APC RS 1100VA; (301283) Ел.вібратор ИВ99Б (380В); (301286) 
Блок перетворення термоопорів; (301287) Блок перетворення термоопорів; (301288) Блок перетво
рення термоопорів  БПО32ТСМ50М; (301289) Датчик рівня СУМ1; (301290) Датчик рівня СУМ1;

(301291) Перетворювач вх. 100П W100 (4...20); (301292) Сигналізатор рівня СУМ1У2; (301293) 
Термоперетворювач ТСПУ 13Pt100320; (301294) Конвектор АКОГ3; (301295) Конвектор 
АКОГ3; (301296) Конвектор АКОГ4; (301297) Кошма; (301299) Крісло; (301300) Лещата сталь
ні 140мм; (301301) Стіл двохтумбовий; (301302) Стіл однотумбовий; (301303) Стіл однотумбо
вий; (301304) Стіл однотумбовий; (301305) Шафа для гардеробу; (301306) Шафа для гардеробу; 
(301307) Шафа для гардеробу; (301308) Шафа для гардеробу; (301309) Шафа для гардеробу; 
(301310) Шафа для гардеробу; (301311) Шафа для гардеробу; (301312) Шафа для документів;

(301313) Шафа для документів; (301314) Шафа для документів; (301316) Кошма; (301317) Крісло; 
(301318) Крісло; (301319) Крісло; (301320) Крісло; (301321) Крісло; (301322) Стіл лабораторний; 
(301323) Стіл лабораторний; (301324) Стіл лабораторний; (301325) Тіски; (301326) Тумба з умиваль
ником; (301329) Кошма; (301330) Крісло; (301331) Крісло; (301334) Крісло; (301335) Крісло; 

(301336) Крісло; (500281) Метран  100 ДИВ Ех 1341 02 МП1 t100.5/+20кПа 420мА; (500291) Ме
тран 100ЕхДВ124102МП; (500292) Монітор 23.6» Philips 243V5LSB/62; (500293) Монітор 23.6» 
Liyama ProLife X2474 HVB1

Окреме майно Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 
у складі:
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(170011) Адмінбудинок (загал. п. 1 499,5 кв. м); (170042) Насосна оборотного водопостачання (загал. 
п. 18,9 кв. м); (170010) Автовагова (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. 1 716,4 кв. м); (170036) Гаражі (загал. 
п. 223 кв. м); (170050) Електроцех (загал. п.132,9 кв. м); (170051) Механічна майстерня; (170061) 
Механічна майстерня (трансформаторна підстанція) (загал. п. 268 кв. м); 

Тернопільська 
обл., Чорт
ківський рн, 
сще Нагірян
ка, вул. За
водська, 1

(170052) Зерносклад (приміщення млина); (170058) Зерносклад (склад сировини) (загал. п. 1 422,1 
кв. м); (170046) Очисні споруди (загал. п. 343,2 кв. м); (170045) Основний виробничий корпус (осно
вний виробничий корпус); (170017) Основний виробничий корпус (бродильне відділення); (170019) 
Основний виробничий корпус (відділення ГФО сировини); (170023) Основний виробничий корпус 
(дріжджове відділення); 

(170028) Основний виробничий корпус (котельня); (170049) Основний виробничий корпус (побутові 
приміщення); (170053) Основний виробничий корпус (розмольне відділення) (загал. п. 3 843,1 кв. м); 
(170054) Ангар (загал. п. 454,4 кв. м); (170055) Спиртосклад (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)

(170059) Зерносклад (загал. п. 917,3 кв. м) Тернопільська 
обл., Чорт
ківський рн, 
сще Нагірян
ка, вул. Гру
шевського 
(вул. Гагаріна 
Ю.), 41

(170040) Газорозпридільний пункт (загал. п. 12,7 кв. м) Тернопільська 
обл., Чорт
ківський рн, 
сще Нагірян
ка, вул. За
водська, 1
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(170012) Артсвердловина; (170013) Артсвердловина; (170014) Артсвердловина; (170016) Благоустрій 
території; (170018) Вагончик на бардяному господарстві; (170022) Дорога по території 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 (водопостачання);

 (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) Ємкість 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 спир
това (50 т. дал)(новий спиртопідвал); (171280) Ємність пиртова (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 спиртопід
вал); (171368) Місткість ефірна № 2 (1000); (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) Трубопроводи градирні; (171753) Трубопроводи ГФО; (171754) 
Трубопроводи дріжджового відділення; (171755) Трубопроводи очисних споруд; (171756) Трубопроводи 
розмольного відділення; (171757) Трубопроводи складу готової продукції 2; (171758) Трубопроводи 
ставкової води; (171759) Трубопроводи ХВО; (170062) Автопогрузчик ТО 884 ТЕ; (170063) Автопри
чіп ВО 9367 ХХ; (170065) Блок безперебійного живлення; (170066) Блок безперебійного живлення; 

(170067) Верстат наждачний мод 3325 (мехмайстерня); (170068) Верстат рад.свер. 2А554 (мехмай
стерня); (170069) Верстат свердлильний (мехмайстерня); (170070) Верстат токарний 1К62 (мехмай
стерня); (170071) Верстат токарний КА280 (мехмайстерня); (170072) Верстат фрезерувальний MUF
320; (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 (адмінкор
пус); (170082) Загальна ловушка (бражна колона); (170083) Зернопакувальна машина ЗПМ180; (170084) 
Інтернет ЮМ; (170085) Кип’ятильник ККО F20 м2; (170086) Колона бражна; (170087) Комп’ютер; 

(170088) Комп’ютер; (170089) Комп’ютер; (170091) Комп’ютер; (170092) Комп’ютер; (170095) 
Комп’ютер; (170096) Комп’ютер; (170099) Комп’ютер; (170100) Комп’ютер; (170101) Комп’ютер; 
(170102) Комп’ютер; (170104) Комп’ютер; (170106) Комп’ютер Ноутбук (директор); (170107) Комп’ютер 
Technic; (170108) Комп’ютер Technic; (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; (170117) Комп’ютер; (170119) Комп’ютер; (170121) Комп’ютер; (170122) Комп’ютер; 
(170123) Комп’ютер; (170130) Комп’ютер; (170133) Комп’ютер; (170136) Комп’ютер; (170140) Комп’ютер; 
(170141) Комп’ютер Technic (підробка); (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 (серверна); (170152) Модем/міст 3871М; (170153) Модем/міст 3871М; 
(170154) Модем/міст 3871М; (170155) Модем/міст 3871М; (170156) Модуль Super Stasct; (170157) 
Модуль Super Stasct; (170159) Монітор E55; (170160) Монітор HW22S; (170161) Монітор 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) Мо
нітор 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) Монітор SM997DF; (170203) Монітор SMBX2231; (170204) Монітор SV959NF; 
(170205) Монітор TFT 21.5 Philips 227 E6EDSD; (170206) Монітор TFT 22 Philips 223 V5LSB2/62; 

(170208) Ноутбук HP; (170209) Ноутбук HP250; (170210) Ноутбук HP250 G4; (170211) Ноутбук HP255; 
(170212) Ноутбук HP255 HD LED; (170213) Ноутбук НР Svystun; (170214) Перевантажувальний бункер
накопичувач ПБН20; (170215) Погрузчик КШП6; (170216) Погрузчик КШП6; (170217) Погрузчик 
КШП6; (170218) Погрузчик КШП6; (170219) Погрузчик телескопічний JCB 12680 ВО; (170222) Прин
тер HP3052; (170225) Пристрій UPS Kin 500; (170228) Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 1000; 

(170232) Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 500; (170233) Пристрій безперебійного живлення; 
(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 (серверна); (170243) Система безперерв.живлення (серверна); 

(170244) Сканер; (170245) Сканер Epson V37; (170246) Супутниковий модем 3000; (170248) Теплооб
мінник «труба в трубі» (ГФО); (170249) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО); (170250) Теплообмінник 
«труба в трубі» (ГФО); (170251) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО); (170252) Теплообмінник «тру
ба 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) Теплообмінник «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) Теплообмінник 
спіральний 20 м2 (бродильний апарат № 40); (170292) Теплообмінник 273 ТКВ (конденсатор РОК); 

(170293) Трактор ЮМЗ6 14884 ВО; (170295) Автоматичний аналізатор кисню (котельне відділення); 
(170297) Автоматичний вимикач 1000 А; (170298) Автоматичний вимикач 1000 А; (170299) Автома
тичний вимикач 1000 А; (170300) Автоматичний вимикач 1000 А (ТП 364 транформаторна підстанція); 
(170301) Автоматичний вимикач 1000 А (щитова підробки); (170302) Автоматичний вимикач 1000 А 
(щитова підробки); (170303) Автоматичний вимикач 1000А; (170304) Автоматичний вимикач 1000А; 

(170305) Автоматичний вимикач 1000А (ТП 314); (170306) Автоматичний вимикач 1250; (170307) Авто
матичний вимикач 1600 А; (170308) Автоматичний вимикач 1600 А; (170309) Автоматичний вимикач 
1600 А (ТП 36); (170310) Автоматичний вимикач 1600 А (ТП 364); (170311) Автоматичний вимикач 
1600 А (ТП 414); (170312) Автоматичний регулятор; (170313) Автоматичний регулятор; (170314) 
Аквадистилятор ДЕ10 (виробнича лабораторія); (170315) Аналізатор спір.вібрації (мехмайстерня); 
(170320) Апарат в/т HD 10/25 (мехмайстерня); (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 дріжджово
бродильного відділення; (170330) АСУ ТП котельного відділення ХВО; (170331) АСУ ТП ректифіка
ційного відділення; (170332) АСУ ТП розмольного 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 ДН200; (170347) Вага дозатор (розмоль
не 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 спиртопідвал); (170360) Вентилятор 
вибухозахищений (новий спиртопідвал); (170361) Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопідвал); 

(170362) Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопідвал); (170363) Вентилятор вибухозахищений 
(новий спиртопідвал); (170364) Вентилятор Ц4/70 № 2,5 н/ж № 1кВт3000 об/хв з сист. воздухов (осуш
ка барди); (170365) Вентилятор Ц4/70 № 2,5 н/ж № 1кВт3000 об/хв з сист. воздухов (осушка барди); 
(170366) Вентилятор Ц5 н/ж №2,2 кВт1500 об/хв з систем. воздухов (осушка барди); (170369) Виконав
чий 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 зва
рювальний інверторний (мехмайстерня); (170387) Витратомір (роз.повернення води); (170388) Ви
тратомір (роз.повернення води); (170394) Витратомірлічильник для мазуту; (170395) Витратомір
лічильник для мазуту; (170399) Відеоадаптер (виробнича лабораторія); (170400) Відеокамера вулична; 

(170401) Відеокамера ТС103,420 (котельне відділення); (170402) Відеокамера ТС103,420 (котель
не відділення); (170403) Відеоспостереження (новий спиртопідвал); (170404) Вологомір (виробнича 
лабораторія); (170406) Вологомір зерна (лабораторія САМ); (170408) Гідростатичний зонд глиби 
(очисні споруди); (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 208897; (170423) Дифманометр 208897; 
(170424) Дифманометр 208897; (170425) Дифманометр 208897; (170426) Дифманометр 208897; 
(170427) Дифманометр 208897; (170428) Дифманометр 208897; (170429) Дифманометр 208897; 
(170430) Дифманометр 208897; (170431) Електричний котел Daconpte 30 (котельне відділення); 

(170432) Електрична засувка д5 (бродильне відділення); (170438) Електромагнітний витратомір 40 (об. 
факт.бар); (170440) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170441) Електропневмоперетворювач 
ЕП 132; (170443) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170444) Електропневмоперетворювач ЕП 
132; (170445) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170446) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170447) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170448) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 

(170449) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170450) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170451) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170452) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170454) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170455) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170456) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170457) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170458) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170459) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170460) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170463) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170464) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170465) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170466) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170468) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
(170469) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170470) Електропневмоперетворювач ЕП 132; 
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(170471) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170472) Електропривід 40.400N*M (градирня нова); 
(170473) Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170474) Електропривід 40.400N*M (градир
ня нова); (170475) Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170476) Електропривід 40.400N*M 
(градирня нова); (170480) Еталоновий теритр (лабораторія САМ); (170482) зварювальний ви
прямляч 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 вибухозахище
ний ф400 (новий спиртопідвал); (170501) Клапан вибухозахищений ф400 (новий спиртопідвал); 

(170502) Клапан вибухозахищений ф400 (новий спиртопідвал); (170503) Клапан нержавіючий 50; (170504) 
Клапан ПКВ100 (котельне відділення); (170505) Кольоровий цифровий відеоапарат (лабораторія); 
(170513) Комплект запального пристрою (котельня); (170514) Комплект запального пристрою (котель
ня); (170521) Комунікаційна карта (градирня нова); (170522) Конвертер USB (градирня нова); (170540) 
Контролер багатофункційний КМФД (розмольне відділення); (170541) Контролер мікроцесорний МІК 51 
(котельня); (170542) Контролер мікроцесорний МІК51 (котельня); (170576) Лічильник АСЕ 6000 (ТП 364); 

(170577) Лічильник АСЕ 6000 (ТП 414); (170578) Лічильник 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) Мано
метр вантажний (виробнича лабораторія); (170590) Машина для зварювання пл. тр. РОВ250 (мехмай
стерня); (170591) Меблі в комплекті (виробнича лабораторія); (170593) Мембранний елемент (ХВО); 

(170594) Мембранний елемент (ХВО); (170595) Мембранний елемент (ХВО); (170596) Мемб
ранний елемент (ХВО); (170597) Мембранний елемент (ХВО); (170598) Мембранний еле
мент (ХВО); (170599) Мембранний елемент (ХВО); (170600) Мембранний елемент (ХВО); 
(170601) Мембранний елемент (ХВО); (170602) Мікропроцесорний регулятор МІК52 (від
діл мокрого помолу); (170603) Мікропроцесорний регулятор МІК52 (відділ мокрого по
молу); (170604) Мікропроцесорний контролер (БК); (170605) Мікропроцесорний контролер 
(БК); (170606) Мікропроцесорний контролер (БК); (170607) Мікропроцесорний МІК51; 

(170608) Мікропроцесорний МІК51; (170609) Мікропроцесорний МІК51; (170610) Мікропроцесорний 
регулятор МІК 2101; (170611) Мікропроцесорний регулятор МІК2; (170613) Мікропроцесорний регу
лятор МІК21; (170614) Мікропроцесорний регулятор МІК21; (170615) Мікропроцесорний регулятор 
МІК21; (170616) Мікропроцесорний регулятор МІК21; (170617) Мікропроцесорний регулятор МІК21; 

(170618) Мікропроцесорний регулятор МІК2101; (170619) Мікропроцесорний регулятор МІК
2101; (170620) Мікропроцесорний регулятор МІК2101; (170621) Мікропроцесорний регулятор 
МІК2101; (170623) Мікропроцесорний регулятор МІК2101; (170624) Мікропроцесорний регуля
тор МІК25; (170625) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170626) Мікропроцесорний регулятор 
МІК25; (170627) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170628) Мікропроцесорний регулятор МІК
25; (170631) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170632) Мікропроцесорний регулятор МІК25; 

(170633) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170634) Мікропроцесорний регулятор МІК25; 
(170635) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170637) Мікропроцесорний регулятор МІК25; 
(170638) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (170639) Мікропроцесорний регулятор МІК51; 
(170640) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170641) Мікропроцесорний регулятор МІК51; 
(170642) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170643) Мікропроцесорний регулятор МІК51; 
(170644) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170645) Мікропроцесорний регулятор МІК51; 
(170646) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170647) Мікропроцесорний регулятор МІК51; 

(170648) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170649) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (170652) 
Мікропроцесорний регулятор МІК51 (кот. ДКВР); (170653) Мікропроцесорний регулятор МІК51 (кот. 
ДКВР); (170654) Мікропроцесорний регулятор МІК51 (кот. ДКВР); (170655) Мікропроцесорний регуля
тор МІК51 (новий спиртопідвал); (170656) Мікропроцесорний регулятор МІК51 (новий спиртопідвал); 
(170657) Мікропроцесорний регулятор МІК51 (новий спиртопідвал); (170658) Мікропроцесорний ре
гулятор МІК51 (розм. відділення); (170659) Мікропроцесорний регулятор МІК51 (розм. відділення); 

(170660) Мікропроцесорний регулятор МТР; (170661) Мікропроцесорний регулятор МТР8; (170662) 
Мікропроцесорний регулятор МТР8; (170663) Мікропроцесорний регулятор МТР8; (170664) Мікро
процесорний регулятор МТР8; (170666) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170667) Мікро
процесорний терморегулятор МТР8; (170669) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170670) Мі
кропроцесорний терморегулятор МТР8; (170671) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170672) 
Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170673) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; 

(170674) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170675) Мікропроцесорний терморегулятор 
МТР8; (170676) Мікропроцесорний терморегулятор МТР8; (170678) Мікропроцесорний термо
регулятор МТР8; (170680) Мікроскоп бінокулярний (виробнича лабораторія); (170681) Мікро
скоп з МС (виробнича лабораторія); (170682) Мікроскоп тринокулярний (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 лабораторія); (170725) Оксиметр водозахищений (виробнича лабо
раторія); (170727) Перетворювач частоти (цех осушки барди); (170728) Перетворювач витрат МР400; 
(170729) Перетворювач потенц. ПП10; (170730) Перетворювач різниці тиску (БРУ); (170731) Перетво
рювач 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) Перетворювач тиску 
(БРУ); (170739) Перетворювач тиску (БРУ); (170740) Перетворювач тиску (БРУ); (170741) Перетворювач 
тиску (БРУ); (170742) Перетворювач тиску (БРУ); (170745) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); 
(170746) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); (170747) Перетворювач тиску (новий спиртопід
вал); (170748) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); (170749) Перетворювач тиску (новий спир
топідвал); (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 (рівень в бачку еп’юрату); (170755) Перетворювач частоти; (170756) Перетворювач частоти; 

(170757) Перетворювач частоти; (170758) Перетворювач частоти; (170759) Перетворювач частоти; 
(170760) Перетворювач частоти; (170761) Перетворювач частоти; (170762) Перетворювач частоти; 
(170764) Перетворювач частоти; (170766) Перетворювач частоти; (170767) Перетворювач частоти; 
(170768) Перетворювач частоти; (170769) Перетворювач частоти; (170771) Перетворювач частоти; 

(170772) Перетворювач частоти (шлюзовик силоса); (170773) Перетворювач частоти (БРУ); (170774) 
Перетворювач частоти (БРУ); (170775) Перетворювач частоти (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 частоти 1,5 кВт 
(шлюзовик силоса № 4); (170785) Перетворювач частоти 22 квт; (170786) Перетворювач частоти 22 кВт 
(ГДФО рівень в другому ферментері); (170787) Перетворювач 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 електрич
на (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) Пневмоелектро
перетворювач; (170807) Пневмоелектроперетворювач; (170808) Пневмоелектроперетворювач; (170815) 
Пневмоелектроперетворювач; (170816) Пневмоелектроперетворювач; (170817) Пневмоелектроперетво
рювач; (170818) Пневмоелектроперетворювач; (170819) Пневмоелектроперетворювач; (170820) Пнев
моелектроперетворювач; (170821) Пневмоелектроперетворювач; (170822) Пневмоелектроперетворю
вач (БРУ); (170823) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170824) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); 

(170825) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170826) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170827) 
Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170828) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170829) 
Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170830) Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170831) 
Пневмоелектроперетворювач (БРУ); (170832) Повторювач тиску; (170833) Повторювач тиску; 

(170834) Повторювач тиску; (170836) Повторювач тиску; (170837) Повторювач тиску; (170839) Повторю
вач тиску; (170840) Повторювач тиску; (170845) Пожежна сигналізація (новий спиртопідвал); (170851) 
Прилад ЕПП2; (170852) Прилад ЕПП2; (170853) Прилад ЕПП2; (170854) Прилад ЕПП2; (170855) При
лад ЕПП2; (170856) Прилад ЕПП2; (170860) Пристрій плавного пуску (ГФО пуск двигуна мийки чанів); 

(170862) Процесор TSX Premium L4 (градирня нова); (170865) Ресівер 0,5; (170866) Ресівер 0,5; (170867) 
Ресівер 0,5; (170868) Ресівер 0,5; (170869) Ресівер 0,5; (170870) Рефрактометр (виробнича лаборато
рія); (170872) Рівнемір пневматичний; (170873) Рівнемір пневматичний; (170874) Рівнемір пневматич
ний; (170875) Рівнемір пневматичний (БРУ); (170876) рНелектрод (виробнича лабораторія); (170877) 
РНметр 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) Ротаметр; (170892) Ротаметр; (170893) Ротаметр (БРУ); (170894) Ротаметр (БРУ); (170895) Ро
таметр (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) Сиг
налізатор рівня СУЛЖ1 (новий спиртопідвал); (170906) Сигналізатор рівня СУЛЖ1 (новий спиртопідвал); 

(170907) Сигналізатораналізатор ДОЗОР (вирво); (170908) Сигналомір рівня; (170909) Сигнало
мір рівня; (170910) Система АСКОЕ; (170912) Ствол СЛКП20А з вод.захисн. (новий спиртопідвал); 
(170913) Ствол СЛКП20А з вод.захисн. (новий спиртопідвал); (170914) Ствол СЛКП20А з вод.захисн. 
(новий спиртопідвал); (170915) Ствол СЛКП20А з вод.захисн. (новий спиртопідвал); (170961) Теплова 
завіса Т800Е; (170962) Теплова завіса Т800Е; (170963) Термінальний абонент р/бл. (шлюз № 2); 

(170964) Термінальний абонент; (170965) Термінальний абонент; (170966) Термостат нульовий (лаборато
рія САМ); (170967) Термостат паровий (лабораторія САМ); (170968) Термостат регулюючий (лабораторія 
САМ); (170969) Термостат сухоповітряний (лабораторія); (170970) Термостат сухоповітряний (лаборато
рія); (170972) Трансформатор зварювальний ТР102СТШ252 (мехмайстерня); (170973) Трансформатор 
НОМ 1000/100; (170974) Трансформатор НОМ 10000/100; (170975) Трансформатор НОМ 10000/100; 
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(170976) Трансформатор силовий ТМ1000 /10 ква; (170977) Трансформатор силовий ТМ1000 /10 
ква (ТП 414); (170978) Трансформатор ТМ 1000 /10 ква ТП 364; (170979) Трансформатор ТМ400 
(ТП414); (170980) Трансформатор ТМ630 (ТП364); (170999) Ультразвуковий витратомір; (171000) 
Ультразвуковий витратомір; (171001) Ультразвуковий витратомір; (171002) Ультразвуковий витратомір; 
(171003) Ультразвуковий 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. (градир
ня нова); (171050) Автоматичний вимикач 1000 А (ТП 364); (171051) Автоматичний 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 апа
рат № 12; (171065) Бродильний апарат № 14; (171066) Бродильний апарат № 15; (171067) Бродильний 
апарат № 16; (171068) Бродильний апарат № 2; (171069) Бродильний апарат № 3; (171070) Бродильний 
апарат № 4; (171071) Бродильний апарат № 5; (171072) Бродильний апарат № 6; (171073) Бродильний 
апарат № 7; (171074) Бродильний апарат № 8; (171075) Бродильний апарат № 9; (171077) Вантажоприй
мальна платформа (вагова); (171081) Вентилятор центробіжний ВЦ 475 з електродвигуном (сухий помол);

(171082) Вентилятор центробіжний ВЦ 475 з електродвигуном; (171084) Випаровувач F= 75 м/кв (ко
лона кінцевої очистки ,БРУ); (171085) Випаровувач F=30м2 (БРУ КРЕ); (171086) Випаровувач F=30м2 
(колона епюраційна ,БРУ); (171087) Випаровувач F=30м2 (розмольне відділення); (171088) Випаро
вувач F60 м2 (бражна колона); (171089) Випаровувач горизон. F=200м2 (бражна колона); (171090) 
Випаровувач горизон.F=200 м2 (БРУ, бражна колона); (171091) Віброізолююча рама (осушка барди); 
(171092) Вібророзгр.підбунк. днищ (сил. № 1); (171093) Вібророзгр.підбунк. днищ (сил. № 2); (171094) 
Вібророзгр.підбунк. днищ (сил. № 3); (171095) Вібророзгр.підбунк. днищ (сил. № 4); 

(171096) Вібророзгр.підбунк. днищ (сил. № 5); (171100) Гегулятор коефту потужності; (171101) Гегулятор 
коефту 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) Дефлегма
тор (бражна колона); (171117) Дефлегматор (БРУ, колона епюраційна); (171118) Дефлегматор (БРУ, ко
лона епюраційна); (171119) Дефлегматор (колона кінцевої очистки,БРУ); (171120) Дефлегматор (колона 
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) Дефлегматор F=68 м2 (БРУ РК2); (171126) Дефлегматор F63 м2; (171127) Дефлегма
тор 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 витратомірів 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) Дріжджанка № 7; (171143) 
Дріжджанка № 8; (171144) Дробарка А1ДМ2Р11 (млин); (171145) Дробарка А1ДМ2Р110 (ВМП); 

(171146) Дробарка А1ДМ2Р110 (розмольне відділення); (171147) Дробарка А1ДМ2Р110 (розмольне 
відділення); (171148) Дробарка А1ДМ2Р110 (розмольне відділення); (171149) Дробарка А1ДМР110 
(розмольне відділення); (171150) Дробарка А1ДМР110 (розмольне відділення); (171154) Економай
зер (котел ДЄ 14/16Т); (171155) Економайзер ЕП330 (котельне відділення); (171156) Електронасосний 
агрегат ЦНСк 3/160 з електродвигуном 7,5 вертикальний (котельня); (171157) Електонасос ЕЦВ 825
150 (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 (роз
мольне відділення); (171182) Електродвигун 22 квт/3000 (дизель); (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 господарство); (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); (171218) Електродвигун 45 квт/1500 об. (котель
не відділення, димосос ДЄ1); (171220) Електродвигун 45/1500 (котел ДЄ 16/14 № 1413); (171223) 
Електродвигун 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) Електродвигун 90квт/30001500 об.; (171245) Електрона
сос 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 агрегат АСВН80А (зливне); (171251) Електро
насосний агрегат АСВН80А (зливне); (171252) Електронасосний агрегат АСВН80А (спиртопідвал); 

(171253) Електронасосний агрегат АСВН80А (спиртопідвал); (171254) Електронасосний агрегат АСВН
80А (спиртопідвал); (171255) Електронасосний агрегат АСВН80А (спиртопідвал); (171256) Електро
розборка 400 (мехмайстерня); (171257) Електрошит розподільчий (склад зерна); (171258) Електрощит 
(ТП364); (171259) Електрощит (ТП364); (171260) Електрощит (ТП364); (171261) Електрощит роз
подільний (насосна); (171262) Електрощит розподільчий (адмінкорпус); (171263) Електрощит розпо
дільчий (бардяне відділення); (171264) Електрощит розподільчий (бродильне відділення); 

(171265) Електрощит розподільчий (ВМП); (171266) Електрощит розподільчий (ГФО); (171267) Елек
трощит 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) Збірник 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 перетворювач частоти (розмольне відділення); (171308) Комплект перетворюючих 
частот; (171309) Комплект перетворюючих частот; (171310) Комплект перетворюючих частот; 

(171311) Комплект перетворюючих частот; (171312) Комплект перетворюючих частот; (171313) Комп
лект перетворюючих частот; (171314) Комплект перетворюючих частот; (171320) Компресор для муки 
(розмольне відділення); (171321) Компресорний 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 10м2 (колона епю
раційна, БРУ); (171330) Конденсатор 14,7м2 (колона кінцевої очистки, БРУ); (171331) Конденсаторний 
сепаратор СО2 (бражна колона); (171333) Корректор гапзу «Флоукор» (котельне відділення); (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) Мембранний насосдозатор PDMDCA 104/6 100/3/50 0.18 (кислотний вузол дріжджо
ва); (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) Мішалка (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 гідравлічний (ГФО); 

(171384) Млин дисковий гомогенізуючий МДГ30 (ГФО); (171385) Модуль заправочний; (171387) Мон
тажні конструкції зерносушилки; (171388) Мотор редуктор 4МПМ 6035,5320 (бродильний апарат № 7); 
(171389) Мотор редуктор 4МПМ 6035,5320 (бродильний апарат № 8); (171390) Мотор редуктор 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 (дріжджанка № 2); (171395) Мотор редуктор ЗМПМ 4056320 (дріжджанка № 3); 

(171397) Мотор редуктор ЗМПМ 4056320 (дріжджанка № 7); (171398) Мотор редуктор ЗМПМ 40
56320 (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 ре
дуктор 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 МПМ60
35,5320 (бродильний апарат № 4); (171416) Моторредуктор; (171418) Моторредуктор 4МПМ6035,5
320 (бродильний апарат № 2); (171419) Моторредуктор ЗМПМ 31,5112185110 ЦУЗ (чан № 15); 
(171421) Моторредуктор ЗМПМ 50 (зерносушильне відділення); (171422) Моторредуктор ЗМПМ56
320670; (171431) Насос 4К12 (спиртопідвал); (171432) Насос 4К12 (спиртопідвал); (171433) Насос 
816140 (артскважина стадіон); (171436) Насос AXX 6580120T (дріджд.); (171437) Насос AXX 6580
120T (дріджд.); (171442) Насос CDLF 4190 (БРУ); (171446) Насос CDLF 440 (ККО); (171447) Насос 
CDLF 450 (БРУ); (171448) Насос CDLF 450 (БРУ); (171454) Насос CR 16160 A (котельне відділення); 
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(171457) Насос DWO 400; (171458) Насос DWO 400 (фільтраційна установка); (171459) Насос IHG 80100 
(бродильний апарат № 15); (171460) Насос IHG 80100 (бродильний апарат №16); (171461) Насос IHG 
80100 (бродильний апарат № 2); (171462) Насос IHG 80100 (бродильний апарат №2); (171463) Насос 
IHG 80100 (бродильний апарат № 4); (171464) Насос IHG 80100 (бродильний апарат № 5); (171465) На
сос IHG 80100 (бродильний апарат № 6); (171466) Насос IHG 80100 (бродильний апарат №7); (171467) 
Насос IHG 80100 (бродильний 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 200
250; (171477) Насос IRG 200250; (171478) Насос IRG 200250; (171480) Насос IRG 200250 (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) Насос 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 
електродвигуном (БРУ); (171508) Насос агрегат ВВН 13 з електродвигуном (БРУ); (171509) Насос агрегат 
ВВН 13 з електродвигуном (БРУ); (171510) Насос вакуумний 34 ОРВО (БРУ); (171511) Насос ВВН 13 
без двигуна (БРУ); (171512) Насос ВВН 13 без двигуна (БРУ); (171513) Насос Д 320/50 без двигуна (на
сосна); (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 (розмольне відділення); (171523) Насос дозатор; (171528) Насос ЕЦВ 66,3125 (артскважина 
бродильня); (171529) Насос ЕЦВ 66,3125 (бродильня); (171532) Насос ЕЦВ 816140 (артскважина бро
ділка); (171534) Насос ЕЦВ 816140 (криниця середня); (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 відділення); (171558) 
Насос ЗМ 65200/18,5 (бродильне відділення); (171559) Насос ЗМ 65200/18,5 (бродильне відділення); 
(171562) Насос ЗМ 65200/22 (бродильний 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 80125 (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. (котель
ня); (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 електродвигу
ном (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 циркуляційний; 

(171644) Насосний агрегат К 10065250 а з електродвигуном 22 кВт (ГФО дублюючий насос під 4 Фер
ментером); (171645) Насосний агрегат К 10065250а з електродвигуном 22 кВт (0 чан); (171646) На
сосний агрегат К 8050200 з електродвигуном (ВМП); (171647) Низковольтне комплектне устаткування 
(електрощитова); (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) Пароінжектор (бражна колона); (171658) Перетворювач 
тиску; (171659) Перетворювач тиску; (171660) Перетворювач частоти; (171661) Перетворювач частоти;

 (171662) Перетворювач частоти; (171663) Перетворювач частоти; (171664) Перетворювач частоти; 
(171665) Перетворювач частоти; (171666) Перетворювач частоти; (171667) Перетворювач частоти; 
(171668) Перетворювач частоти; (171669) Піддон для градирні; (171670) Піддон для градирні; (171671) 
Піддон для градирні; (171672) Підігрівач бражки (бражна колона); (171673) Піновловлювач (бродильне від
ділення); (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 (котельне відділення); (171680) Прес ПРГ300 (електроцех); (171681) Приймальна яма до 
розвантажувача ЕА180; (171682) Прилад МК 4702 (виробнича лабораторія); (171683) Прилад ЦК 4801 
(виробнича лабораторія); (171686) Проміжний бак; (171687) Процесор TSXP; (171688) Расходомір
лічильник Взльот ЄР ДУ 50; (171689) Расходомірлічильник чна CD1 2т. (ВМП); (171728) Таль ручна з 
шест стац 3,2т (мехмайстерня); (171729) Таль ручна з шестернею стаціонарна 3,2 т (мехмайстерня); 

(171734) Теплообмінник CI20 (бродильний апарат № 1); (171735) Теплообмінник пластинч.роз
бірн ФП16 (БРУ, холод.спирту); (171736) ТеплообВзльот 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 бражки 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 1Ц2У160; (171699) Редуктор 
1Ц2У250; (171700) Редуктор 1Ц2У250; (171701) Редуктор РДУК100 (ГРП); (171702) Рефлексбойлер 
(котельне відділення); (171703) Розгоночна колона (БРУ); (171704) РСМСІА карта; (171706) Сепаратор 
бражки (бражна колона); (171707) Сепаратор зерновий СПО50(ВМП); (171708) Сепаратор магнітний 
СМК08073 (ВМП); (171709) Сепаратор магнітний СМКО6025 (розмольне віділення); (171710) Силоса; 

(171711) Силоса; (171712) Силоса; (171713) Силоса; (171714) Силоса; (171715) Солерозчинник 
(ХВО); (171716) Спиртоловушка; (171717) Спиртоловушка (бродильне відділення); (171720) Спіраль
ний теплообмінник F20 м2 (11 чан); (171721) Спіральний теплообмінник F20 м2 (14 чан); (171722) 
Спіральний теплообмінник 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 електримінник спіральний (бродильний апарат № 6); 

(171737) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат № 8); (171738) Теплообмінник спіральний 
20 м2 (бродильний апарат № 16); (171739) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат № 7); 
(171740) Теплообмінник спіральний 20 м2 (дріжджанка № 7); (171741) Теплообмінник спіральний 20 м2 
(дріжджанка № 8); (171742) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат № 15); (171743) Тран
спортер (зерносушильне відділення); (171744) Транспортний шнек L= 6м. (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 механічний (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) Холодильник 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) Цен
трифуга декантаційна б/у (сушильне відділення); (171792) Центрифуга ОГШ 501 (цех сушки барди); 
(171793) Центрифуга 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 елек
трична ЕР 20124/2 (підробка); (171833) Щит КВПіАз системою контролю та управління (осушка барди); 

(171834) Щит управління (новий спиртопідвал); (171835) Щит управління (новий спиртопідвал); (171836) 
Щит управління (новий спиртопідвал); (171837) Апарат високого тиску К5*ЕU (автогараж); (171838) Ду
шова кабіна (адмінкорпус люкс); (171840) Клапан 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) Мікрохвильова (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; (171867) Перетворювач тиску резерв ІІ; (171868) Перетворювач 
тиску1 (котельня); (171869) Перетворювач тиску2 (котельня); (171870) Перетворювач тиску3 (котель
ня); (171871) Перетворювач тиску4 (котельня); (171872) Пірометр; (171873) Пральна машина Zanussi 
ZWSG 6101V (їдальня); (171874) Прилад Алконт01СУ; (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) Сигналізатор рівня І; (171885) Сигналізатор рівня ІІ; (171886) Телефон Panasonik1; 
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(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) Трансформатор ТПЛУ10; (171898) Холодильник Nord 271030 (їдальня); (171899) Шліфма
шинка (енергетичний відділ); (500479) Системний блок; (500482) Системний блок IT Block; (500485) Мо
нітор 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 вимикач рівня АО 13; (501511) Граничний 
вимикач рівня АО 13; (501512) Котел КЕ2514200 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) Пальникове 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) Кла
пан пневматичний; (501542) Клапан пневматичний; (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) Аналоговий вихід; (170317) Аналоговий вхід; (170318) Аналоговий вхід; (170319) Апа
рат 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) Ви
тратомір (БРУ); (170389) Витратомір (розмольне відділення); (170390) Витратомір (розмольне відділення); 

(170391) Витратомір лічильн 80 обліку барди; (170392) Витратомір лічильника ВЗЛЕТ (цех осушки 
барди); (170393) Витратомір рідини Superst 442 LE 15; (170396) Віброметр; (170405) Вологомір зерна 
(вагова); (170407) Газоаналізатор; (170417) Диван трьохмісний (приймальня); (170434) Електровібра
тор; (170477) Електрорубанок; (170478) Елемент монтажний ЗЕВС (приймальня); (170479) Елемент 
приставний ЗЕВС (приймальня); (170481) Запальний пристрій (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) Комод (МТП і збут); 

(170512) Комод (МТП і збут); (170516) Компресор; (170517) Компресор; (170520) Компресорний кон
денсаторний блок (адмінкорпус); (170524) Кондиціонер (бух.пост.); (170525) Кондиціонер (виробнича 
лабораторія); (170526) Кондиціонер AUX 18 HR; (170527) Кондиціонер AUX 18 HR; (170528) Кондиціонер 
AUX 18 HR; (170529) Кондиціонер Funai (ГПУ); (170530) Кондиціонер Panas (ліве крило адмінкорпу
су); (170531) Кондиціонер Panas (ліве крило адмінкорпусу); (170532) Кондиціонер Panas (ліве крило 
адмінкорпусу); (170533) Кондиціонер Panas (ліве крило адмінкорпусу); (170534) Кондиціонер RZF 14; 
(170535) Кондиціонер Samsung (лабораторія); (170536) Кондиціонер ДСО 28 SHR; (170537) Контролер – 
перетворювач; (170538) Контролер (зерносклад); (170539) Контролер ROC2313 (ХВО); 

(170543) Контролер СКУД; (170544) Контролер СКУД; (170545) Контролер СКУД; (170546) Контролер 
СКУД; (170547) Коректор газу (сушка); (170548) Креденс шпон сапелі (кабінет директора); (170549) 
Крісло «Prestige»; (170550) Крісло (бухгалтерія); (170551) Крісло (бухгалтерія); (170552) Крісло (бух
галтерія); (170553) Крісло (бухгалтерія); (170554) Крісло (бухгалтерія); (170555) Крісло (бухгалтерія); 
(170556) Крісло (бухгалтерія); (170557) Крісло (МТП і збут); (170558) Крісло (МТП і збут); (170559) Кріс
ло (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 (кабінет директо
ра); (170572) Ксерокс Canon PC860; (170574) Лебідка ручна; (170575) Лебідка ручна; (170586) Люстри 
(кімната люкс); (170588) Манометр МПП 60 М; (170589) Маршрутний вимірювач (виробничий кор
пус); (170592) Меблі в комплекті (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) Надставка (МТП і збут); (170720) Облік проксами
ти карточок; (170721) Облік проксамити карточок; (170722) Облік проксамити карточок; (170723) Облік 
проксамити карточок; (170724) Овочерізка Robot (їдальня); (170726) Охолоджувач CFH 50/30L (адмін
корпус); (170846) Поличка кутова навісна (виробнича лабораторія); (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) Пристав
ка (МТП і збут); (170858) Приставка до столамахагон (кабінет гол.інженера); (170859) Пристрій вводу 
проксамитів; (170861) Проксамити карточки(200); (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 лабора
торія); (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 одно
тумбовий (виробнича лабораторія); (170943) Стіл однотумбовий (виробнича лабораторія); (170944) Стіл 
однотумбовий (виробнича лабораторія); (170945) Стіл письмовий (їдальня); (170946) Стіл приставний 
шпон сапелі (кабінет директора); (170947) Стіл робочий махагон (кабінет гол.інженера); 

(170948) Стіл шпон сапелі (кабінет директора); (170949) Стілприставка (МТП і збут); (170950) Стіл
приставка (МТП і збут); (170951) Стінка шпон сапелі (кабінет директора); (170953) Супутникова телеанте
на в комплекті (адмінкор); (170954) Талька електрична (розмольне відділення); (170955) Телевізор (кім
ната відпочинку – вагова); (170956) Телевізор (кімната люкс – вагова); (170985) Тумба з 3ма ящиками 
(виробнича лабораторія); (170986) Тумба з 3ма ящиками (виробнича лабораторія); (170987) Тумба Н80 
(виробнича лабораторія); (170988) Тумба Н80 (виробнича лабораторія); (170989) Тумба Н80 (виробни
ча лабораторія); (170990) Тумба шпон сапелі (кабінет директора); (170991) Тумбамойка (виробнича ла
бораторія); (170992) Тумбамойка НМВ (виробнича лабораторія); (170993) Турвишка ПСРВ в комплекті; 

(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 (їдальня); (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 гарде
робна (виробнича лабораторія); (171037) Шафа гардеробна (кабінет вир.спецалістів); (171038) Шафа 
гардеробна (кабінет спец.адмінкорпус); (171039) Шафа гардеробна махагон (кабінет гол.інженера); 

(171040) Шафа з поличками (кабінет вир.спецалістів); (171041) Шафа з поличками (кабінет вир.спе
цалістів); (171042) Шафа контролера в повній комплектації (КВП і А); (171043) Шафа сіра (кабінет гол.
інженера); (171044) Шафа сушильна (виробнича лабораторія); (171045) Шафа управління центрифуги 
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 (виробнича 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 лабораторія); (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 електростанція; (171822) Ши
бер завантаження; (171823) Шибер завантаження; (171824) Шибер завантаження; (171825) Шибер за
вантаження; (171826) Шибер завантаження; (171827) Шлюзовик дозатор; (171828) Шлюзовик дозатор; 

(171829) Шлюзовик дозатор; (171830) Шлюзовик дозатор; (171831) Шлюзовик дозатор; (171852) 
Масляний радіатор (ВКЗБ); (171891) Точка доступу (МТЗЗ); (171900) Шумомір; (500478) Монітор; 
(501531) Проект АСУ ТП

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

ДП «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України

Наказ Фонду 
від 31.08.2020 
№ 1447 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об'єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації в 
2020 році» (із 
змінами)

(290076) склад, Б (заг пл 407,3 кв.м.); (290062) склад, В (заг пл 696,4 кв.м.); (290058) насоснапаточна, 
Г (заг пл 92,3 кв.м.); (290088) насоснамазутна (заг пл 34,6 кв.м); (290035) вага автомобільна з ваго
вою будкою, А (заг пл 160 кв.м.); (290044) залізнодорожна вагова будка, Е (заг пл 22 кв.м.); (290036) 
ворота; (290037) ворота; (290169) Вага автомобільна 60 т; (290417) ємкість патоки; (290418) Паточна 
ємкість; (290419) Паточна ємкість; (290420) Паточна ємкість; (290423) Паточна ємкість; (290424) Па
точна ємкість

Тернопіль
ська область, 
Гусятин
ський район, 
м. Хоростків, 
вул. Промис
лова, 1

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за ЄД
РПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

(290078) відвантажувальне приміщення, Б (заг пл 62 кв.м.); (290081) сторожова будка, А (заг пл 34,5 кв.м.); 
(290090) Відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (10)); 
(290093) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (14)); 
(290094) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (2)); 
(290095) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (16)); 
(290096) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (6)); 
(290097) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (5)); 
(290098) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (13)); 
(290099) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (15));

Тернопіль
ська область, 
Гусятин
ський район, 
м. Хоростків, 
вул. Неза
лежності 
(вул. Комсо
мольська), 2г

(290100) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова 
(12));(290101) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова 
(18)); (290102) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова 
(4)); (290103) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (3)); 
(290104) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (17));

(290105) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (1)); 
(290106) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (8)); 
(290107) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (7)); 
(290108) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (9)); 

(290109) відкрите приміщення з металоконструкцій з спиртовими цистернами (Цистерна спиртова (19)); 
(290065) огорожа; (290066) огорожа; 290309) Мірник Y1078,20; (290310) Мірник Y249,70; (290313) Мір
ник Y72,20; (290314) Мірник Y72,85; 290318) Мірник Y980,50; (290319) Мірник Гн ВИЦ250; (290320) 
Мірник ГнВИЦ250; (290321) Мірник ГнВИЦ250; (290323) Мірник ГнВИЦ250; (290324) Мірник Гн
ВИЦ250; (290327) Мірник К7ВНА

(290033) будинок заводу, Й (заг пл 2354,5 кв.м.); (290038) вуглекислотний цех, Ж (заг пл 472,5 кв.м.); 
(290071) прохідна, Ц (заг пл 62,6 кв.м.); (290054) матеріальний склад, Б (заг пл 1200,8 кв.м.); (290039) 
насосна станція, Л (заг пл 38,3 кв.м.); (290057) Насосна станція, О (заг пл 115,3 кв.м.); (290021) авто
вагова, Ф (заг пл 37,3 кв.м.); (290060) насоснатрансформаторна (поля фільтрації), Я (заг пл 67,1 кв.м.); 
(290079) спиртопідвал, Е (заг пл 578,8 кв.м.); (290077) склад фарбів, В (заг пл 52,8 кв.м.); (290056) 
насосна станція (кислотні ємкості), П1 (заг пл 10,1 кв.м.); (290050) котельня (димова труба), К (заг пл 
1032,6 кв.м.); (290048) клуб і адмінбудинок, А (заг пл 1483,1 кв.м.);(290045) їдальня, Ч (заг пл 1587,4 
кв.м.); (290072) свинарник, Ю (заг пл 1023,3 кв.м.); (290082) тарний склад (ангар), Є (заг пл 423,2 кв.м.);
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 (290022) автогараж, Х (заг пл 529,2 кв.м.); (290041) електроцех, И (заг пл 824,5 кв.м.); (290083) тарний 
склад з металоконструкцій, З (заг пл 1107,6 кв.м.); (290034) будівля цеху безалкогольних напоїв, Д (заг 
пл 1137,9 кв.м.); (290084) теплиця, Г (заг пл 1535,9 кв.м.); (290040) дріжджовий цех, І (заг пл 1749 кв.м.); 
(290085) трансформаторна, С (заг пл 133,1 кв.м.); (290061) насосна(паточна ємкість), У (заг пл 24,7 кв.м.);

(290073) склад допоміжних матеріалів, Р (заг пл 2511,2 кв.м.); (290074) склад їдальні, Ш (заг пл 90,8 
кв.м.)     (290075) склад солей,П (заг пл 201,8 кв.м.); (290055) підігрівач мазуту (мазутна ємкість), Т (заг 
пл 49,7 кв.м.); (290032) бензосховище; (290029) під‘їздна дорога; (290070) під’їздна дорога; (290063) 
огорожа; (290064) огорожа; (290028) артезіанська свердловина

(290052) ємкість мазутна; (290091) Цистерна спиртова (сивушна); (290092) Цистерна спиртова 3200 
(для приймання спирту); (290069) Підігрівач мазуту (мазутна ємність); (290023) артезіанська свердло
вина; (290024) артезіанська свердловина; (290025) артезіанська свердловина; (290026) артезіанська 
свердловина; (290027) артезіанська свердловина; (290030) Бак для мазута; (290031) Бак для мазута; 
(290042) Ємність поліетиленова двошарова кругла вертикальна 10000літрів; (290043) Ємність поліети
ленова двошарова кругла вертикальна 10000літрів; (290046) Кислотна ємкість; (290047) Кислотна єм
кість; (290049) Комунікація трубопроводів; (290051) Магазинкіоск; (290053) ємкість мазутна; (290059) 
Трансформатор; (290067) Під"їздний шлях м/п 335; (290068) Під"їздний шлях м/п 535; (290086) Траса 
подачі барди; (290087) Траса подачі меляси; (290089) Цистерна (КЕС); (290110) Цистерна спиртова (2);
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(290111) Цистерна спиртова (3); (290112) Цистерна спиртова (1); (290113) Цистерна спиртова (4); 
(290114) Цистерна спиртова (11); (290701) Ємність поліетиленова двошарова кругла вертикальна 
10000 літрів; (290702) Ємність поліетиленова двошарова кругла вертикальна 10000 літрів; (290116) 
Автомат АРЗС; (290117) Автомат ВРУ; (290118) Автомат ВРУ6; (290119) Аміачнохолодильна установка;

(290120) Апарат для доочистки рід.вугл; (290121) Апарат плазмової різки JASIC CVT80; (290122) Апарат 
чистої культури; (290125) АЧК Y0980; (290126) АЧКY0038; (290127) АЧКY0980; (290128) АЧКY0980; 
(290129) АЧКY0980; (290130) АЧКY0980; (290131) АЧКY0980; (290132) АЧКY4500; (290133) Бак 
водносивушної суміші; (290135) Бензоколонка; (290137) Бензоколонка TPK; (290138) Бензоколонка TPK;

(290139) Бензотрімер "Ївротек"; (290140) Бочка БК 10 куб.м; (290141) Бочка БК 10 куб.м; (290142) Боч
ка БК 10 куб.м; (290143) Бочка БК 10 куб.м; (290144) Бочка БК 10 куб.м; (290145) Бочка БК 12 куб.м; 
(290146) Бочка БК 12 куб.м .; (290147) Бочка БК 20 куб.м; (290148) Бочка БК 6 куб.м; (290149) Бочка БК 6 
куб.м; (290150) Бочка БК 6 куб.м; (290151) Бражний збірник Y18535; (290152) Бродильний чан Y102024;

 (290153) Бродильний чан Y102073; (290154) Бродильний чан Y102597; (290155) Бродильний чан 
Y102728; (290156) Бродильний чан Y102902; (290157) Бродильний чан Y102989; (290158) Бродиль
ний чан Y103020; (290159) Бродильний чан Y103127; (290160) Бродильний чан Y103202; (290161) 
Бродильний чан Y103228; (290162) БФП Sharp MX B200; (290163) Вага DS530; (290165) Вага DS
788; (290166) Вага OHAUS AR2140; (290167) Вага автомобільна; (290168) Вага автомобільна 30 т.;

(290170) Вага в заводі 10 т; (290171) Вага в заводі 10 т.; (290172) Вальці листогнуті; (290173) Венти
лятор ВФ2264; (290174) Вентилятор повітря; (290175) Вертикальносвердлильний верстат; (290176) 
Вертикальнофрезерний верстат; (290177) Випарювальник; (290178) Випарювальник; (290179) Випа
рювальник; (290180) Випрямляч зварювальний інверторний ВДИ250РДС ММА "Патон"; (290181) Віде
омагнітофон LG446; (290182) Вітрина холодильна РЕМ.Н. 1.2; (290183) Вітрина холодильна РЕМ.Н. 1.5;

(290184) Воздуходувка ТВ801,6; (290185) Вуглекислотна установка 2УП; (290186) Вуглекислотна 
установка 2УП; (290188) Горизонтальний відцентровий насос МВ 130 РР; (290189) Горизонтально
гвинтонарізн.станок; (290190) Горизонтальносвердлильний станок; (290191) Деаератор; (290192) 
Деаераційна головка; (290193) Деревообробний верстат; (290194) Джерело безп.живл. PW 5125 1000 
VA; (290198) Джерело безп.живлення PW5125; (290200) Джерело безпереб.живл. PW 5125 1000 VA;

 (290202) Джерело безперервного живлення PW91201000VA; (290204) Димосос ДН 12.5; (290205) Дисти
лятор; (290206) Дріжджанки 78004; (290207) Дріжджанки Y 78067; (290208) Дріжджанки Y78004; (290209) 
Дріжджанки Y78004; (290210) Дріжджанки Y78004; (290211) Дріжджанки Y78067; (290212) Дріжджосе
паратор; (290213) Дріжджосепаратор; (290214) Дріжджосепаратор; (290215) Дріжджосепаратор СОС51;

(290216) Дробилка ДНБФ 1.5; (290217) Економайзер; (290218) Економайзер блочний; (290219) Електро
двигун Ч АМП 132 М8; (290220) Електродвигун Ч АМП 132 М8; (290221) Електрозварювальний апарат; 
(290222) Електрокамін; (290223) Електрокамін; (290224) Електронагрівач Мусон; (290225) Естакада; (290226) 
Ємкість; (290227) Ємкість БК 12 куб.м; (290228) Ємкість БК 30 куб.м; (290229) Ємкість для чистої культури;

(290230) Ємкість н/ж 50 м.куб.; (290231) Ємкість н/ж 50 м.куб.; (290232) Ємкості БК 10 куб.м 3 шт.; 
(290233) Заточний станок; (290234) Збірник дефлигм.води Y18535; (290235) Збірник КЕАФ; (290236) 
Збірник сивушного масла; (290237) Збірник сивушного масла; (290238) Зварювальний трансформатор;

(290239) Зцепка; (290240) К/С 0418; (290242) Колонка дизпалива; (290243) Комбінований деревообр.
станок; (290245) Комп'ютер; (290247) Комп'ютер; (290248) Комп'ютер "Iнтел"; (290249) Комп'ютер 
PrimePC; (290251) Комп'ютер PrimePC Medio80; (290252) Комп'ютер PrimePC Medio80; (290253) 
Комп'ютер PrimePC Medio80; (290254) Комп'ютер PrimePC Pro80; (290255) Комп'ютер PrimePC Pro80; 

(290256) Комп'ютер PrimePC Pro80; (290257) Комп"ютер Prime PC; (290258) Компресор; (290259) 
Компресор; (290260) Компресор V0.45010 атм.2,2КВТ; (290261) Компресор П110; (290262) Комп
ресор П220; (290263) Компресор П220; (290264) Компресор П220; (290265) Компресор повітряний; 
(290266) Компресор повітряний; (290267) Компресор повітряний; (290269) Комутатор Catalyst 2960 24;

(290270) Комутатор Catalyst 2960 8; (290271) Конвектор; (290272) Конвектор; (290273) Конвектор газовий; 
(290274) Конвектори; (290275) Кондиціонер "Samsyng"; (290276) КондиціонерLG 12; (290277) Контактор 
КТ 6053 630А; (290278) Контрольний снаряд К0056; (290279) Контрольний снаряд001; (290280) Контр
ольний снаряд032ВКА; (290281) Контрольний снаряд0420; (290282) Контрольний снаряд0434;

(290283) Контрольний снаряд0540; (290284) Контрольний снаряд058ВКА; (290285) Котел ST10000; 
(290286) Котел ДКВР; (290287) Котел К56; (290288) Котел паровий ДЕ1614; (290289) Кулер V161; 
(290290) Кулер V161; (290291) Лар UDD 300 SC; (290292) Лебідка електрична; (290294) Ледідка привідна;

(290295) Лінія по розливу безалкогольних напоїв; (290296) Лінія по розливу мінеральної води; (290297) 
Лічильник електричної енергії AYTO 510 А; (290298) Лічильник електричної енергії AYTO 510 А; (290301) 
Манометр МП600; (290303) Медіаковертер DMC515SC; (290304) Мережене обладнання; (290305) Мікро
хвильова піч LG MS2322W; (290306) Мірник  72.55; (290307) Мірник Y1000,70; (290308) Мірник Y1001,20; 
(290311) Мірник Y254,00; (290312) Мірник Y255,20; (290315) Мірник Y74,40; (290316) Мірник Y74,90;

(290317) Мірник Y76,02; (290328) Мішальний механізм; (290331) Модуль процесорний; (290333) На
сос 10SV 02 F 007T3400В в комплекті з двигуном; (290334) Насос 10SV 02 F007Т3400В в комплекті 
з двигуном; (290335) Насос 10SV 02 F007Т3400В в комплекті з двигуном; (290336) Насос 45/154 
А; (290337) Насос ACBH з дв  11 КВТ 1500об/хв взривозах; (290338) Насос IR 40200В 5.5 кВт; 
(290339) Насос IRX 32125C; (290340) Насос IRX 50200B 11 кВт; (290341) Насос IRX 50200C 9.2 кВт; 

(290342) Насос MVI16143/25/E3400502; (290343) Насос MVI16143/25/E3400502; (290344) Насос 
вакуумний 2НВР5ДН; (290345) Насос водяний НЦС1210; (290346) Насос ЕЦВ 816160; (290347) 
Насос ЕЦВ 816180; (290348) Насос ЕЦВ616110; (290349) Насос живильний УН40/250; (290350) 
Насос кислотний; (290353) Насос МС280200А37; (290354) Насос НЦ 2531; (290355) Насос НЦВ;

(290356) Насос НЦВ; (290357) Насос НЦВ; (290358) Насос НЦВ6; (290359) Насос НЦВ6; (290360) Насос 
НЦВ6; (290362) Насос П6ПП8; (290363) Насос П6ПП8; (290364) Насос П6ПП8; (290365) Насос П6ПП8; 
(290366) Насос П6ПП8; (290367) Насос П6ПП8; (290368) Насос П6ППВ; (290369) Насос П9АМС;

(290371) Насос ПДВ 1620 В; (290372) Насос ПДВ25/20; (290373) Насос СОТ100; (290374) Насос СОТ100; 
(290375) Насос спиртовий; (290376) Насос спиртовий; (290377) Насос спиртовий; (290378) Насос спирто
вий; (290379) Насос Х 160А49; (290380) Насос Х 2531; (290381) Насос Х 4531 Го  з електродвигуном;

(290382) Насос Х 45/31; (290383) Насос Х 45/31; (290384) Насос Х 80502000; (290385) Насос Х 80/50; 
(290386) Насос Х20/31; (290387) Насос Х8050160; (290388) Насос Х8050160; (290389) Насос Х80
50160; (290390) Насос Х8050160; (290391) Насос Х8050160; (290392) Насос Х8050160; (290393) 
Насос Х8050160; (290394) Насос Х8050160; (290395) Насос Х20/31; (290397) Насос Х8050160;

 (290398) Насос Х9033; (290399) Насос ХА 45/31 ГО; (290400) Насос ХА8050160; (290401) Насос ЦВК 6,5/160; 
(290402) Насос ЦНС 300/120; (290403) Насос ЦНС 300/120; (290404) Насос ЦНСг 38/44 11 кВт 3000 об.; 
(290405) Насосний агрегат; (290406) Насосний агрегат ЕЦВ 610140; (290407) Насосний агрегат ЕЦВ 610140;

(290408) Насс ЕЦВ; (290410) Нождачний станок; (290411) Обладнання для АСКОЕ; (290412) Обріз
ний фрезерний верстат; (290416) Офісна АТС Samsung; (290421) Паточна ємкість; (290422) Паточна 
ємкість; (290425) Перетворювач МСП1(00.4)МПа; (290426) Підігрівач; (290427) Підігрівач; (290429) 
Піноловушка; (290430) Піноловушка; (290431) ПК Prime РС Pro 80; (290432) Плита електрична ПЕДУ; 
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(290434) Повітредувка ТВ50; (290435) Повітредувка ТВ80; (290436) Повітродувка ТВ501.601 90 
кВт; (290437) Повітродувка ТВ80; (290439) Пральна машина; (290440) Пральна машина LG; (290441) 
Принтер Laser HP LJ 1010; (290442) Принтер Laser HP LJ 1010; (290444) Принтер Laser HP LJ2015dn;

(290445) Принтер Laser HP1200; (290446) Резервуар напорний; (290447) Риштування; (290448) Роз
подільчий пристрій N 13; (290449) Розподільчий пристрій N 14; (290450) Розподільчий пристрій N 15; 
(290451) Розподільчий шкаф КН2; (290452) Розподільчий шкаф КН2; (290453) Розподільчий шкаф КН4; 
(290454) Розподільчий щит; (290455) Розподільчий щит; (290456) Ротаметр РПУ; (290458) Сепаратор; 

(290459) Сепаратор; (290460) Сепаратор; (290461) Сепаратор АВВС; (290462) Сепаратор АВВС; 
(290463) Система опалення iдальні; (290464) Система опалення адмін.будинку.; (290465) Системний 
телефон; (290466) Солерозчинник; (290467) Спецпосудини; (290468) Спиртоловушка; (290469) Спир
толовушка; (290470) Спиртомір СА4; (290471) Спиртоприймач 1763; (290472) Спиртоприймач 1785; 

(290473) Спиртоприймач 1790; (290474) Спиртоприймач 1792; (290475) Спиртоприймач 1802; (290476) 
Спиртоприймач 1803; (290477) Спиртоприймач 7250; (290478) Станок металорізальний ОР12561; (290479) 
Станок настільносвердлильний; (290480) Станок обдирочношліфувальний; (290481) Стругальний станок; 
(290482) Таль електрична; (290483) Таль електрична; (290484) Таль електрична; (290489) Теплообмінник;

 (290490) Теплообмінник; (290491) Термостат ТС1; (290492) Токарний верстат; (290493) Токарний 
верстат КА2 80; (290494) Токарний верстат КА2 80; (290495) Токарногвинтонарізний станок; (290496) 
Торгові прилавки; (290497) Транспортер КСН 100; (290498) Транспортер КСН100; (290499) Трансфор
матор для сушки кабеля; (290500) Трансформатор зварювальний; (290501) Трансформаторна підстанція;

(290502) Трансформатор ТБ250 кВт.; (290503) Трансформатор ТМЗ; (290504) Трансформатор ТМЗ; 
(290506) Установка ДКДУ10; (290507) Установка для гідравліки балонів; (290508) Факс; (290510) Фільтр 
механічний; (290511) Фільтр натрійкатіонний; (290512) Фільтр натрійкатіонний; (290513) Фільтро
прес; (290514) Фільтропрес; (290515) Фільтропрес Р3Р2811101; (290516) Фільтропрес РОШ402;

(290517) Холодильна установка; (290518) Холодильний прилавок; (290519) Холодильник; (290520) Холо
дильник "Дніпро"; (290522) Холодильник Норд; (290523) Холодильник Норд; (290524) Холодильник Норд; 
(290525) Холодильник Норд; (290526) Холодильник Снайге; (290527) Цистерна 100 м .куб.; (290528) Цистерна 
100 м. куб.; (290529) Цистерна ПММ 18535; (290530) Цистерна ПММ 49385; (290531) Цистерна ПММ 49385;

(290532) Цистерна ПММ 49395; (290533) Цистерна ПММ 49395; (290534) Цистерна соляної кислоти; 
(290535) Чан для антисептики патоки; (290536) Чан для антисептики патоки; (290537) Чан для збору дріждж.
суспензії; (290538) Чан для збору дріжджової сусп.; (290539) Чан для збору дріжджової сусп.; (290540) 
Чан для збору дріжджової суспп.; (290544) Шкаф витяжний лабораторний металевий; (290545) Щит 3Д
3200; (290546) Щит 1400х800; (290547) Щит КВПіА; (290548) Щит КВПіА; (290549) Щит розподільчий;

 (290550) Щит РП1; (290551) Щит управління; (290552) Щит управління; (290553) Щит ЩКД118; (290554) 
Щит ЩКД118; (290555) Щити 2 шт.; (290556) Екскаватор "Борекс" 2102 23751 ВО; (290557) Екскаватор 
ЕО262 23756 ВО; (290558) Прицеп  ПП  50 ВО 9914 ХХ; (290559) Прицеп ВВМ12НЦ  ВО 0103 ХТ; 
(290560) Прицеп ГКБ817 2738; (290561) Прицеп СЗАП83551 ВО 9908 ХХ; (290562) Прицеп СЗАП83551 
ВО 9907 ХХ; (290563) Прицеп СЗАП83551 ВО 0102 ХТ; (290564) Прицеп СЗАП83551 ВО 1942 ХХ;

(290565) Прицеп ТЗ22ЧМЗАП ВО 9913 ХХ; (290566) Автопогрузчик; (290567) Автоцистерна; (290657) 
Системний блок; (290658) Системний блок; (290659) Системний блок; (290660) Монітор 23,6” 
Iiyama ProLite X2474HVB1; (290661) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HVB1; (290662) Системний 
блок ITBlock G5400Work; (290663) Системний блок ITBlock G5400Work; (290664) Багатофункційний 
пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; (290666) Теплообмінник ТеплоПоліс ТП 4В251111;

(290667) Ємність Збірник барди Y=5м3; (290668) Ємність Збірник флегми Y=2,5 м3; (290669) Підігрівач 
бражки F=92 м2; (290670) Водяна секція ПБ F=115м2; (290671) Конденсатор водяної секції  F=30м2; 
(290672) Спиртоловушка БК F=30м2; (290673) Конденсатор сепаратора СО2 F=30м2; (290674) Конденсатор 
сивушного масла F=20м2; (290675) Конденсатор сивушного спирта F=16м2; (290676) Декантатор  ∅1000; 
(290677) Випаровувач F=70м2; (290678) Пароперегрівач F=60м2; (290679) Конденсатор продукта  F=70м2;

(290680) Ловушка продукта  F=60м2; (290681) Конденсатор рецикла  F=70м2; (290682) Конденсатор реци
кла  F=60м2 доп.; (290683) Ловушка рецикла  F=10м2; (290684) Підігрівач сирого еталона F=20м2; (290685) 
Підігрівач рецикла F=10м2; (290686) Паросепаратор ∅1200мм; (290687) Каплевловлювач; (290688) Ка
плевловлювач; (290689) Підігрівач бражки F=92 м2; (290690) Підігрівач бражки F=92 м2; (290691) 
Холодильник продукта F=40м2; (290692) Збірник рецикла V=3м3; (290693) Збірник продукта V=3м3;

 (290694) Адсорбер ∅2000мм; (290695) Адсорбер ∅2000мм; (290696) Регенераційна колона 1400 мм (30 ковп.
тар.); (290697) Спіральний теплообмінник F=90м2; (290698) Сепаратор СО2, Д1500 мм; (290699) Кипятиль
ник F=85 м2; (290700) Кипятильник F=160 м2; (500465) Дистиляційноконцентраційна колона ∅2200/2000; 
(290001) Автомашина ГАЗ3110 ВО 7106 АТ; (290002) Автомашина ГАЗ3110 ВО7116АТ; (290003) Авто
машина ГАЗ3307 ВО 7165АТ; (290004) Автомашина ГАЗ4301 5556; (290005) Автомашина ГАЗ5314 
9843 АС; (290006) Автомашина ЗIЛ130АП ВО 7168 АТ; (290007) Автомашина ЗIЛ133ГЯКС ВО 7166 АТ; 

(290008) Автомашина ЗIЛ431412 ВО 7163 АТ; (290009) Автомашина КАМАЗ5320  ВО 6613 АТ; (290010) 
Автомашина КАМАЗ5320 ВО 6813 АТ; (290011) Автомашина КАМАЗ5320 ВО 7113 АТ; (290012) Ав
томашина КАМАЗ5320 ВО 7341 АО; (290013) Автомашина КАМАЗ5410 ВО 6816 АТ; (290014) Авто
машина КАМАЗ5511 ВО 1984 АС; (290015) Автомашина КРАЗ250 1983 АС; (290016) Автомашина 
КРАЗ258 ВО 7162 АТ; (290017) Автомашина МАЗ5334ТЗА  ВО 7167 АТ; (290018) Автомашина САЗ
3507  ВО 7136 АТ; (290019) Автомашина УАЗ3962  ВО 7164 АТ; (290020) Мікроавтобус Wolkswagen;

(290568) Трактор ЮМЗ6 АКЛ23755ВО; (290569) Трактор Беларус82.1 23752 ВО; (290570) Трактор 
Т16 23754 ВО; (290571) Трактор ХТЗ17221 23753 ВО; (290572) pHметр pH150 M; (290573) Більярд; 
(290580) Диван "Джокер"; (290581) Диван "Орфей"; (290582) Крісло "Орфей"; (290583) Крісло Венус  8 
шт.; (290584) Кулер C&H YLRT; (290585) Куток Adam; (290586) Ліжко односпальне  6 шт.; (290587) Меблі;

(290588) Мікропроцесорний регулятор МIК2; (290589) Мікропроцесорний регулятор МIК2030909; 
(290590) Мікропроцесорний регулятор МТР 813; (290591) Мікропроцесорний регулятор МТР81509; 
(290592) Мікроскоп бінокулярний XSP128B; (290593) Мікроскоп молекулярний 59х128; (290594) Мік
рпроцесорний регулятор МIК203; (290595) Набір меблів; (290596) Офісні меблі; (290597) Пилосос; 

(290598) Підставка під TV Albena; (290599) Підставка під TV Albena; (290600) РНметр; (290601) Стіл; 
(290602) Стіл двотумбовий; (290603) Стіл дубовий; (290604) Стіл і 12 крісел; (290605) Стіл канцеляр
ський; (290606) Стіл картотека; (290607) Стіл керівника; (290608) Стіл комп'ютерний; (290609) Стіл 
комп'ютерний; (290610) Стіл комп'ютерний; (290611) Стіл комп'ютерний; (290612) Стіл комп'ютерний; 

(290613) Стіл комп'ютерний; (290614) Стіл комп'ютерний; (290615) Стіл комп'ютерний; (290616) Стіл 
офісний; (290617) Стіл приставний; (290618) Стіл приставний; (290619) Стіл приставний; (290620) 
Стіл робочий; (290621) Стіл тумбовий; (290622) Стінка мебельна; (290623) Телевізор LG 21; (290624) 
Телевізор LG21; (290625) Тумба; (290626) Тумба Lara; (290627) Тумба Lara; (290628) Тумба Winer;

(290629) Тумба Winer; (290630) Тумба мобільна; (290631) Тумба мобільна; (290632) Тумбочка; (290633) 
Тумбочка; (290634) Тумбочка; (290635) Тумбочка; (290636) Тумбочка; (290637) Тумбочка; (290638) Тумбоч
ка; (290639) Тумбочка; (290640) Тумбочка приставна; (290641) Цукровимірювач; (290642) Цукромір СУ4; 
(290643) Шафа; (290644) Шафа AFC04; (290645) Шафа господарськакутова; (290646) Шафа для одягу;

(290647) Шафа канцелярська; (290648) Шафа канцелярська; (290649) Шафа книжкова; (290650) 
Шафа комбінована; (290651) Шафа кутова; (290652) Шафа під прилади; (290653) Шафакартотека; 
(290654) Шафастелаж; (290655) Шкафи одежні шт.49; (290704) Фільтр горілчаної лінії; (290705) 
Аміачнохолодильна установка; (290706) Ємність Збірник СЕРН10; (290707) Ємність Збірник СЕРН10;

(290708) Насос СОТ100 М; (290709) АСУ ТП Комплект обладнання АСУТП; (290710) Автомат для закриття 
горілки Л5 ВАК; (290711) АСУ ТП Трансформатор силовий; (290712) Сепаратор в асортименті; (290713) 
Сепаратор в асортименті; (290714) Сепаратор в асортименті; (501821) Насос СВН80 з електродвигуном 
11кВт/1500 об/хв; (501822) Насос СВН80 з електродвигуном 11кВт/1500 об/хв; (10575) Витратомір 
OPTIMAS 6400C/S50/DN50/PN40 form B1 EN;  

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до пе

реліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Регіо наль не відділен ня по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загаль
ною площею 474,30 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Племінний завод 
«Дзвінкове», код за ЄДРПОУ 00857404

Київська область, 
Васильківський район, 
с. Плесецьке, вул. Ва
ровицька, 20а

ПАТ «Дзвінкове», код за 
ЄДРПОУ 00857404

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А») за
гальною площею 430,1 кв. м, що не увійшло до 
статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 00372486 (припинено)

Київська область, 
Таращанський район, 
с. Лука, вул. Завод
ська, 6

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
275,8 кв. м.

Київська обл., м. Бро
вари, вул. Ярослава 
Мудрого, 32

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄДРПОУ 
02360731

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмін
будинок під літерою «А» загальною площею 
92,1 кв. м; сарай під літерою «Б» загальною 
площею 61,7 кв. м; вбиральня загальною пло
щею 5,0 кв. м

Київська обл., Іванків
ський рн, смт. Іванків, 
вул. Поліська, 20

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄДРПОУ 
02360731

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля загальною площею 
297,9 кв. м

Київська обл., Володар
ський рн, смт. Воло
дарка, вул. Миру, 7

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄДРПОУ 
02360731

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до пе

реліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Нежитлова будівля загальною площею 
262,3 кв. м

Київська обл., м. Ва
сильків, вул. Грушев
ського, 1

Головне управління 
статистики у Київській 

області , код за ЄДРПОУ 
02360731

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Гараж загальною площею 20 кв. м Київська обл., 
м. Ваcильків, вул. Гру
шевського, 1

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄДРПОУ 
02360731

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля площею 1375,0 кв. м, 
гараж площею 134,0 кв. м, сміттєзбірник пло
щею 13,5 кв. м, пожежний резервуар, доріжки

Київська обл., смт. Ба
ришівка, вул. Київський 
шлях (Леніна), 48

Головне управління 
статистики у Київській 

області, код за ЄДРПОУ 
02360731

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові будівлі та споруди у складі: будівля 
сироварні, прохідний пункт, котельна, пожеж
ний резервуар (комплекс), склад інвентарю, 
побутовий блок, водонапірна башта, оглядова 
площадка, каналізаційна мережа, водопровідні 
мережі, теплові мережі, огорожа території, 
очисна споруда

Київська обл., Кагар
лицький рн, с. Стави, 
вул. Донецька, 49

Державне підприємство 
зовнішньоекономічної 
діяльності «Укрінтер

енерго», код за ЄДРПОУ 
19480600

Міністерство енер
гетики України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля  загальною площею 
118,6 кв. м

Київська обл.,смт. 
Ставище, вул. Паркова 
(Червоноармійська), 
10/1

Ставищенська районна 
державна адміністрація, 

код за ЄДРПОУ 23582170

Ставищенська 
районна державна 
адміністрація

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Приміщення магазину (літ. А1) загальною пло
щею 62,4 кв. м, що не увійшло до статутного 
капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за 
ЄДРПОУ 01375038

Черкаська обл., м. Таль
не, вул. Кар’єрна, 16

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Таль
нівський щебзавод», код 
за ЄДРПОУ 01375038

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Нежитлова будівля (Літ. АІІ Н) загальною пло
щею 732,9 кв. м

Черкаська обл., 
м. Шпола, вул. Лозуват
ська, 53

Головне управління 
статистики у Черкаській 
області, код за ЄДРПОУ 
02357999

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а; ганок 
1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, загальною 
площею 502,3 кв. м

Черкаська обл, 
м. Кам’янка, пров. Галі 
Кудрі, 4

Головне управління 
статистики у Черкаській 
області, код за ЄДРПОУ 
02357999

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Будівля лабораторії загальною площею 
79,4 кв. м

Черкаська обл., Ли
сянський рн, смт. 
Лисянка, вул. Михайла 
Грушевського, 36Г 

Лисянська районна 
державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00709342

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель та споруд, у складі: ад
міністративна будівля з прибудовами, А, а, 
І, загальною площею 219,9 кв. м; сарай, Б, 
загальною площею 9,2 кв. м.; гараж, В, загаль
ною площею 98,0 кв. м.; будівля (віварій з при
будовою) Г,г, загальною площею 62,9 кв. м.; 
вбиральня, Д; хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3; 
криниця, К; вимощення, ІІ

Черкаська обл., 
смт Маньківка, вул. Со
борна, 140

Маньківська районна 
державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00709359

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Комплекс будівель та споруд м. Черкаси, вул. Добро
вольського, 3

Державна науково
технічна установа 
Український 
державний проектно
вишукувальний інститут 
«Укрцукорпроект», код за 
ЄДРПОУ 31201500

Міністерство роз
витку економіки, 
торгівлі та сільсько
го господарства 
України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затверджен
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році» 
(із змінами)

Адміністративна будівля, загальною площею 
700,5 кв. м

Черкаська обл., Жаш
ківський рн, м. Жашків, 
вул. Миру, 2

Головне управління 
статистики у Черкаській 
області, код за ЄДРПОУ 
02357999

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затверджен
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році» 
(із змінами)

Комплекс, ветеринарна лікарня у складі: не
житлова будівля, літ. А1, аа’, площею 99,8 кв. 
м; сарай, Б; погріб, В

Черкаська обл., Чорно
баївський рн., с. Вере
міївка, вул. Централь
на, 102

Чорнобаївська районна 
лікарня ветеринарної 
медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709431

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля (літ. А) загальною пло
щею 488,5 кв. м з підвалом (літ. П) загальною 
площею 249,5 кв. м; ґанок, 1; гараж (літ. Б) 
загальною площею 47,2 кв. м

Черкаська обл., 
м. Корсунь
Шевченківський, пров. 
Жаданенка (Бабушкі
на), 4А

Головне управління 
статистики у  Черкаській 
області, код за ЄДРПОУ 
02357999

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові приміщення: залізнична станція А1, 
площею 149,1 кв. м; контора Б1,  
площею 94,9 кв. м

Черкаська обл., Золото
ніський рн, с. Піщане, 
вул. Шевченка, 62

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду по 
Київській, Черкась
кій та Чернігівській 
областях

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Перехідна галерея, що не увійшла до статутно
го капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», 
код за ЄДРПОУ 04371845

Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Друж
би Народів, 34

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Прохідна, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 
03362710

Чернігівська обл., Козе
лецький рн, м. Остер, 
вул. Зайцева, 127

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Будівля машинного відділен ня (разом зі скла
довою частиною об’єкта нерухомого майна – 
технологічною каналізацією), що не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопро
дукт», код за ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., смт. 
Талалаївка, вул. Кому
нальна (вул. Ватутіна), 2

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Будівля операторної з приналежним майном, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чер
нігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., Ічнян
ський рн, с. Тростя
нець, вул. Миру, 14

Відсутній Регіо наль не від
ді лен  ня Фонду по 
Київ ській, Черкась
кій та Чернігівській 
областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Нежитлова будівля, що не увійшла до статут
ного капіталу КСП «Переволочанське», код за 
ЄДРПОУ 30005432

Чернігівська обл., При
луцький рн, с. Перево
лочна, вул. Шкільна, 20

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Гараж на 2 бокси, що не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за 
ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., смт. 
Ріпки, вул. Гагарі
на, 56А

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Будівля операторної з площадкою асфальтобе
тонною, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 
03362710

Чернігівська обл., При
луцький рн, с. Яблунів
ка, вул. Яблунева, 40Б

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Київській, Чер
каській та Чернігів
ській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Гараж загальною площею 50,5 кв. м Чернігівська обл., 
м. Ніжин, вул. Покров
ська, 14е

Північний офіс Дер
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди
торська служба 
України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Гараж загальною площею 28,4 кв. м Чернігівська обл., 
м. Бобровиця, вул. Не
залежності, 29а/1

Північний офіс Дер
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Група нежитлових будівель у складі: – нежитлова 
будівля (А1) загальною площею 282,3 кв. м; – 
гараж (Г) загальною площею 35,9 кв. м; – вби
ральня (Т) загальною площею 3 кв. м

Чернігівська обл., 
м. Новгород
Сіверський, вул. По
штова, 13

Північний офіс Дер
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Нежитлова будівля з господарськими будівля
ми та спорудами у складі: будинок А загальною 
площею 257,2 кв. м; прибудова а загальною 
площею 6,4 кв. м; прибудова а1 загальною 
площею 27,0 кв. м; ганок а2; колодязь К

Чернігівська обл., 
Бобровицький рн, 
с. Кобижча, вул. Кашта
лянівка, 1

Бобровицька районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00721219

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Комплекс нежитлових будівель у складі: будинок 
А загальною площею 43,6 кв. м; прибудова а 
загальною площею 21,2 кв. м; ганок а1; сарай Б 
загальною площею 26,3 кв. м; прибудова б за
гальною площею 4,6 кв. м; прибудова б1 загаль
ною площею 5,5 кв. м; вбиральня У; колодязь К

Чернігівська обл., 
Бобровицький рн, 
с. Осовець, вул. 9го 
Травня, 2а

Бобровицька районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00721219

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до пе

реліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Будівля під літ. Б1 – сарай загальною площею 
73,8 кв. м, що становить 19/100 частки від не
житлових будівель об’єкта

Чернігівська обл., 
Коропський рн, с. По
кошичі, вул. Москов
ська, 7

Коропська районна дер
жавна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00721171

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

31/100 від нежитлової будівлі зі службовим 
приміщенням загальною площею 610,8 кв. м

Чернігівська обл., 
м. Семенівка, вул. Цен
тральна, 30

Головне управління ста
тистики у Чернігівській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362664

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділен ня Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: радіостан
ція (2 од.), столи (5 од.)

Львівська обл., м. Жи
дачів, вул. Фабрична, 4

ПАТ «Жидачівський 
целюлознопаперовий 
комбінат», код за ЄД
РПОУ 0278801

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Львівській, За
карпатській та Во
линській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Група інвентрних об’єктів у складі: автонаван
тажувач, автокран МКГ16 гусеничний само
хідний, автомашина УАЗ469Б

м. Львів. вул. Братів 
Міхновських, 32а

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Рем
Трест», код за ЄДРПОУ 
38425631 (зберігач)

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Львівській, За
карпатській та Во
линській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Будівля дренажного складу з відділен ням дро
блення (А1) загальною площею 3837,2 кв. м

Львівська обл., м. Стеб
ник, вул. Дрогобиць
ка, 127

ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», 
код за ЄДРПОУ 
36518912 (зберігач) 

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Львівській, За
карпатській та Во
линській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщен
ня колишнього медпункту площею 131,3 кв. м, 
санпропускник до їдальні загальною площею 
31,2 кв. м, теплиця загальною площею 
93,5 кв. м, овочесховище

Львівська обл., м. Бо
рислав, вул. Дрогобиць
ка, 721

ВАТ «Галлак», код за 
ЄДРПОУ 05796446

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Львівській, За
карпатській та Во
линській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Нежитлові підвальні приміщення площею 
25,5 кв. м

м. Львів, вул. Генерала 
Чупринки, 55а

ПрАТ «Львівський місь
кий молочний завод», 
код за ЄДРПОУ 00446368

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Львівській, За
карпатській та Во
линській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Побутові приміщення площею 105,9 кв. м (буд. 
літ. «А2»)

м. Львів, вул. Лемків
ська, 9

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Приміщення контори площею 180,3 кв. м (бу
дівля літ. «Б1»)

м. Львів, вул. Лемків
ська, 9

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м Львівська обл., Дрого
бицький рн, с. Нове 
Село, вул. Дрогобиць
ка, 92

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при
ватизації, що підлягають приватизації в 
2020 році»

Група інвентарних об’єктів у складі:
нежитлова будівля водогрязелікування площею 
1124,8 кв. м;
нежитлова будівля пансіонату площею 
3414,6 кв. м;
нежитлова будівля клубуїдальні площею 
1607,0 кв. м;
будівля спального корпусу площею 3073 кв. м 

Львівська обл., Дрого
бицький рн, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/4; 
Львівська обл., Дрого
бицький рн, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/5; 
Львівська обл., Дрого
бицький рн, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/6; 
Львівська обл., Дрого
бицький рн, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/3

Санаторій «Нафту
ся Прикарпаття», код 
за ЄДРПОУ 20795071 
(орендар)

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Львівській, За
карпатській та Во
линській областях

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затверджен
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля, літ. А3, загальною площею 
1080,4 кв. м

Львівська обл., м. Чер
воноград, пр. Шев
ченка, 3Б 

Головне управління  
Держгеокадастру 
у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 39769942

Державна служба 
з питань геодезії, 
картографії та ка
дастру 

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 6601) Львівська обл., Буський 
рн, м. Красне, вул. За
лізнична, 18 

ПрАТ «Красненський 
комбінат хлібопродук
тів», код за ЄДРПОУ 
00952060

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Львівській, За
карпатській та Во
линській областях

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбуди
нок, Б, площею 641,5 кв. м; хатачитальня, В, 
площею 117,0 кв. м; прохідна, Г, площею 8,0 
кв. м; адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 кв. м; 
центральний склад, Е, площею 247,0 кв. м; 
перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, пло
щею 336,6 кв. м; склад радіоактивних джерел, Л, 
площею 21,9 кв. м; склад радіоактивних джерел, 
Н, площею 12,1 кв. м; приміщення намагнічення 
кабелів, П, площею 41,1 кв. м; ремонт ні цехи, 
С, площею 740,9 кв. м; лабораторія, Т, площею 
118,3 кв. м; камера високого тиску, Ф, площею 
62,4 кв. м; цех для випробування пластів на тру
бах, Є, площею 93,0 кв. м; котельня, Х, площею 
70,4 кв. м; кладовисклади, У, площею 108,3 кв. м; 
контрольнотехнічний пункт, Щ, площею 4,9 кв. м; 
вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 
3,8 кв. м; склад масел, Я, площею 39,0 кв. м

Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Лесі
ва Я., 10

ІваноФранківська експе
диція з геофізичних до
сліджень в свердловинах 
державного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
01432776 

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Блок допоміжного ствола площею 2038,6 кв. м 
(інв. № 7)

Львівська обл.,  
Сокальський рн,  
с. Сілець, Копані  
присілок, вул. Климіва
Легенди, 40

Державне підприємство 
«Шахта «Зарічна», код за 
ЄДРПОУ 40578553

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля компресорної площею 413,3 кв. м 
(інв. № 201)

Львівська обл., Сокаль
ський рн, с. Сілець, 
Копані присілок, 
вул. КлиміваЛегенди, 40

Державне підприємство 
«Шахта «Зарічна», код за 
ЄДРПОУ 40578553

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля АПК (тимчасове) площею 668,5 кв. м 
(інв. № 213); теплиця площею 132,8 кв. м 
(інв. № 182)

Львівська обл., Со
кальський рн, с. Сілець, 
Копані присілок, вул. 
КлиміваЛегенди, 40

Державне підприємство 
«Шахта «Зарічна», код за 
ЄДРПОУ 40578553

Міністерство енер
гетики України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об'єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля АПК (новий) площею 4281,3 кв. м  
(інв. № 33), будівля лампової площею 
933,7 кв. м (інв. № 26); пункт підземного  
харчування площею 243,3 кв. м (інв. № 187); 
резервуар на  1000 куб. м (інв. № 40);  
господарська побутова каналізація (інв. № 41); 
автопід’їзд до шахти (інв. № 48)

Львівська обл., Со
кальський рн, с. Сілець, 
Копані присілок, вул. 
КлиміваЛегенди, 40

Державне підприємство 
«Шахта «Зарічна», код за 
ЄДРПОУ 40578553

Міністерство енер
гетики України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об'єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля підйому машин допоміжного ствола 
площею 831,5 кв. м (інв. № 10)

Львівська обл., Сокаль
ський рн, с. Сілець, 
Копані присілок, 
вул. КлиміваЛегенди, 40

Державне підприємство 
«Шахта «Зарічна», код за 
ЄДРПОУ 40578553

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Склад обладнання і матеріалів площею 401,0 
кв.м (інв. № 31)

Львівська обл., Сокаль
ський рн, с. Сілець, 
Копані присілок, 
вул. КлиміваЛегенди, 40

Державне підприємство 
«Шахта «Зарічна», код за 
ЄДРПОУ 40578553

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля прохідної і пожежного пункту площею 
82,8 кв. м (інв. № 46)

Львівська обл., Сокаль
ський рн, с. Сілець, 
Копані присілок, 
вул. КлиміваЛегенди, 40

Державне підприємство 
«Шахта «Зарічна», код за 
ЄДРПОУ 40578553

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля складу гірничошахтного обладнання 
площею 1293,2 кв. м (інв. № 181)

Львівська обл., Сокаль
ський рн, с. Сілець, 
Копані присілок, 
вул. КлиміваЛегенди, 40

Державне підприємство 
«Шахта «Зарічна», код за 
ЄДРПОУ 40578553

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля «А2», загальною площею 497,8 кв. м Львівська обл., м. Яво
рів, вул. Котлярев
ського, 3

Головне управління 
статистики у Львівській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361400

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівлі, загальною площею 782,9 кв. м Львівська обл., м. Пус
томити, вул. Завод
ська, 10

Головне управління 
статистики у Львівській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361400

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код  
за ЄДРПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

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

Львівська 
область, Раде
хівський рн, 
смт. Лопатин, 
вул. Завод
ська, 11;

ДП «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України

Наказ Фонду 
від 21.07.2020 
№ 1229 «Про 
внесення 
змін до на
казу Фонду 
від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 
об’єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації 
в 2020 році» 
(із змінами)

(50002) Адміністративний корпус (загал п. 940,4 кв. м); (50015) Мініпекарня (загал. п. 597,4 кв. м); 
(50009) Будівля матеріального складу (зага. п. 190,4 кв. м); (50004) Будівля спиртосховища (загал. п. 
332,6 кв. м); (50007) Будівля ректифікаційного цеху (загал. п. 813 кв. м); (50010) Будівля бродильно
го відділен ня (загал. п. 445,3 кв. м); (50001) Будівля дріжджового відділен ня (загал. п.1188,3 кв. м); 
(50012) Будівля солодовні (загал. п. 1032,7 кв. м); (50013) Будівля підробочного відділу (загал. п. 
391,3 кв. м); (50014) Будівля компресорнотрансформаторної підстанції (загал. п. 154,3 кв. м); 
(50008) Будівля котельні та електрозварочного пункту (загал. п. 511,8 кв. м); (50017) Будівля май
стерні (загал. п. 179,7 кв. м); (50005) Будівля складу солодового зерна площею 725,3 кв. м; (50011) 
Будівля зерноскладу № 1 площею 1293,4 кв. м; (50003) Будівля деревообробної майстерні з гара
жем (загал. п. 663,8 кв. м); (50018) Будівля мінімлину (загал. п. 218,5 кв. м); (50019) Будівля кру
порушки (загал. п. 148,5 кв. м); (50035) Споруда сепараторної барди; (50016) Будівля бензосклад 
(загал. п. 264,5 кв. м); (50006) Будівля конюшні (загал. п. 190,1 кв. м); (50030) Будівля очисних 
споруд (загал. п. 18,1 кв. м); (50036) Складська площадка під вигрузку зерна (загал. п. 505 кв. м);

(50028) Свердловина артезіанська; (50504) Лічильник електромагнітний;  
(50394) Насосний агрегат ЄЦВ; (50167) НасосСД 80/18

Львівска 
область, Раде
хівський рн, 
смт. Лопатин

(50020) Огорожа біля ставка; (50021) Склад нафтопродуктів; (50022) Димова труба; (50023) Огоро
жа цегляна; (50024) Шосейна дорога; (50025) Автопереїзди території; (50026) Свердловина артезі
анська; (50027) Свердловина артезіанська; (50029) Бардяна яма; (50031) Силоса; (50032) Силоса;

(50033) Огорожа крупорушки; (50034) Ставок водообороту; (50037) Лінія електропередач; (50038) 
Каналізація; (50039) Водопровід; (50040) Теплові сітки; (50041) Паропровід котельні; (50042) 
Газопровід котельні; (50043) цистерна меляса № 1 75 м3; (50044) цистерна меляса № 2 75 м3; 
(50045) цистерна 75 м3; (50046) цистерна ефірна № 7 75 м3 7000дал; (50047) ємність спиртова 
№ 1 20 м3; (50048) ємність спиртова №2 20 м3; (50049) КотелДКВР6,5; (50050) Котел ДЕ10; 
(50051) Економайзер ЕБ2236; (50052) Вентилятор; (50053) Димосос; (50054) Трансформатор 315; 

(50055) Трансформатор 400; (50056) Щитки ЩО110; (50057) Фільтр ХВО д2000; (50058) Фільтр 
ХВО д2000; (50059) Фільтр одностороній; (50060) Щит електричний; (50061) Щит електричний; 
(50062) Щит електричний; (50063) Щит електричний; (50064) Щит електричний; (50065) Щит елек
тричний (комплект); (50066) Панелі ЩО70 (комплект); (50067) Електрощит; (50068) Щит управ
ління; (50069) Щит управління; (50070) Щит управління; (50071) Щит управління; (50072) Фільтр 
катіоніт; (50073) Розсів МБО01; (50074) Лінія вигрузки причепів; (50075) Солодоворошитель;

(50076) Оцукрювач 8 м3; (50077) Чан замочний; (50078) Чан замочний; (50079) Збірник солодо
вого молока; (50080) Деаератор. Установка Д20; (50081) Піноловушка; (50082) Теплообмінник;

(50083) Варочний агрегат (висок. варка); (50084) Дріжджанка; (50085) Дріжджанка; (50086) Дріж
джанка; (50087) Дріжджанка; (50088) Дріжджанка; (50089) Чан бродильний; (50090) Чан бродиль
ний; (50091) Чан бродильний; (50092) Чан бродильний; (50093) Чан бродильний; (50094) Чан бро
дильний; (50095) Чан бродильний; (50096) Чан бродильний; (50097) Чан бродильний; (50098) Чан 
бродильний; (50099) Підігрівач бражки; (50100) Дефлегматор (висок. варка); (50101) Контрольний 
снаряд КС35; (50102) Контрольний снаряд КС70; (50103) Сита солодовіз чанком; (50104) Солодо
ворошитель ВС2; (50105) Брагоректифікаційний апарат; (50106) Дезмембраторвентилятор; (50107) 
Дезмембратор; (50108) Контрольний снаряд ВКА2; (50109) Цистерна спиртова № 1 6750 дал;

(50110) Цистерна спиртова № 2 6750 дал; (50111) Цистерна спиртова №3 6800 дал; (50112) Цис
терна спиртова № 4 6850 дал; (50113) Ємність ферментна (сивушна олива) № 6 1050 дал; (50114) 
Цистерна № 5 2030 дал ЕАФ; (50115) Мірник № 1 76,5 дал спирт; (50116) Мірник № 2 74,9 дал 
спирт; (50117) Мірник № 5 75,1 дал ЕАФ; (50118) Мірник № 6 74,9 дал ЕАФ; (50119) Мірник № 7 
75 дал сив. масло; (50120) Мірник № 3 250,2 дал спирт; (50121) Мірник № 4 249,7 дал спирт; 
(50122) Цистерна ЕАФ 9 м3 (зливне); (50123) Ємність емальована (хімікати); (50124) Сепаратор 
браж 05; (50125) Затвор гідравлічний; (50126) Підігрівач бражки; (50127) Вакуум перервник (комп
лект 6 шт.); (50128) Збірник лют. Води; (50129) Збірник лют. Води; (50130) Ректоколона; (50131) 
Кипятильник епюр.колони; (50132) Конденсатор; (50133) Конденсатор; (50134) Конденсатор; 
(50135) Конденсатор; (50136) Конденсатор; (50137) Спиртоловушка; (50138) Відокремлювач парів;

(50139) Екстрактивно ректифікаційна колона; (50140) Розширювач; (50141) Бражна колона; (50142) 
Розширювач; (50143) Епруветка; (50144) Вакуум перервник (комплект 2 шт.); (50145) Розширю
вач; (50146) Конденсатор F=20 м2 БК; (50147) Ростковідбивна машина; (501474) Мірник 75 Дал; 
(501477) Перетворювач частоти; (501478) Перетворювач витрат рідини; (50148) Паросепаратор; 
(50149) Міксери 10 шт. (комплект до бродильних чанів); (501497) Котел Д10; (50151) Тістомісиль
на машина; (50152) Обладнання пекарні; (50153) Котел пекарні; (50154) Котел пекарні; (50155) 
Обладнання млина; (50156) Дооснащення млина; (50157) Насос 8/18 К (50158) Насос НБ50;

(50159) Вакуум насос ВВН6; (50160) Вакуум насос ВВН6; (50161) Насос ФГ80 (бардяний); 
(50162) Насос АСВН80; (50163) Насос АСВН80; (50164) Насос АСВН80; (50165) Насос АСВН
80; (50166) Насос СД 50/10; (50168) Насос СД 80/18; (50169) Насос буровий НБ32; (50170) На
сос К 8065; (50171) Насос К 2030; (50172) Насосдозатор НД1; (50173) Трансформ. Зварюв.; 
(50174) Трансформ. Зварюв.; (50175) Станок УС2м; (50176) Станок токарний; (50177) Станок 
заточний; (50178) Станок заточний; (50179) Станок заточний; (50180) Зварочний апарат; (50181) 
Зварочний апарат; (50182) Станок фрезерний; (50183) Водороздатчик; (50184) Котел КЧМ; (50185) 
Водонагрівач; (50186) Компресор з ресівером; (50187) Компресор з ресівером; (50188) Станок 
свердл № 23362; (50189) Станок токарний; (50190) Станок свердлильний; (50191) Вентилятор; 

(50192) Мотопомпа; (50193) Станок деревообробний; (50194) Автозаправочний блок; (50195) 
Станок СКПУ (деревообробний); (50196) Електродвигун; (50197) Деревообробний станок; (50198) 
Водолічильник; (50200) Дробилка ДДМ5; (50201) Дробилка ДДМ5; (50202) Дробилка А1ДДП; 
(50203) Дробилка А1ДДП; (50204) Норія; (50205) Авторозвантажувач; (50206) Вага елеваторна; 
(50207) Вага елеваторна; (50208) Варочний апарат № 1; (50209) Варочний апарат № 2; (50210) 
Емальований збірник; (50211) Ресівернакопичувач; (50212) Ємність для кислоти; (50213) Єм
ність для формаліну; (50214) Норія П50/25 (солод. Зер); (50215) Конвейєр ТС 50 м (солод. Зер); 
(50216) Конвейєр ТМ 62; (50217) Зернопогрузчик; (50218) Зернопогрузчик; (50219) Гуар 25 т;

(50220) Дефлегматор ректоколони; (50221) Кипятил. Ректоколони; (50222) Конденсатор ректоколони; 
(50223) Конденсатор 5 м2; (50224) Конденсатор 5 м2; (50225) Конденсатор 5 м2; (50226) Епюраційна 
колона; (50227) Дефлегматор колони; (50228) Підігрівач бражки; (50231) Холодильна камера; (50232) 
Шкаф холодильний; (50233) Шкаф холодильний; (50234) Котел КЧМ; (50236) Торгове обладнання; 
(50239) Щит управління; (50240) Щит управління; (50241) Щит управління; (50242) Вага маш. 30 т; 
(50243) Автозаправочна колонка; (50244) Вага РП100 для проса; (50245) Телефакс; (50246) Зарядна 
установка; (50247) Піч муфельна; (50248) Норія; (50249) Норія; (50250) Вентилятор ВПЦ; (50251) Об
ладнання крупорушки; (50252) Вага електрона лабор. АД50; (50253) Конденсаторна батарея; (50254) 
Компютер; (50257) Сканер; (50258) Принтер; (50259) Зерноочисна машина; (50260) Ємність для єфі
рів № 8 25м3 2300 дал; (50261) Монітор 17 TFT; (50264) Монітор 15 TFT; (50265) Принтер «Canon»;

(50266) Принтер «Canon»; (50267) Насос CR16120; (50268) Міні АТС; (50269) Компютер «Алекс» 
РССЛ; (50271) Компютер «алекс» АРС; (50272) Монітор 17 TFT; (50273) Зварювальна установ
ка; (50274) Насос СR16120; (50275) Сервер «Алекс» РС; (50276) Блок безперервного живлення;

 (50281) Насос 4К90; (50282) Центробіжний насос; (50283) насосний агрегат ЕЦВ; (50284) Елек
тронасос ЗМ 40200/5,5; (50285) Електронасос ЗМ 40200/5,5; (50286) Насос ЗМ 40160/40; 
(50287) Насос ЗМ 40160/40; (50288) Насо ДВО 400; (50289) Насос WILO; (50290) Насос WILO;

(50292) Насос ЗМ 40200; (50293) Погрузчик КШП; (50294) Насос К 80/18; (50295) Круг повор 
03.13.000; (50296) Апарат висок. Тиску в кті; (50297) Насосний агрегат; (50298) Насосний агре
гат; (50299) ПК 2200/МВ/128МВ; (50302) Монітор 17 TFT LG; (50304) ПК Smpr 2200/MB/128MB; 
(50305) Програма Windows; (50306) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB; (50307) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB; 
(50308) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB; (50309) Монітор 17 Samsung; (50311) Монітор 17 Samsung; 
(50312) Прогр. Пакет Office XP; (50313) Прогр. Пакет Office XP; (50314) Прогр. Пакет Office XP; 
(50315) Прогр. Пакет Office XP; (50316) Прогр. Пакет Office XP; (50317) Прогр. Пакет Office XP; 
(50318) Прогр. Пакет Office XP; (50319) Прогр. Пакет Office XP; (50320) Прогр. Пакет Office XP;

(50321) Прогр. Пакет Office XP; (50322) Дробарка А1ДМ2Р; (50323) Пальник газовий СНГ; (50324) 
Пальник газовий СНГ; (50329) Установка УПВР0901; (50330) Насосний агрегат ЕЦВ 840; (50331) На
сос ЗМ 50160/7,5; (50332) Дезмембратор з електродвигуном; (50333) Насосний агрегат ЕЦВ; (50334) 
Стабілізатор Витрат зерна; (50335) Аспірація столярного цеху; (50336) Ємність нержавіюча; (50337) 
випарна ємність; (50338) Насосний агрегат ЕЦВ; (50341) Інжектор; (50342) Шкаф електротехнічний;

(50343) Теплообмінник спіральний; (50344) Електрошафа сушильна; (50345) Насос дозатор; 
(50346) Насос к 80; (50347) Насос дозатор ДLХ МF 57; (50348) Насосдозатор ДLХ СС 810; 
(50349) Ємність гідроферментативної обробки; (50350) Системний блок Атлон; (50351) Мо
нітор 17 Samsung TFT; (50352) Насосний агрегат ЕЦВ; (50353) Насос ЗМ 50160/7,5; (50354) 
Колонка акустична; (50355) Колонка акустична; (50356) Мікшерний пульт; (50357) Підсилювач;

(50358) Дробилка А1ДМ2Р110; (50359) Електродвигун 75квт; (50360) Принтер Samsung; (50361) 
Щит БРУ; (50362) Насос ЕВЦ 84060; (50364) Насос К 6550 (мазут); (50365) Насос К 6550; 
(50366) Вакуумний насос; (50367) Системний блок ІНТЕЛ; (50368) Мірник № 8; (50369) Маточник; 
(50370) Збірник води; (50371) Деревообробний станок; (50374) Цистерна метал. ЕАФ № 9 7000 
дал; (50375) Цистерна металычна (мазут); (50376) Насос ЗМ 402005,5; (50377) Компресор 22 
кв з розсівером; (50378) Насос ПДВ25; (50379) Зварювальний апарат; (50380) Монітор ТFТ «19»;

(50381) Нас.агр П3ППВ (меляса); (50382) Нас.агр П3ППВ (меляса); (50383) Насос ЗМ 40200/5,5; 
(50384) Мазутна схема; (50385) Насос 3М 40160; (50386) Насос 3М 40160; (50387) Насос для 
промивних вод; (50388) Насос 2061/Е/3400502; (50389) Насос 2061/Е/3400502; (50390) 
Насос CDLF480; (50391) Насос CDLF480; (50392) Насос CDLF480; (50393) Насос CDLF4
80; (50395) Сахариметр СУ5; (50396) Ємність 25 м3; (50397) Насос ХМ5/40; (50398) Насос ЗМ 
40200/5,5; (50399) Насосний агрегат з двимгуном; (50400) Насосний агрегат; (50401) АСКОЕ; 

(50402) Монітор; (50403) Монітор; (50404) Насос DVO 400/3; (50405) Насос Ебара ЗМ 50160/7,5; 
(50406) Насос DVO 400/3; (50407) Принетер Canon MF3010; (50408) Нас.агр.CR 1514/11; (50409) 
Насос DVO 400/3; (50410) Солерозчинник; (50411) Лічильник води; (50412) Лічильник води;

(50413) Солерозчинник № 2; (50414) Економайзер; (50415) Димосос; (50416) Вентилятор; 
(50417) ГРУ; (50418) ГРУ; (50419) Лічильник води; (50420) Насос ЗМ200/5,5; (50421) Насос DVO 
400; (50422) Монітор 21,5; (50423) Лебідка № 2; (50424) Монітор 21,5; (50425) ПК 2200/МВ/128 
МВ; (50428) Ксерокс CANON IR2318; (50429) Системний блок DualCore3; (50430) Системний 
блок VS Asus; (50431) Системний блок VS Asus; (50432) Системний блок VS Asus; (50433) Сис
темний блок VS Asus; (50434) ББЖ 2200 АП; (50435) Робоча станція; (50986) системний блок ІТ 
Block G5400 Work; (50988) системний блок ІТ Block G5400 Work; (50436) Тойота ВС1427СК; 
(50437) ГАЗ5312 ВС 1430 СК; (50438) САЗ35031 ВС 1426 СК; (50440) ЗІЛ431412 вс 1425ск; 
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(50441) КАМАЗ53213 ВС 1431 СК; (50442) УАЗ 3962 ВС 1428 СК; (50443) Автопричепрозпуск 
1Р5ВС 6883 ХТ; (50444) МАЗ54323032 ВС 2574СВ тягач; (50445) Півпричіп ППЦ ВС3708ХТ; 
(50446) Причіп ОДАЗ 04649ТН; (50447) Причіп МАЗ8926 ВС3707ХТ; (50448) МАЗ 53366 ВС7334СА; 
(50449) Фольксваген ПАСАТ ВС9778 СІ; (50450) МАЗ 533603 ВС3110ВТ; (50451) Причіп МАЗ
8926 ВС3698ХХ; (50452) ГАЗ 330210 ВС 9760 АВ; (50453) Сідельний тягач MAN Т32 ВС 4261АН; 
(50454) Півпричіп MAGIYAR ВС 1934 ХХ; (50455) Причіп МАЗ9397 ВС3714ХТ; (50456) Бетоно
мішалка; (50459) Меблі офісні; (50461) Стіл засідань; (50462) Електросковорідка; (50463) Столи 
розкаточні; (50464) Електроплита; (50466) Прилавок; (50467) Комплект столовий; (50468) Ванна 
ВМСМ; (50469) Вага настільна; (50470) мікроскоп; (50471) Холодильник; (50474) Сейф; (50475) 
Прилад КСД 2003; (50476) Прилад КСД 2003; (50477) прилад КСД; (50478) Прилад КСДЧ056;

(50479) Щит КВІПа автоматики; (50480) Прилад ДСР; (50482) РН метр; (50484) Рефрактометр; 
(50485) Газовий хроматограф; (50487) колонка з компресором; (50488) Схема обліку газу в ко
тельні; (50489) Перетворювач 3 кВт; (50490) Перетворювач 1,5 кВт; (50491) Перетворювач 5,5 
кВт; (50492) мікропроцесорний регулятор МТР8; (50493) мікропроцесорний регулятор МТР8; 
(50494) мікропроцесорний регулятор МТР8; (50495) мікропроцесорний регулятор МТР25; 
(50496) Перетворювач частот; (50498) мікропроцесорний регулятор МІК25; (50499) мікропро
цесорний регулятор МІК25; (50501) Мікропр. Контролер МІК51; (50502) Датчик тиску; (50503) 
Датчик тиску МИДА; (50505) Мікропр. Регул. Мік25; (50506) Мікропр. Регул. Мік25; (50507) 
Датчик тиску МИДА; (50508) Датчик тиску МИДА; (50509) Датчик тиску МИДА; (50510) Датчик 
тиску МИДА; (50511) Датчик тиску МИДА; (50512) Датчик тиску МИДА; (50513) Датчик тиску 
МИДА; (50514) Датчик тиску МИДА; (50515) Щит з логотипом; (50516) Холодопаротерм агрегат)
хром); (50517) Вологомір; (50518) Регулятор ESPA DY50; (50519) Перетворювач частот АТV31;

(50520) Перетворювач витрат рідини; (50521) Перетворювач витрат рідини; (50522) Перетворювач 
витрат рідини; (50523) Мікропроцесорний регулятор МІК 5102; (50524) Мікропроцесорний регулятор 
МІК 5102; (50525) Мікропроцесорний регулятор МІК 5105; (50526) Мікропроцесорний регулятор 
МІК 5105; (50527) Мікропроцесорний регулятор МІК 5105; (50528) Мікропроцесорний регулятор 
МІК 5101; (50529) Мікропроцесорний регулятор МІК 5107; (50530) Мікропроцесорний регулятор 
МТР 815033; (50531) Вогнегасник ВП 100; (50532) Контролер ІТМ; (50533) Метран; (50534) Ме
тран; (50536) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2; (50537) Метран; (50538) мікропроцесорний ре
гулятор МІК25; (50539) мікропроцесорний регулятор МІК25; (50540) мікропроцесорний регулятор 
МІК25; (50541) мікропроцесорний регулятор МІК25; (50542) перетворювач витрат рідини; (50543) 
Частотний перетворювач; (50545) Електрофотокалориметр КФК3; (50546) Перетворювач часто
ти ATV31; (50547) Аквадистилятор ДЕ4; (50548) Індикатор ІДП4; (50549) Насосний агрегат(хром); 
(50550) Генератор водню; (50551) Фотокалориметр КФ; (50552) Бензопилка з інструментом; 
(50553) Перетворювач тиску(кот); (50554) Перетворювач частот з мод; (50555) Модуль дискрет
ний; (50557) Перетворювач тиску(кот); (50558) Пробовідбірник спирту; (50560) Вимірювач струму;

(50561) Перетворювач частот; (50562) МІК25; (50563) КранДУ 50; (50564) Ультразвук; (50565) 
Перетворювач частот; (50566) Датчик тиску; (50567) Перетворювач тиску; (50568) Перетворювач 
тиску; (50569) Перетворювач тиску; (50570) МІК 535; (50571) МТР 815; (50573) Перетворювач 
частот; (50574) Генератор туману; (50575) Ротаметр РП0,16; (50576) Частотний перетворювач; 
(50577) Векторне управління; (50578) Мережевий дросель; (50579) Кутова шліфмашинка; (50580) 
МІК25; (50581) Перетворювач тиску; (50582) перетворювач тиску; (50583) перетворювач час
тоти; (50584) позиціонер ППС100; (50586) Апарат високого тиску; (50587) перетворювач тиску;

(50588) МІК25; (50591) Прилад ЄС 0202/2Г; (50592) Регулятор реактивної потуж.; (50593) Перетво
рювач частоти; (50594) Сейф бухгалтерський; (50595) Вентилятор ВЦ1416; (50596) Перетворювач 
тиску; (50597) МТР 815; (50598) МІК25; (50599) Перетворювач тиску; (50600) Модем GSM; (50601) 
Клапан 50; (50602) Перетворювач частоти; (50603) Регулятор витрат газу(хр); (50604) Радіотермінал; 

(50605) Обчислювач обєму газу; (50990) Перетворювач абсолютного тиску DSP 01 A 250 KPaH; 
(50624) Комплект Крісло Сільва 3шт; (50625) Фреза ручна; (50626) Жалюзі вертикальні 4,6 м. кв; 
(50627) Шафа одягова; (50628) Шафа одягова; (50629) Підставка під системний блок комплект 2 шт;

(50630) Мобільна тумба; (50631) Мобільна тумба; (50632) Стіл головного інженера; (50633) 
Стіл головного інженера; (50634) Шафа кутова; (50635) Стіл; (50636) Стіл; (50637) Рештовання 
розбірне в комплекті 25,2 кв. м; (50638) Шафа для документів; (50639) Шафа для документів; 
(50640) Рештовання розбірне в комплекті 109,7 кв. м; (50641) Книга Ресурс і елем комп’ютера; 
(50644) Шафа металева; (50645) Шафа металева; (50646) Шафа металева; (50647) Пила дис
кова; (50649) Дрелька; (50650) Лічильник електр Ідальня; (50651) Лічильник реактивний; (50652) 
Лічильник САУ; (50654) Надбудова до столу; (50655) Блок контр вогню; (50656) Блок контр вогню 
Ф342; (50659) Перетворювач; (50660) Перетворювач; (50661) Індикатор 05; (50662) Індикатор 02;

(50663) Бдок перетворення БПВІ; (50664) Блок живлення; (50665) Дифманометр; (50669) Клемно
блочне з’єднання; (50671) Електропневмоперетворювач; (50672) Електропневмоперетворювач; 
(50673) Електропневмоперетворювач; (50674) Електропневмоперетворювач; (50675) Блок без
перервного живлення; (50676) Електропневмоперетворювач; (50677) Електропневмоперетворю
вач; (50682) Пристрій ЄРСУ 31; (50685) Блок БПВІ 13220; (50686) Кутова шліфмашинка; (50687) 
Балони газові комплект 2 шт; (50688) Балони кисневі комплект 21 шт; (50689) Патрін токарний; 
(50690) Лампа паяльна; (50691) Наковальня; (50692) Балон аргоновий; (50693) Балон аргоно
вий; (50694) Кисневий рукав 44 м; (50695) Балон азотний; (50696) Підставка під системний блок; 
(50697) Мобільна тумба; (50698) Стіл Інженера; (50699) Вентилятор; (50700) Шафа металева;

(50701) Шафа металева; (50702) Шафа металева; (50703) Шафа металева; (50704) Шафа мета
лева; (50705) Шафа металева; (50706) Підйомник перекидач; (50707) Шафи металеві; (50708) 
Шафа металева; (50709) Шафа металева; (50710) Шафа металева; (50711) Шафа металева; 
(50712) Шафа металева; (50713) Шафа металева; (50714) Шафа металева; (50715) Шафа ме
талева; (50716) Шафа металева; (50717) Шафа металева; (50718) Шафа металева; (50719) 
Шафа металева; (50720) Шафа металева; (50721) Шафа металева; (50722) Шафа металева; 

(50723) Шафа металева; (50724) Шафа металева; (50725) Шафа металева; (50726) Шафа мета
лева; (50727) Шафа металева; (50728) Шафа металева; (50729) Шафа металева; (50730) Шафа 
металева; (50731) Дзеркало адмінкорпус; (50732) Столи для прийому їжі розбірні; (50733) 
Столи для прийому їжі розбірні; (50734) Столи для прийому їжі розбірні; (50735) Телефон РА
НАСОНІК; (50736) Шафа металева; (50737) Шафа металева; (50738) Шафа металева; (50739) 
Шафа металева; (50741) Набір Вибухонебезпечний; (50742) Молоток; (50744) Шафа метале
ва; (50745) Калькулятор; (50747) Телефон РАНАСОНІК КХх7560; (50749) Шафа одягова; (50750) 
Шафа для документів; (50751) Комод; (50752) Надбудова з дверима; (50753) Мобільна тумба; 

(50754) Підставка під системний блок; (50755) Стіл гол бухгалтера; (50756) Приставка до сто
ла; (50757) Принтер ЛВР3000; (50758) Вентилятор; (50759) Крісло Ліза; (50760) Книжкова шафа; 
(50761) Стіл робочий під комп’ютер; (50762) Стіл під принтер; (50763) Книжкова шафа; (50764) 
Книжкова шафа; (50765) Стіл під комп’ютер; (50766) Жалюзі вертикальні 3,94 кв. м; (50767) 
Калькулятор; (50768) Крісло Ліза; (50769) Книжкова шафа; (50770) Шафа кутова; (50771) Стіл під 
комп’ютер; (50772) Стіл робочий під комп’ютер; (50773) Жалюзі вертикальні 5,02 кв. м; (50774) 
Антресолі; (50775) Крісло Ліза в комплекті 2 шт; (50776) Шафа одягова; (50777) Шафа кутова;

(50778) Стіл під комп’ютер; (50779) Калькулятор; (50780) Крісло Ліза; (50781) Принтер ЛВР3000; 
(50782) Шафа для документів; (50783) Шафа для документів; (50784) Шафа кутова; (50785) Пе
нал для документів; (50786) Підставка під системний блок; (50787) Мобільна тумба; (50788) 
Стіл; (50789) Перегородка; (50790) Стіл під орг техніку; (50791) Шафа одягова; (50792) Комод; 
(50793) Надбудова до столу; (50794) Телефон РАНАСОНІК; (50796) Телефон Ранасонік; (50797) 
Принтер 221854; (50798) Заднік на сцену; (50799) Стіл кутовий комп’ютерний; (50800) Стіл ку
товий комп’ютерний; (50801) Стіл кутовий комп’ютерний; (50802) Стіл кутовий комп’ютерний;

(50803) Шафа одягова; (50804) Шафа офісна із склом; (50805) Шафа офісна із склом; (50806) Пе
нал для документів; (50807) Тумбочка мобільна; (50808) Тумбочка мобільна; (50809) Тумбочка 
мобільна; (50810) Тумбочка мобільна; (50811) Кутовий елемент; (50813) Комод; (50814) Мобіль 
на тумба; (50815) Підставка під системний блок; (50816) Шафа Побутова; (50817) Шафа пенал; 
(50818) Шафа одягова; (50819) Шафа для документів; (50820) Стіл; (50823) Стільці в комплекті 6 
шт; (50824) Тюнер; (50825) Крісло Ліза в комплекті 3 шт; (50826) Жалюзі 11,6 кв. м; (50827) Телефон

(50828) Телефон; (50829) Стіл кутовий комп; (50830) Надбудова до столу; (50831) Шафа одягова; 
(50832) Кутовий елемент; (50833) Тумбочка навісна; (50834) Шафа офісна із склом; (50835) Жа
люзі; (50836) Планшети з ОП набір 7 шт; (50837) Кутки з ОП набір 11 шт; (50838) Стенд; (50839) 
Планшети з ОП набір 12 шт; (50840) Закон про Цо; (50841) Куток ЦО; (50842) Шафа металева; 
(50843) Шафа металева; (50844) Шафа металева; (50845) Шафа металева; (50846) Шафа металева;

(50847) Шафа металева; (50848) Шафа металева; (50849) Шафа металева; (50850) Шафа метале
ва; (50855) Шафа металева; (50856) Молоток; (50857) Вогнегасник ОП2; (50858) Ланцюги проти
воковзанкові; (50859) Стіл однотумбовий; (50860) Крісло Сільва; (50861) Шафа металева; (50862) 
Калькулятор; (50863) Калорифер; (50864) Зарядний пристрій; (50865) Газоаналізатор; (50866) 
Тент автомобільний; (50867) Шафа металева; (50868) Шафа металева; (50869) Електролічильник; 

(50870) Обігрівач; (50871) Вогнегасник ОП2; (50872) Стіл двохтумбовий; (50873) Тент автомобіль
ний; (50874) Підставка для квітів; (50875) Підставка для квітів; (50876) Шафа металева; (50877) 
Насос руч масляний; (50878) Гігрометр; (50879) Набір ареометрів; (50880) Набір ареометрів в 
комплекті 5 шт; (50881) Ванна; (50882) Вага настольна; (50883) Вага настольна; (50884) Бата
рея; (50885) Грати віконні; (50886) Холодильна камера; (50887) Стіл лабораторний; (50888) Стіл 
зав лабораторією; (50891) Меблі лабораторні; (50892) Шафа сервант; (50893) Шафа одягова; 
(50894) Шафа офісна; (50895) Шафа стелаж; (50896) Кутовий елемент; (50897) Тумбочка мобільна;

(50898) Стіл кутовий комп; (50899) Штатив; (50900) Штатив; (50901) Тумби пристінні; (50902) Тум
би пристінні; (50903) Тумби пристінні; (50904) Тумби пристінні; (50905) Тумби пристінні; (50906) 
Тумби пристінні; (50907) Тумби пристінні; (50908) Тумби пристінні; (50909) Тумби пристінні; 
(50910) Тумби пристінні; (50911) Тумби пристінні; (50912) Тумби пристінні; (50913) Тумби при
стінні; (50914) Тумби пристінні; (50915) Тумби пристінні; (50916) Стіл лабораторний з надбудовою; 
(50917) Шафа сервант; (50918) Шафа витяжна; (50919) Стіл кутов комп; (50920) Шафа одягова;

(50921) Шафа офісна із склом; (50922) Шафа офісна із склом; (50923) Шафа офісна із склом; 
(50924) Шафа стелаж; (50925) Комод; (50926) Комод; (50927) Крісло в комплекті 10 шт; (50928) 
Тумбочка мобільна; (50929) Тумбочка мобільна; (50930) Стіл керівника; (50931) Стіл приставний; 
(50933) Підставка для квітів; (50934) Підставка для квітів; (50938) Комп»ютерний стіл; (50940) Ін
вентарний шкаф; (50942) Холодильник; (50946) Шафа металева; (50947) Шафа металева; (50948) 
Знищувач паперу; (50949) Екран з штативом; (50950) Антена з головками комплект 3 шт; (50951) 
Тюнер; (50952) Антена телевізійна; (50953) Телевізор; (50957) Шафа одягова; (50958) Шафа для 
документів; (50959) Шафа для медикаментів; (50960) Шафа кутова; (50962) Тонометр; (50963) 
Жалюзі вертикальні; (50964) Калькулятор; (50965) Цивільний кодекс; (50966) ЦПК коментоване; 
(50967) КПК коментоване; (50968) Настільна книга; (50969) Калькулятор; (50970) Дзеркало Діана;
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(50975) Стіл в комплекті 3 шт; (50977) Стілець в комплекті 20 шт; (50978) Холодильник; (50982) Основа 
столу з ніжками комплект 8 шт; (50983) Плита до столу комплект 8 шт; (50984) Прихожа; (50985) Вага 
настольна; (50987) Монітор 23.6 Liyama ProLite X2474HV81; (50989) монітор 23,6 Х2474HVB1; (50991) 
тример бензиновий ВCU55; (050744) Шафа металева; (050944) Щиток зварника; (050945) Шафа ме
талева; (050956) Модем; (050986) Вага настольна; (501731) Автоцистерна 16 ОПА – 15,5; (501732) 
Ємність 10 м3; (501733) Ємність 10 м3 ЗБА3,2817; (501734) Насос 4 АМ 220\380 50 ГЦ; (501735) 
Насосниц агрегат 2 АІ 90 2,2 квт 1420 об /хв; (501736) Насосний агрегат 20110 1,8; (501737) Венти
лятор в асортименті; (501738) Контролер МІК 51 0,70,3; (501739) Контролер МІК 510503 50ГЦ 220 
в; (501740) Перетворювач тиску РС 28 к Па 4 В см 420; (501741) Перетворювач тиску РС 28; (501742) 
Пневмопозиціонер; (501743) Блок живлення; (501744) Універс.мікропроц. ПІД регулятор МІК2503
0303; (501745) Витратомір; (501803) Пневмопозиціонер 2

Окреме майно Суходільського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 
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(060015) Адміністративний корпус, А2 (загал. п. 654,6 кв.м.); (060004) Спиртопідвал, Б1(загал 
п. 314,4 кв.м.); (060009) Зерновий склад, В1 (загал п. 1233,3 кв.м.); (060012) Котельня, Г2 
(загал. п.587,1 кв.м.); (060003) Насосна станція (мазутка), Д1 (загал п. 54,2 кв.м.); (060514) 
Блокпункт, Е1 (загал. п. 7,5 кв.м.); (060515) Блокпункт, Є1 (загал. п. 7,5 кв.м.); (060032) Ав
тогаражі, Ж1 (загал. п. 449,5 кв.м.); (060008) Котельня (пекарня), З2 (загал п. 312,6 кв.м.); 
(060079) Очисні споруди, І1 (загал. п. 142,3 кв.м.); (060014) Вбиральня, Й1 (загал п. 8,1 кв.м.); 
(060005) Майстерня, Л1 (загал. п. 174,6 кв.м.); (060011) Солодовня, М3 (загал. п. 1352,8 кв.м.); 

Львівська об
ласть, Бродів
ський район, 
с. Суходоли, 
вул. Завод
ська, 36

(060007) Приміщення ректифікації, Н3 (загал. п. 773,7 кв.м.);(060049) Приміщення м’якої варки, О3 
(загал. п. 512,5 кв.м.); (060010) Цех підробки, П1 (загал. п. 46,5 кв.м.); (060033) Будівля арочних 
споруд, Р1 (загал. п. 470,7 кв.м.); (060019) Бардяна яма, С1 (загал. п. 18,1 кв.м.); (060002) Компре
сорна, Т1 (загал. п. 93,2 кв.м.); (060021) Дворові споруди (Димова труба); (060025) Дворові споруди 
(Ємкість для солі); (060023) Дворові споруди (Ємкість для зерна); (060024) Дворові споруди (Ємкість 
для зерна); (060034) Дворові споруди (дорожне покриття); (060029) Дворові споруди (Артскважина); 
(060512) Дворові споруди (Резервуар для мазути); (060513) Дворові споруди (Резервуар для мазути)

(060017) Будівля стайня №1 (загал. п. 1405,2 кв.м.) Львівська об
ласть, Бродів
ський район, 
с/рада По
никовицька, 
«За селом», 
урочище, 4

(060022) Артскважина Львівська об
ласть, Бро
дівський ра
йон, с. Сухо
доли

(060020) Дворові споруди (Огорожа, ворота); (060526) Резервуари для мазута; (060527) Резерву
ари для мазута; 

Львівська об
ласть, Бродів
ський район, 
с. Суходоли, 
вул. Завод
ська, 36

(060036) Каналізація; (060037) Паромазутопровід; (060050) Газотраса на миючі; (060078) Огорожа 
цеху миючих рідин; (501942) Комплект дисків до млина МДГ30; (501943) Кран 3х ходовий фл.Ру 
1011ч.18бк; (501946) Сигналізація пожежна; (501944) Конденсатовідводчик ДУ 50; (501945) Конденса
товідводчик Ду 32; (501967) Конденсатовідводчик Ду 32; (Я060079)Очисні споруди; (060038) Щит си
ловий; (060040) Лінія розливу миючих засобів; (060044) Ємкість сивушне масло; (060045) Цистерна 24 
м. куб.; (060046) Цистерна 24 м. куб.; (060051) Резервуар гор. води; (060052) Резервуар гарячої води; 
(060053) Замочний чанок; (060054) Замочний чанок; (060055) Замочний чанок; (060056) Замочний чанок; 

Львівська об
ласть, Бродів
ський район, 
с/рада По
никовицька, 
«За селом», 
урочище, 4

(060057) Бункер на вигрузку (з баку); (060058) Бункер системи вент.; (060059) Бункер солодов. при
йому; (060060) Прийомний бункер; (060069) Ємкість 32м.куб №2 ЄАФ; (060070) Ємкість 32 м.куб 
№4; (060075) Резервуар холодної води; (060076) Резервуар холодної води; (060080) Шкаф силовий; 
(060081) Компресор КЦЗ.8; (060082) Розпридільчий шкаф; (060083) Розпридільчий шкаф імп.; (060084) 
Розпридільча шафа; (060085) Економайзер вод.; (060086) Котел паровий; (060087) Котел паровий;

(060088) Економайзер вод.; (060089) Щит автомат; (060090) Щит автомат; (060091) Панелі щит.управл.; 
(060092) Розприд. щити; (060093) Щит управління; (060094) Охолоджувач пари; (060095) Колектор 
пари; (060096) Шкаф розпридільчий; (060097) Шкаф розпридільчий; (060098) Щит розпридільчий; 
(060099) Щит електричний; (060100) Розпридільча шафа; (060101) Розпридільчий щит; (060102) Роз
придільчий мікар; (060103) Ресивери 432 м.кв.; (060104) Насос паровий; (060105) Діараторна головка; 

(060106) Вентилятор ДНД10; (060107) Трансформатор; (060108) Трансформатор силовий; 
(060109) Пульт управління; (060110) Електромотори; (060111) Магазин опорів; (060112) Електро
зварюв.агрегат; (060113) Димосос; (060115) Шафа ШВВ1; (060116) Зварюв. агрегат; (060117) 
Зварювальн. трансформ.; (060118) Катодна станція; (060119) Станція управління; (060120) Зва
рюв. агрегат; (060121) Вентилятов ВЦП5; (060122) Електростанція; (060123) Теплообмінник; 

(060125) Чанок подачі солоду; (060126) Дефлегматор ЕК.; (060127) Епюрац.колона; (060128) 
Бункер 6 т.; (060130) Прийомний бункер; (060131) Мірник спиртовий; (060132) Мірник спирто
вий; (060133) Ємкість під ваги; (060134) Ємкість під ваги; (060135) Контрольний снаряд ВК2; 
(060138) Автомат розгрузчик (БУМ); (060139) Мірник Т40ВНЦ; (060140) Насос АСВН80; (060141) 
Шлюзний затвор; (060142) Дозатор; (060143) Насос Ш40/4; (060145) Сепаратор бражки;

(060146) Дезмембратор; (060147) Чанок замісу; (060148) Насос АСВН80; (060149) Бражна коло
на; (060151) Забірник пром.води; (060153) Бражний підігрівач (теплообмінник опалення); (060154) 
Насос 62615ВВН; (060155) Газовий лічильник; (060156) Компресор; (060157) Бетономішалка; 
(060158) Станок ЕК634; (060159) Вентилятор; (060160) Обладнання мініпекарні; (060161) Тісто
місильна машина; (060162) Насос НВЦ 8/25; (060163) Дробілка ДДМ; (060164) Ел.двигун А51280; 
(060165) Пресмакаронна машина; (060166) Насос К20/306 (мийка чанів); (060168) Теплообмінник;

(060169) Дефлегматор Г63 РК.; (060171) Тістоділильна машина; (060172) Конденсатор Е10 м.кв. 
БК; (060173) Насос ПДВ 16/20; (060174) Пресмакаронний; (060175) Дистилятор ДЕ10; (060176) 
Компресор; (060178) Насос ЕЦВ 1063110; (060179) Росткововідбійна машина; (060180) Насос 
ЕЦВ 8х25х100; (060181) Котел газовий; (060182) Вакуумнасос без електродвигуна; (060183) Венти
лятор ВВД 5; (060184) Насос ЕЦВ 1063110; (060185) Насос ФГ; (060187) Насос для викачки води; 
(060188) Насос ЕЦВ 816140; (060189) Дробілка ДДМ 5; (060191) Пакувальнофасувальний апарат;

 (060192) Вентилятор ВДН 11.2; (060193) Живильний насос МV 817/E/3400502; (060194) Насос 
ЭЦВ825100; (060195) Насос ЗММS 3220/40 (подачі бражки); (060196) Насос GruntFOS з електро
двигуном (опалення); (060197) Миюча машина в комплекті; (060198) Насос ЕЦВ 1063110; (060199) 
Насос ЗМS40160/40; (060200) Насос DWO400; (060201) Насос ЗМ40200/5,5; (060202) Насос DWO
400; (060204) Вентилятор ВЦ 4,75 №12,5; (060205) Насос ЗМ50; (060206) Щит силовий; (060208) 
Насос DWO 200; (060210) Перетворювачрегулятор РР10; (060211) Сепараторна машина МЄ5; 
(060212) Насос водяний; (060213) Апарат високого тиску; (060214) Перетворювачрегулятор ПП10; 

(060215) Насос WILO; (060216) Мініелектростанція Е2600S; (060217) Бетономішалка; (060218) При
стрій плавного пуску MCD 3000 (55); (060219) Холодопаротермальний агрегат; (060221) Клапан 
25ч37(38нж100); (060222) Моторредуктор МЦ2С100Н; (060223) Агрегат універсальний (аргонна 
зварка); (060224) Перетворювач частоти АТВ 31; (060225) Котел « Рівнетерм56»; (060227) Насос 
ЕЦВ 8х25х100; (060228) Насос АСВН80; (060229) Пароінжектор П, 01, 0000 СБ; (060230) Насос 
ВВН3; (060231) Верстат деревообробний (стайня); (060232) Верстат фрезерний; (060233) Токарний 
станок ІМ63ДН; (060234) Магнітна колонка; (060235) Другий чанок замісу; (060236) Другий дезмемб
ратор; (060237) Мішалка (млин); (060238) Мішалка (млин); (060239) Норія 20; (060240) Норія 50; 

(060241) Фільтр річкової води; (060242) Токарний станок 16К20; (060243) Річковий вузел (насоси 2 шт); 
(060244) Маточник; (060245) Кислотний бачок на дріжджі; (060246) Запасний бачок на патоку; (060247) 
Россиропник на патоку; (060249) Збірник пром. води; (060251) Збірник сивушного масла; (060252) Ко
лона кінцевої очистки; (060253) Промивач сивухи; (060254) Холодильник сивушного масла; (060255) Ко
лектор водяний; (060256) Кипятильник епюраційної колони; (060257) Мірник ЕАФ (сив. масла); (060258) 
Мірник спиртовий; (060260) Дефлегматор кінцевої очистки; (060261) Конденсатор кінцевої очистки;

(060262) Ловушка конден. БК..; (060263) Конденсатор сепар. бражки; (060264) Ловушка сепарат. 
бражки; (060265) Мокра ловушка; (060266) Конденсатор епюраційної колони; (060267) Ловушка 
конденсатора епюрац.колони; (060268) Конденсатор рект. колони; (060269) Ловушка конденсато
ра; (060270) Мокра ловушка конденс. РК; (060271) Насоси (замочка  2 шт.); (060272) Ворушитель 
просяний; (060273) Ворушитель ячмінний; (060274) Насос просяний; (060275) Насос просяний; 
(060276) Насос ячмінний; (060277) Норія НЦ 20; (060278) Галереєя складу; (060279) Вентилятор 
ВДН 11; (060280) Норія на вигрузку зеленого солоду; (060281) Транспортер зеленого солоду;

(060282) Норія сухого солоду; (060283) Норія на вигрузку в силоси; (060285) Щит управління; (060286) 
Калорифер; (060287) Сито; (060289) Вентилятор очис. солоду; (060290) Транспортер на вигрузку сухого 
солоду; (060291) Бункер сухого солоду; (060292) Насос опалення; (060293) Соляні насоси; (060294) 
Соляні насоси; (060295) Натрієво коанітр.фільтр; (060296) Натрієво коанітр.фільтр; (060297) Натрі
єво коанітр.фільтр; (060298) Натрієво коанітр.фільтр; (060299) Теплообмінник; (060300) Просіювач 
муки; (060301) Мішалки миючі; (060302) Мірник; (060303) Насос АСВН 80; (060304) Бочка на брагу;

(060305) Ємкість 35 м.куб №1; (060306) Ємкість 35 м.куб №3; (060307) Мірник 2,491 м. куб.; 
(060308) Мірник 2,5 м. куб.; (060309) Мірник 0,75м. куб.; (060310) Мірник0, 75 м.куб; (060311) 
Ємкість 100 м.куб №6; (060320) Насос АСВН80; (060321) Насос АСВН80; (060324) Навантажувач 
КШП; (060325) Авторозгрузчик (БУМ); (060326) Електрощит; (060328) Завальний бункер; (060329) 
Норія НЦ; (060330) Галерея складу; (060331) Холодильник спирту; (060332) Холодильник ЕАФ; 

(060333) Кипятильник РК; (060334) Кипятильник БК; (060335) Насос ФГ57/9 (для перекачки браж
ки); (060336) Дрожжанка; (060337) Автомат розгрузик БУМ; (060338) Електродвигун 11/100 4АМ160 
61081; (060339) Електродвигун 11/100 4АМ160 61081; (060340) Мотор редуктор 1МЦ С100 Н56; 
(060341) Мотор редуктор 1МЦ С100 Н35; (060342) Мотор редуктор 1МЦ С100 Н35; (060344) 
Електродвигун 11/1000 НАМ160 6 1081; (060345) Насос WILO MWI 16113/25/6/3400502; 
(060346) Табло дублююче (бункерні ваги ); (060347) Автоматичний механізм відкривання брами;
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(060348) Котел димогарний « Універсал» 1 компл.; (060349) Машина пакувальна УМТ; (060350) 
Редуктор ТСН; (060351) ПристрійПЗНУЕ1; (060352) Пристрій ПЗНУЕ1; (060353) Пристій ПЗН
УЕ1; (060355) Спец. шафа РДУКА50х35 (ГРП); (060356) Електропневматичний перетворювач 
ЕРС30/20; (060357) Насос CDLF860 ЕХ; (060358) Деаратор; (060359) Мотор редуктор; (060360) 
Прес макаронний; (060361) Насос ЦНСк5/100; (060362) Водопідготовчий компл. 6.0м.куб/год; 
(060363) Моторредуктор; (060364) Насос ВВН10,75 без двигуна; (060365) НасосЗМ 40200/7,5А;

(060366) Насос ЕВАRA ЗМ40/2007,5; (060367) Живильний насос 5,5квт.; (060368) WILLOМН 14
031/Е/3400502; (060369) Насос ЗМ 40160/4,0; (060370) Насос WILQ МYI 18191/25400502; 
(060371) Конденсаторна установка 200кВар 0,4кВ; (060372) Станція Каскад К(30100)А; (060373) 
Насос ВВН10,75; (060376) Телефакс; (060390) Комп’ютер Pentium; (060391) Комп’ютер 586; (060393) 
Електрошліф. Машинка; (060395) Комплект апгрейду /компютер PIII/; (060397) Комп’ютер Pentium
III в комплекті; (060400) Комп’ютер CELERON в комплекті; (060401) Комп’ютер Celeron в комплекті; 
(060403) Контроллер управління (мягка варка); (060405) Газовий хроматограф Кристал 2000М;

(060406) Росходомірлічильник елмагн. «Взлет ЭРУ»; (060413) Комп`ютер Celeron в комплекті; 
(060417) Комп'ютер в Sempron комплекті; (060428) Компютер в комплекті; (060430) Ксерокс БФП Capop 
MF4018; (060474) Восьми канальний модуль вводу сигналу; (060475) Восьми канальний модуль вводу 
сигналу; (060476) Чотирьох канальний модуль аналового виходу; (060477) Модем CSM; (060478) Гене
ратор водню; (060480) Мельниця дискова гомогенизируюча МГД30; (060482) Автоматизована система 
комерційного обліку електроенер. (АСКОЕ); (060483) Контактор КТИ5265 265А; (060484) Таль ручна 
г/п3.0тн Н12,0м; (060485) Насос ЗМ 402007,5; (060486) Дистилятор електричний Д5 «Мікромед»;

(060487) Піноловушка; (060488) Гідрозатвор; (060489) Клапан 25Ч37НЖ100; (060493) Клапан 25Ч38НЖ
80; (060494) Клапан 25Ч38НЖ50; (060496) Насос WILO MWI 1611; (060497) Насос ВВН10,75; (060498) 
Перетворювач витрат е/м ПРЕМ80ГС; (060503) Насос ВВН1075 без двигуна; (060516) Ємкість 
24 м.куб; (060517) Ємкість 24 м.куб; (060518) Цистерна 15 м. куб.; (060519) Цистерна 15 м. куб.; 
(060528) Бродильні чани; (060529) Бродильні чани; (060530) Бродильні чани; (060531) Бродильні чани;

(060532) Бродильні чани; (060533) Бродильні чани; (060534) Бродильні чани; (060535) Бродильні чани; 
(060536) Бродильні чани; (060537) Бродильні чани; (060538) Замочний чанок; (060539) Замочний чанок; 
(060540) Ферментери; (060541) Ферментери; (060542) Рекколона; (060543) Рекколона; (060544) Мік
сіори; (060545) Міксіори; (060546) Міксіори; (060547) Міксіори; (060548) Міксіори; (060549) Міксіори; 
(060550) Міксіори; (060551) Міксіори; (060552) Міксіори; (060553) Міксіори; (060554) Підігрівач бражки;

(060555) Підігрівач бражки; (060556) Дефлегматор г31,5 БК.; (060557) Дефлегматор г31,5 БК.; 
(060558) Дріжжанки; (060559) Дріжжанки; (060560) Дріжжанки; (060561) Дріжжанки; (060562) Кон
диціонери; (060563) Кондиціонери; (060564) Насос ВВН 1075; (060565) Насос ВВН 1075; (060566) 
Насос DWO400; (060567) Насос DWO400; (060568) Насос DWO400; (060569) Насос DWO400; 
(060570) Насосидозатори; (060571) Насосидозатори; (060572) Моторредуктор МЦ2С100Н
7155М110; (060573) Моторредуктор МЦ2С100Н7155М110; (060574) Насос ВВО 0,75/0,4;

(060575) Насос ВВО 0,75/0,4; (060576) Мішалки на дріжджанки; (060577) Мішалки на дріжджанки; 
(060578) Мішалки на дріжджанки; (060579) Мішалки на дріжджанки; (060580) Мішалки на дріжджанки; 
(060581) Дикантатори; (060582) Дикантатори; (060583) Дикантатори; (060584) Вакуумпереривач; 
(060585) Вакуумпереривач; (060586) Вакуумпереривач; (060587) Вакуумпереривач; (060588) Вакуум
переривач; (060589) Вакуумпереривач; (060590) Вакуумпереривач; (060591) Вакуумпереривач; 
(060592) Ємкість сухого солоду; (060593) Ємкість сухого солоду; (060594) Шлюзовий дозатор;

(060595) Шлюзовий дозатор; (060596) Насоси ФГ57/9; (060597) Насоси ФГ57/9; (060600) Насоси до
затори PDE DLX CC/M 210230; (060601) Насоси дозатори PDE DLX CC/M 210230; (060608) Бункерні 
ваги ВБ30004; (060609) Бункерні ваги ВБ30004; (060614) Комп'ютер Celeron в комплекті; (060615) 
Комп'ютер Celeron в комплекті; (060616) Комп'ютер Celeron в комплекті; (060638) Солодові грядки;

(060639) Солодові грядки; (060640) системний блок ITBlock G5400 Work; (060642) системний блок 
ITBlock G5400 Work; (060026) Діараторний бак; (060375) Мотопомпа; (060379) Електром'ясорубка; 
(060381) Фотокалориметр НДК 3; (060382) Мікроскоп; (060383) Метршток; (060385) Лічильник газовий 
РГ 600; (060386) Барна стійка; (060389) Лічильник LZQM; (060398) Обчислювач об»єму газу «Універсал»; 
(060399) Шафа сушильна електрична лабораторна; (060402) Стіл заказний; (060408) Контролер РН
метр; (060410) Лічильник водяний ТВСх12 мод.80; (060415) Вага електрична лабораторна АР АХIS 1 шт.;

(060418) Лічильник КС 45  ефіри; (060419) Лічильник КС45; (060425) Лічильник газу G250ЛГК100; 
(060426) Вага електрична аналітична ANG200C AXIS; (060429) Датчик тиску; (060431) Фотоколориметр 
КФК2МП; (060432) Водолічильник СВТУ11В(М2); (060433) Електромагнітний витратомір «Взлет» 
ЕРСВ510; (060461) Меблева стінка; (060462) Офісні меблі; (060463) Набір меблів 1 компл.; (060464) 
Набір меблів 1 компл.; (060465) Набір офісних меблів; (060466) Набір меблів; (060467) Набір меблів;

(060468) Набір меблів; (060469) Газова плита; (060470) Апарат сушильний лабораторний; (060472) Водолі
чильник СВТУ11В(М2); (060491) Домкрат рейковий ДР 16.0 в/п; (060495) Датчик диф. тиску NPT; (060499) 
Авт. вимикач захисту двиг. 11SM2A; (060500) Авт. вимикач 3RV10314GA10; (060501) Вимикач 3RV1042
4KA10; (060502) Електромагн. витратомір ПРЕМ Ду80; (060504) Обчислювач об'єму газу «Універсал02»;

(060505) Перетворювач тиску РС28; (060602) Ротаметр; (060603) Ротаметр; (060604) Ротаметр; 
(060605) Ротаметр; (060607) Вологомір; (060610) Лічильник водяний ТВСх12 мод.100; (060611) Лічиль
ник водяний ТВСх12 мод.100; (060612) Вбудована поверхня «Арістон»; (060613) Вбудована поверхня 
«Арістон»; (060619) Морозильне устаткування FAL0567; (060620) Морозильне устаткування FAL
0567; (060621) Перетворювач тиску SEN8601 B075; (060622) Перетворювач тиску SEN8601 B075;

 (060623) Перетворювач тиску SEN8601 B025; (060624) Перетворювач тиску SEN8601 B025; (060625) Пе
ретворювач тиску SEN8601 B025; (060626) Перетворювач тиску SEN8601 B025; (060627) Перетворювач 
тиску SEN8601 B025; (060628) Перетворювач тиску SEN8601 B025; (060629) Перетворювач тиску SEN
8601 B025; (060636) Перетворювач тиску SEN8601 B025; (060637) Перетворювач тиску SEN8601 B025;

(060641) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HVB1; (060643) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HVB1; 
(060018) Ємкість спиртопідвал №5; (060028) Воздухопідготовка; (060061) Бак на сіль; (060436) При
цеп до а/м КАМАЗ №4976; (060437) Трактор ЮМЗ6; (060439) Автокран КС 4574; (060441) Само
навантажувач; (060442) Екскаватор ЕП 2628; (060444) Гноєрозкидач; (060446) Прицеп тракторний; 
(060447) Фургон 828; (060448) Прицеп цистерна; (060458) Буртовкладочна машина (гусеничний трак
тор); (060459) Прицеп ГКБ 8350 до а/м; (060460) Причіпрозпуск ПР 1Р5; (060598) Навантажувач 
(КШП); (060599) Навантажувач (КШП); (060440) Автомобіль УАЗ 3303; (060445) Автомобіль ГАЗЕЛЬ;

(060450) Автомашина МАЗ500; (060451) Автом. ЗИЛ130; (060453) Автом. САЗ3507; (060454) 
Автом. САЗ 3508; (060455) Автом. ЗИЛ 130; (060456) Автомашина бензовоз; (060457) Автомашина 
ВОЛЬВО; (060630) Автомашини Фольксваген; (060631) Автомашини Фольксваген; (060634) КАМАЗ
5320; (060635) КАМАЗ5320

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Нежитлове приміщення № 3 площею 
111,3 кв. м

Львівська обл.,м. Раде
хів, вул. Львівська, 1

Головне управління 
статистики у Львівській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361400

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами

Група інвентарних об’єктів у складі: одно
поверховий будинок з підвалом літ.А; склад
диспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; госпо
дарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж; 
господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова 
вбиральня літ. Д

Закарпатська обл., 
м. Чоп, вул. Темето, 13

Ужгородське міжрайонне 
управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 22112707

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля контори Закарпатська обл., 
м. Берегово, про
спект Геологів, 31б

Державне підприємство 
«Українська геологічна 
компанія», код за ЄД
РПОУ 38078094

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Вбудовані приміщення літ. А загальною пло
щею 212,6 кв. м

Закарпатська обл., Ір
шавський рн, м. Ірша
ва, вул. Білецька, 4/2

Головне управління ста
тистики у Закарпатській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360464

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Група інвентарних об’єктів у складі: дерево
обробний цех (літ. «А») загальною площею 
326,59 кв. м, приміщення адмінбудинку (літ. 
«Б») загальною площею 87,17 кв. м

Закарпатська обл., 
Рахівський рн, с. Луги, 
урочище УстьГоверла

Карпатський біосферний 
заповідник, код за 
ЄДРПОУ 00276104

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Адмінбудівля 5ти поверхова літ. А, загальною 
площею 698,1 кв. м

Закарпатська обл., 
м. Мукачево,  
вул. Недецеї Яноша, 2

Головне управління 
статистики у 
Закарпатській області, 
код за ЄДРПОУ 02360464

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами

Трансформаторна підстанція площею 
49,2 кв. м (з обладнанням)

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Ога
рьова, 15

ТОВ «Агрокомплекс – 
Уж», код за ЄДРПОУ 
37231169

Регіо наль не від
ділення Фонду по 
Львівській, Закар
патській та Волин
ській областях

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами

Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м. Волинська обл., Ста
ровижівський рн, 
смт. Стара Вижівка, 
вул. Привокзальна, 2

Головне управління 
статистики у Волинській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359662

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Гараж, літер /Б1/ загальною площею 33 кв. м Волинська обл., м. Но
воволинськ, вул. Шеп
тицького Митрополита 
(вул. Піонерська), 18

Західний офіс Держау
дитслужби, код за ЄД
РПОУ 40479801

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж /Літер П1/ загальною площею 
132,2 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Підга
єцька, 13

Західний офіс Держау
дитслужби, код за ЄД
РПОУ 40479801

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж, літер /А1/ загальною площею 
39,8 кв. м

Волинська обл., смт. 
Іваничі, вул. Грушев
ського (вул. Радян
ська), 1

Західний офіс Держау
дитслужби, код за ЄД
РПОУ 40479801

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля адмінприміщення з гаражем «А1» 
загальною площею 141,8 кв. м

Волинська обл., Любе
шівський рн, смт Лю
бешів, вул. Бондарен
ка, 71А

Західний офіс Державної 
аудиторської служби 
України, код за ЄДРПОУ 
40479801

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля /А1/ загальною пло
щею 203,9 кв. м

Волинська обл., 
Рожищенський рн, 
м. Рожище, вул. Неза
лежності, 40

Головне управління 
статистики у Волинській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359662

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Адмінбудівля, загальною площею 367,5 кв. м Волинська обл., м. Ко
вель, вул. Драгома
нова, 22

Головне управління 
статистики у Волинській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359662

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля А1, загальною пло
щею 346,9 кв. м

Волинська обл., м. Кі
верці, вул. Незалеж
ності, 18

Головне управління 
статистики у Волинській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359662

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Частина першого поверху адміністративної бу
дівлі /А5/, загальною площею 405,7 кв. м

Волинська обл., м. Го
рохів, вул. Незалеж
ності, 2

Головне управління 
статистики у Волинській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359662

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Адміністративне приміщення (А2) площею 
210,6 кв. м

Волинська обл., 
м. Володимир
Волинський, вул. Олени 
Хохол, 22

Головне управління 
статистики у Волинській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359662 

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами

Будівля старої контори площею 77,9 кв. м Волинська обл.,смт. 
Шацьк, вул. 50 років 
Перемоги, 5

Головне управління 
статистики у Волинській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359662 

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами

Регіо наль не відділен ня Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Магазин № 2 Одеська обл., м. Ізмаїл, 
Болградське шосе, 12

ТОВ «Мрія», код за ЄД
РПОУ 1037956

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Одеській та 
Миколаївській об
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Пасажирський павільйон в Лузанівці м. Одеса, пляж Лузанів
ка, 21/1

ДП «Одеський морський 
торговельний порт», код 
за ЄДРПОУ 01125666

Міністерство інфра
структури України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж Миколаївська обл., 
Баштанський рн, смт. 
Баштанка, вул. Баштан
ської Республіки, 38

Південний офіс Дер
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж Миколаївська обл., 
Веселинівський рн, 
смт. Веселинове, 
вул. Мозолевського 
(Леніна), 14а

Південний офіс Дер
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж Миколаївська обл., 
Врадіївський рн, смт. 
Врадіївка, вул. Героїв 
Врадіївщини (Леніна), 
137а

Південний офіс Дер
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Комплекс нежитлових будівель АЗС № 2 Миколаївська обл., 
Казанківський рн, 
с. Новоданилівка, 
вул. Індустріальна, 2

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Одеській та 
Миколаївській об
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Майданчик для накопичення та тимчасового 
зберігання вантажів

Миколаївська обл., 
Очаківський рн, с. Ку
цуруб, вул. Ольвій
ська, 1/15

ПрАТ «Очаківське ХПП», 
код за ЄДРПОУ 04270593

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Одеській та 
Миколаївській об
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля санпропускника Миколаївська обл., 
Снігурівський рн, 
м. Снігурівка, вул. Поза
міська, 7/1

ВАТ «Снігурівське», код 
за ЄДРПОУ 853046

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Одеській та 
Миколаївській об
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлові приміщення та споруди Миколаївська обл., 
сще Весняне, вул. Оча
ківська, 1а

Причорноморське 
державне регіо наль не 
геологічне підприємство, 
код за ЄДРПОУ 
01432144

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділен ня Фонду по Полтавській та Сумській областях

Нежитлова будівля загальною площею 
214,7 кв. м

Полтавська область, 
Карлівський рн, с. Со
лона Балка, вул. Баса
рабової, 6

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля приїжджої загальною площею 
37,7 кв. м

Полтавська об
ласть, Глобинський 
рн, с. Шушвалівка, 
вул. Паркова, 2а

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля (продуктовий склад) за
гальною площею 131,4 кв. м

Полтавська область, 
Диканський рн, с. Ді
брова, вул. Новоселів
ська, 1б

ТОВ «ім. Чапаєва», код 
за ЄДРПОУ 00845878

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Склад Полтавська область, 
Диканський рн, с. Дяч
кове, пров. Централь
ний, 5

ТОВ «ім. Чапаєва», код 
за ЄДРПОУ 00845878

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Заглиблений склад Полтавська область, 
м. Лубни, проспект Во
лодимирський, 94

ЗАТ «Лубнимеблі», код за 
ЄДРПОУ 00275042

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Погріб, літ. Ч1 Полтавська область, 
м. Полтава, вул. Парти
занська, 8/20

ТОВ «Полтаварибпром», 
код за ЄДРПОУ 25170795

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
185 кв. м

Полтавська область, 
Чутівський рн, с. Лозу
ватка, вул. Садова, 2

ПСП «Лозоватка», код за 
ЄДРПОУ 30748840

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Газобалонний склад Полтавська область, 
Хорольський рн, 
с. Клепачі,  вул. Фрук
това, 2є

СВК «Перемога», код за 
ЄДРПОУ 05423113

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля Полтавська обл., Кобе
ляцький рн, с. Лівобе
режна Сокілка, вул. Сте
пова, 26

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля колишньої лазні Полтавська обл., Кре
менчуцький рн, с. При
шиб, вул. Гагаріна, 23а

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Підвальне приміщення під будівлею контори Полтавська обл., Пиря
тинський рн, с. Вікто
рія, вул. Київська, 4А

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Група інвентарних об’єктів 47/50 частини 
у складі: нежитлова будівля А1, площею 
318,5 кв. м. та вбиральня Б1, площею 
3,4 кв. м.

Полтавська обл., м. Га
дяч, вул. Лохвицька, 6

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 13967927

Пенсійний фонд 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля ко
лишнього будинку ветеранів, Літ.»А1,а,а1», за
гальною площею 192,5 кв. м; кухня, Літ.»Б1», 
загальною площею 37,8 кв. м; сарай, Літ.»В1», 
загальною площею 8,6 кв. м; погріб, Літ.»Г», за
гальною площею 8,5 кв. м; колодязь № 1

 Полтавська область, 
Хорольський рн, 
с. Вергуни, вул. Рибаль
ська, 29а

 СВК «Перемога», код за 
ЄДРПОУ 05423113

 Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля (гараж), загальною пло
щею 32,3 кв. м. 

Полтавська обл., Зінків
ський рн., м. Зіньків, 
вул. Першотравнева, 1а

ПівнічноСхідний офіс 
Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Гараж, загальною площею 25,8 кв. м Полтавська обл., 
м. Миргород, вул. Со
рочинська, 119, гараж 2

ПівнічноСхідний офіс 
Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля, загальною площею 
103,3 кв. м

Полтавська обл., смт. 
Нові Санжари, вул. Не
залежності, 35/14

Головне управління 
статистики у Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361892

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля (адмінбудинок), загальною 
площею 215,6 кв. м

Полтавська обл., смт. 
Диканька, вул. Пуш
кіна, 2а

Головне управління 
статистики у Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361892

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Частина нежилої двоповерхової будівлі, за
гальною площею 124,86 кв. м

Полтавська обл., 
м. Лубни, пров. Верста
тобудівників, 19

Головне управління 
статистики у Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361892

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові будівлі у складі: адмінбудівля А – 1, 
загальною площею 223,4 кв. м; гараж з огля
довою ямою Б – 1, загальною площею 24,7 
кв. м; вбиральня, В, загальною площею 1,1 
кв. м; огорожа № 1, № 2; колонка № 3

Полтавська обл., 
м. Зіньків, вул. Воздви
женська, 72

Головне управління 
статистики у Полтавській 
області,код за ЄДРПОУ 
02361892

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що підля
гають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Група інвентарних об’єктів у складі: адмі
ністративно – лабораторний корпус, А4, 
загальною площею 4828,3 кв.м.; гаражі зі 
стендовою залою, Б1, загальною площею 
338,9 кв.м.; прохідна зі складами, В1, загаль
ною площею 32,5 кв.м.; склад, Г1, загальною 
площею 144,5 кв.м.; огорожа, 1; огорожа, 2; 
огорожа, 3; замощення, 4

Полтавська обл., м. 
Полтава, вул. Європей
ська, 149 

Український державний 
геологорозвідувальний 
інститут (УКРДГРІ), код 
за ЄДРПОУ 014320032 

Державна служба 
геології та надр 
України 

Наказ Фонду від 21.09.2020 № 1530 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2020 році» (із 
змінами)

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код  
за ЄДРПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

Окреме майно Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 
(спиртове виробництво) у складі:

ДП «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 

37199618

Міністерство 
розвитку 

економіки, 
торгівлі та 
сільського 

господарства 
України

Наказ Фонду 
від 21.09.2020 
№ 1530 «Про 

внесення 
змін до на
казу Фонду 

від 28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затверджен
ня переліків 

об'єктів малої 
приватизації, 

що підлягають 
приватизації в 
2020 році» (із 

змінами)

(210033) Матеріальний склад № 4 (заг.пл. 91.9 кв.м); (210042) Компресорна станція (заг.пл. 
83,8 кв.м.); (210041) Станція річкової води (заг.пл. 26,8 кв.м.); (210040) Трансформаторна під
станція (заг.пл. 33,5 кв.м.); (210038) Станція брудних стоків (заг.пл. 19,2 кв.м); (210026) Зер
носклад (заг.пл. 690,4 кв.м).; (210011) Матеріальний склад №3 (заг.пл. 70,5 кв.м.); (210012) 
Матеріальний склад №2 (заг.пл. 399 кв.м.); (210014) Автогараж №1, матеріальний склад 
№1(заг.пл. 224 кв.м.); (210015) Плотницька майстерня (заг.пл. 150 кв.м.); (210017) Мехмай
стерня (заг.пл. 237,3 кв.м.); (210013) Мазутна насосна станція (загальна площа 32,7 кв.м.)

Полтавська 
область, 

Хорольський 
район, с. Ви
шняки, вул. 

Заводська, 1 

(210009) Побутове приміщення з прохідною, (210007) побутове приміщення з прохідною (ка
бінет заст.директора) (заг.площа 338,6 кв.м.); (210002) Сарай підсобного господарства (заг.
пл. 98,2 кв.м.); (210010) Побутове приміщення (заг.пл. 108,2 кв.м.); (210028) Зерносклад 
№1 (ангар) (заг.пл. 465,2 кв.м.); (210027) Автогараж №2 (210035), Автогараж №2 (Душева 
сировинного цеху) (заг.пл. 268,3 кв.м.); (210025) Адмінбудівля, (210021) Адмінбудівля (ма
газин); (заг.площа 535,4 кв.м.); (210030) Вагова, вуглекислотний цех (будівля вуглекислот
ного цеху, санвузол вуглекислотного цеху) (210037), вагова, вуглекислотний цех (будівля ва
гової на території заводу); (заг.пл. 659,2 кв.м.); (210006) Зерносклад №3 (заг.пл. 240,3 кв.м.)

(210020) Центральний спиртосклад (заг.пл. 321 кв.м.); (210003) Основний виробничий кор
пус (побутова кімната); (210004) Основний виробничий корпус (кабінет енергетика); (210005) 
Основний виробничий корпус (душева кімната); (210008) Основний виробничий корпус (бу
дівля автоматизованої системи управління ); (210018) Основний виробничий корпус (бро
дильний цех, виробнича лабораторія, варочний); (210022) Основний виробничий корпус (ла
бораторія хроматограф); (210036) Основний виробничий корпус (будівля брагоректифіка
ції); (210039) Основний виробничий корпус (будівля солодового цеху) (заг.пл. 3101,7 м.кв.)

(210032) Мазутна станція (загальна площа 37,4 кв.м.); (210023) Зерносклад тимчасового зберігання 
зерна на експедиції №4 (заг.пл. 629,8 кв.м.); (210029) Вагова (заг.пл. 65,7 м.кв.); (210019) Спирто
склад (заг. пл. 429,7 м.кв.); (210016) Туалет на 2 очка №1; (210024) Туалет на 2 очка №2; (210031) 
Градирня; (210034) Туалет;

Полтавська 
область, Хо

рольський ра
йон, м. Хорол, 
вул. Молодіж

на, 25 

(210043) Споруда кранбалки (колони.покрівля); (210044) Огорожа територii ж|б(+забор цегаля
ний); (210045) Оборотне водопостачання; (210046) Мазутні ємкості; (210047) Колодязь питної 
води; (210048) Димова труба котельні; (210049) Емкiсть для мазуту; (210050) Під’їзні колії; (210051) 
Емкiсть для мазуту1; (210052) Бункер приймання зерна1; (210053) Цистерна сивушного мас
ла; (210054) Цистерна спиртова N2; (210055) Цистерна ЭАФ; (210056) Цистерна спиртова № 1; 
(210057) Спиртова цистерна №7; (210058) Спиртова цистерна №6; (210059) Спиртова цистерна 
№5; (210060) Артскважина №2; (210061) Ворота металiчнi; (210062) Артскважина №1; (210063) 
Артскважина №3; (210064) Асфальтова дорога; (210065) Бункер приймання зерна 400 тн (експеди
ція); (210066) Бункер приймання зерна; (210067) Відстійник промислових стоків; (210068) Електрич
на зовнiшня сiтка; (210069) Каналізація по заводу; (210070) Трубопровiд грязних стокiв; (210071) 
Високовольтна лiнiя передач; (210072) Комунiкацiя водян.парова; (210073) Кабельнi розводки;

(210074) Газопровiд по тер.зду i устаткув. в заводi; (210075) Автоматика подачi газу в котельнi; 
(210076) Автомат. регулятор РКМ1; (210756) Нафторезервуар; (210077) Зерноочистной се
паратор Зсм50; (210078) Цистерна для слабоградусної рідини; (210079) Дрожжевой чан в ко
личестве 3 шт; (210080) Кондиціонер /гол бух./; (210081) Кондиціонер дир; (210082) Дренаж
не устр. діам.2м з фільтром 1/2; (210083) Дренажне устр. діам. 1,5м з фільтром 2/1; (210084) 
Дріжджанки з міксером; (210085) Насос СМ 10065200 (дріждж); (210087) Комплект пропано
кислород. різки; (210088) Станок заточношліфувальний; (210089) Кондиціонер бух; (210091) На
сос К8016180 К8050200 під "0"; (210092) Насос К 20/30 (спиртоловушка )2К9; (210093) 
Компресор ВМ 2050; (210094) Пневмо клапан з позиціонером; (210096) Вентилятор ВЦ1446; 
(210098) Збірник спиртовий №1; (210099) Збірник спиртовий №2; (210100) Збірник спиртовий 
№3; (210101) Збірник спиртовий№4; (210102) Збірник сивушний; (210103) Збірник ефірний;

(210104) Станок деревообробний; (210105) Подавач зерна №2; (210106) Вентилятор сепаратора; 
(210107) Вентилятор витяжний; (210108) Колектор пари; (210109) Маточник; (210110) Кондиціонер 
економ; (210111) Норія П 50/30; (210112) Норія П 50/30 (експедиція); (210114) Контрольний снаряд ВК; 
(210115) Царга; (210116) Ємкість ХВО; (210117) Дренажне устр.діам.1,5м ХВО з фільтром 2/2; (210118) 
Дробарка А 1ДМ2Р75; (210119) Автоматическая установка АСУТП БРУ (апарат); (210120) Шнек; 
(210121) Автоматизована система управління ТП БРУ та вузла приготування замісу (варка); (210122) 
Випрямитель сварочний ВД 306 УЗ; (210124) Асинхронний електродвигун пот 55 квт; (210125) Пневмо
клапан з пазиціонером \задв шибер з пневмопозиціонером\; (210126) Лебідка ручна ричажна МТМ 2 
т; (210127) Станок токарновинтовий; (210128) Токарний станок; (210131) Сварочний трансформатор;

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код  
за ЄДРПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
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гають  
приватизації 
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(210132) Теплообмiнник (броділка); (210133) Деаерацiйна колона; (210134) Економайзер 2 П 1330; 
(210135) Трансформатор ТСМ; (210136) Водородкатiонiтовий фiльтр; (210137) Сма механічних 
фільтрів; (210138) Щит КВП I А; (210139) Димосос Д 10; (210140) Економайзер ЄПІ2356; (210141) 
Паровий котел ДКВР 10.5; (210142) Деаератор; (210143) Паровий котел ДКВР 6.5; (210144) Транс
форматор ТМ400; (210146) Інжектор; (210147) Дифлегматор F49 м кв н/ж; (210148) Електро
двигун; (210149) Кип"ятильник брагоректифікаційної установка ЕК; (210150) Кип"ятильник бра
горектифікаційної установка РК; (210151) Емкiсть iзотермiчка ДОУ; (210152) Емкiсть iзотермiчна; 
(210153) Вуглекислотна установка УВЖ з ємкістю ізотермічною 1 шт; (210154) Брагоректифiкацiйна 
установка; (210155) Ректифiкацiйна колона; (210156) Мiрник цилiндричний; (210157) Скрубер;

(210158) Агрегат гiдровипробування; (210159) Бродильній чан 100 куб; (210160) Контрольний 
снаряд; (210161) Спиртовий мiрник; (210162) Завальний бункер 3 тн; (210163) Бункер зерновий 
60 тн; (210164) Електроталь гараж; (210165) Електроталь\кранбалка\; (210166) Конвеер КШП; 
(210167) Погрузчик КШП 50; (210168) Вагонорозгрузчик; (210169) Грузопiдйомник ГУАР; (210170) 
Кранбалка ВКЦ; (210171) Насос СМ10065200 під "0"; (210172) Компресор 2ВУ12.5; (210173) 
Станок сверл.; (210174) Станок КС 1; (210175) Бродильній чан  100 куб 2; (210176) Бродильній чан 
 100куб 1; (210177) Вагонорозгрузчик 1; (210178) Токарний станок1; (210180) Водородкатiонiтовий 
фiльтр1; (210181) Мірник спиртовий2; (210182) Мiрник спиртовий1; (210183) Мiрник конусний1; 
(210184) Насос сивушного масла 2К6; (210185) Насос спиртовий 3К6; (210186) Насос ефірів2К6;

(210187) Мiрник технiчний 75дал; (210188) Мiрник технiчний; (210189) Мiрник металiчний; (210190) 
Мiрник конусний; (210191) Мірник спиртовий; (210192) Мірник об.1000дал; (210193) Дефлегматор; 
(210194) Насос Лавара; (210195) Бойлер 100л; (210196) Глибинний насос в комплекті(трос,хомут); 
(210197) Чанок замісу (варочне відділення); (210198) Конденсатор F=8; (210199) Насос 8065
160 заміс; (210200) Дозувальна помпа1; (210201) Індикатор технологічний мікропроцесорний 
ІТМ223 в комплекті 1 (варка); (210202) Кондеціонер Делонгі1; (210203) Витяжний вентилятор1 
плотня; (210204) Станок деревообробний 1; (210205) Царга1; (210206) Контрольний снаряд2; 
(210208) Дріжджанки з міксером 2; (210209) Дріжджанки з міксером 1; (210210) Дренажне устр. 
діам.2м з фільтром 1/1; (210211) Контрольний снаряд1; (210212) Бродильній чан 100 куб9;

(210213) Спиртовий мiрник5 (зливне); (210214) Спиртовий мiрник4 (зливне); (210215) Спиртовий 
мiрник3 (зливне); (210216) Спиртовий мiрник2 (зливне); (210217) Бродильній чан  100 куб8; (210218) 
Бродильній чан  100 куб 6; (210219) Спиртовий мiрник1 (зливне); (210220) Бродильній чан  100куб 7; 
(210221) Бродильній чан  100 куб 5; (210222) Бродильній чан  100 куб4; (210223) Бродильній чан  100 
куб 3; (210224) Станція випробування балонів; (210225) Насос випробовування балонів; (210226) Тельфер 
(вугле); (210227) Компресор №2 вуглекисл; (210228) Компресор повітр №1 ВКЦ; (210229) Компресор 
повітр; (210230) Бойлер; (210232) Компресор повітр №2; (210233) Конденсаторна установка; (210234) 
Розподільчі комірки 0,4кВ; (210235) Високовольтні комірки 10Вт; (210236) Міксер 0 чана; (210237) 
Бродильний чан 0; (210238) Міксер бродильного чану №10; (210239) Міксер бродильного чану №9;

(210240) Міксер бродильного чану №8; (210241) Міксер бродильного чану№7; (210242) Міксер 
бродильного чану №6; (210243) Міксер бродильного чану №5; (210244) Міксер бродильного чану 
№4; (210245) Міксер бродильного чану№3; (210246) Міксер бродильного чану№2; (210247) Міксер 
бродильного чану№1; (210248) Міксер маточника; (210249) Низькотемпературна варка; (210251) 
HD7/18C апарат без нагріву керхер; (210252) Насос моноблочний КМ 6550160 з ущільненням; 
(210253) Трьохвентильний клап.блок.з кронштейном; (210254) Індикатор технологічний мікропроце
сорний ІТМ223 в комплекті; (210255) Клапан пневмо з позиціонером; (210257) Вертикальна помпа; 
(210258) Насос К 8065160 бойлерна; (210259) Конденсатор 50; (210260) Клапан шаровий з пози
ціонером (котельня); (210261) Кондиціонер Самсунг 18; (210262) Кондиціонер Coopen j Hanten 18; 
(210263) Кондиціонер Cjjhen j Hanten7; (210264) Кондеціонер Делонгі; (210265) Насос ефірів 2К6;

(210266) Насос спиртовий 3К9; (210267) Насос сивушного масла 1,5х9Д; (210268) Бак лютерної 
води; (210270) Бак холодної води№3; (210271) Бак холодної води №2; (210272) Бак холодної води№1; 
(210274) Насосний агрегат ХМ 5032154 з ед.дв.5,5кВт/3000 об.хв.; (210275) Насосний агрегат ХМ 50
32125 К5 з ел.дв. 1,5іВт/3000 об.хв.; (210276) Мірник; (210277) Спіральний теплообмінник F=40 м.кв. 
н/ж; (210278) Насос Grundfos CM104ARAEAQQE; (210279) Насос Grundfos CM104ARAEAQQE; 
(210280) Мірник; (210281) ЗМ60; (210282) ЗМ30; (210283) 4PD/10 Двигун; (210284) Дробарка А1
ДМ2Р90М1200/1050П; (210285) Конвеєр гвинтовий Ш200 17Н25; (210286) Спектрофотометр ULAB 
102; (210287) Насос 3М 40160/4; (210289) Насос Pedrollo F 10; (210290) Лічильник х/в Ду 150; (210291) 
Насосдозатор DDA 177 ARPP/E/CF31U2UFG; (210292) Насос вертикальний CR1018AFAEHQQE;

(210293) Насос ЗМ 40160/4; (210294) Насосний агрегатХМ 5032130 з ел.дв.2,2 кВт/3000 об.хв.; 
(210295) Насосний агрегат ХМ 5032154; (210296) Насос Pedrollo F 32/160; (210297) Конденсатовівдів
ник поплавковий; (210298) Конденсатовівдівник поплавковий; (210299) Ваги OHAUS SPX 222; (210300) 
рНметр рН150; (210301) Спиртоловушка 1200 мм (10тарілок); (210302) Насос Д 320/50; (210303) 
Теплообмінник спіральний F=20 м.кв.; (210304) Насосний агрегат ХМ 5032154 К5 з ед.дв.5,5 кВт/3000 
об.хв.; (210305) Обчислювач моделі" Єргомера"; (210310) Системний блок Атлон 1640 1; (210311) Мо
нітор Philips 220SW9FB; (210312) Системний блок ІнтелЕ7400 новий сервер; (210313) Ноутбук Асус 15; 
(210315) Принтер Кенон; (210316) Принтер \копір\сканер Canon i SENSYS MF4120; (210319) Монітор 
Самсунг2223; (210321) Лазерний принтер; (210323) Телефакс; (210327) Обчислювач моделі Ергоме
ра 126; (210328) Касовий апарат; (210329) Модем; (210330) Системний блок Pentium G4400, Asus;

(210331) Системний блок Pentium G4400, Asus; (210332) Газовий хроматограф Кристал 2000 М; 
(210335) Блок безперервного живлення; (210336) Міні АТС; (210337) Монітор 21,5" Asus VS228DE; 
(210338) Системний блок ITBlock G4560 Work; (210339) РРО МІНІ 600,04 МЕ; (210341) ПК DELL OptiPlex 
3020 Mikro (210ACUOA2); (210342) ПК DELL OptiPlex 3020 Micro (210ACUOA2); (210343) ПК DELL 
OptiPlex 3020 MT; (210344) БФП Кенон іSensys MF411dw cWiFi; (210346) Системний телефон Пана
сонік; (210348) Компютер економ; (210350) Системний консоль Панасонік; (210351) Монітор 23,6" 
liyama ProLite X2474HVB1; (210352) Монітор Philips 23.6"243V5LSB; (210353) Системний блок ITBlock 
G5400Work; (210354) Системний блок ITBlock G5400Work.; (210361) Екскаватор; (210362) Прицеп для 
трактора; (210363) Трактор МТЗ 80; (210364) Ворота гаражні; (210365) Бочка для перевезення барди; 
(210570) Електродвигун 4А1005243; (210571) Електродвигун4А100S2У3(дріж брод); (210572) Вузол облі
ку газу(установка обчислюв Ергомера); (210573) Метран10ВнДи1111; (210574) Метран 100Ди1151;

(210575) Метран 100Ди1111; (210576) Перетворювач частоти АТV31; (210579) Мікропроцесорний 
регулятор МІК51; (210580) Електродвигун 4А160М4У3; (210583) Електродвигун 4А90L2У3; (210584) 
Електродвигун 4А71А4У3(вугл); (210588) Електродвигун 4А112М4У3(підроб)1; (210589) Електро
двигун 0000(вар) 1; (210590) Бак розчину солі (котель); (210591) Електродвигун 4А90L2У3(котель); 
(210592) Електродвигун 4А225М4У3(вод); (210593) Електродвигун 4А180S2У3(вод); (210594) 
Електродвигун АО224(насос бруд); (210595) Електродвигун АО2724(насос бруд); (210596) 
Електродвигун 4А180S4У3(повіт.комп); (210597) Електродвигун АО2726(повіт.комп); (210598) 
Електродвигун 4А200М6У(повіт комп); (210599) Електродвигун 4А160S2У3(бойлер); (210600) Елек
тродвигун 4А90L4У3(бойлер); (210602) Електродвигун 4А71В4У3(вугл); (210603) Електродви
гун 4А112МА6У3(вугле); (210605) Електродвигун АИР 112 М2 7,5/3000; (210607) Електродвигун 
75/1500; (210608) Мазутна форсунка; (210610) Електродвигун 4А90L2У3(спирт)2; (210611) Елек
тродвигун 4А90L2У3(спирт)3; (210626) Електродвигун АО2324(вугл)7; (210627) Електродвигун 
4А100S2У3(вугле); (210628) Електродвигун АО2324(вугл); (210629) Електродвигун 4 А71В6У3(вугл);

(210630) Електродвигун АО2324(дріжброд)1; (210631) Електродвигун АО2324(дріжброд)2; 
(210632) Елекродвигун АО2324(дріжброд)3; (210633) Електродвигун АО2424(дріжброд)1; 
(210634) Електродвигун АО2424(дріжброд)2; (210635) Електродвигун АО2424; (210636) Елек
тродвигун 4А112М4У3(дріжброд)2; (210637) Електродвигун АО2424(дріжброд)4; (210638) Елек
тродвигун 4А160S2У3(дріжброд)1; (210639) Електродвигун 4А160S2У31; (210640) Електродвигун 
АО2516(дріжброд)1; (210642) Електродвигун А1018У3(вугл)1; (210643) Електродвигун 4 А71В
4У3(вугл)1; (210645) Електродвигун АО2324(вугл)2; (210647) Електродвигун 4А90L2У3; (210648) 
Електродвигун4А90L2У3(апарат)3; (210649) Електродвигун 4А90L2У3(спирт)1; (210661) Електро
двигунчам 25054 75 квт 1500об; (210662) Електродвигун АО2616(підроб); (210663) Електро
двигун 4А112М4У3(підроб); (210664) Електродвигун 4А250S4У3(підроб); (210665) Електродвигун 
АНР71АН(підроб); (210666) Електродвигун 4А71В4У3(підроб); (210667) Електродвигун 4А80В4У3(підроб); 
(210668) Електродвигун4А100L4У3(підроб); (210691) Електродвигун 4А100L2У3; (210692) Електродвигун 
АО2516(дріжброд); (210693) Електродвигун АО2818; (210694) Електродвигун АО2816(котель);

(210695) Електродвигун АО2626(котель); (210696) Електродвигун 4А180М2У3; (210697) Вентилятор 
котлаДКВР10/13 (котель); (210698) Парасепаратор котлаДКВР 10/13(котель); (210699) Щит кервання 
котломДКВР 10/13(котель); (210700) Димоос котлаДКВР 6,5/13(котельн); (210701) Парасепаратор 
котла ДКВР 6,5/13(котел); (210702) Паровий насос (котел); (210703) Насос ХВО №1(пост відкачки 
барди); (210705) Електродвигун 4А160S2У3; (210706) Деаераторний насос №1; (210707) Електро
двигун АО2422(котель); (210708) Деаераторний насос №2(котель); (210709) Бак мокрого збері
гання солі(котель); (210710) Електродвигун АО2426(вар); (210711) Електродвигун 4А100L4У3(вар); 
(210712) Електродвигун АО2614(вар); (210714) Електродвигун АО2514(вар); (210718) Електро
двигун 4А100L4У3(дріжброд); (210719) Електродвигун 4А100L4У3(дріжброд); (210720) Електродви
гун 4А100L4У3; (210721) Електродвигун АО2324(дріжброд); (210722) Електродвигун АО2312; 
(210723) Електродвигун АО2424(дріжброд); (210724) Електродвигун 4А112М4У3(дріжброд); 
(210725) Електродвигун 4А132S6У3; (210726) Електродвигун 4А132S6У3(дріжброд); (210727) 
Електродвигун АО2514(дріжброд); (210728) Електродвигун 4А132М2У3(дріжброд);

(210729) Електродвигун 4А160S2У3(дріжброд); (500463) Багатофункціональний пристрій БФП Canon 
image RUNNER; (500464) Ваги лабораторні OHAUS; (501010) Монітор 23,6” ASUS VA249NA; (501011) 
Системний блок 12/2019; (210355) Автомобiль КАМАЗ 5410 3356 з полуприцепом; (210356) Авто
машина ЗIЛ ММЗ 1615; (210357) Автомашина ЗIЛ ММЗ 1618; (210358) Автомашина УАЗ 3303; 
(210360) Автомобiль ВАЗ 21063; (210366) Автомобіль Сітроен; (210368) Автомобіль "Мазда 6"; 
(210370) Стінка мебельна комбінована Арго гол.бух.; (210371) Тумба мобільна Арго гол.бух.; (210372) 
Підставка під системний блок гол.бух.; (210373) Стіл приставний гол.бух.; (210374) Стіл Арго гол.
бух.; (210375) Крісло Візит1 дир.к.в. 4шт; (210376) Шафаскло 2ств.дир.к.в.; (210377) Тумба ку
това дир.к.в.; (210378) Шафа кут.дир.к.в.; (210379) Приставка кутова дир.к.в.; (210381) Тумба при
ставна АТ дир.; (210382) Підставка під системний блок дир.; (210383) Крісло Амбасадор кож.дир.;

(210384) Шафа відкрита 2ств. прийм.; (210385) Шафаскло 2ств. прийм.; (210386) Шафа гардероп. 
прийм.; (210387) Підставка під системний блок прийм.; (210388) Тумба мобільна прийм.; (210389) Сейф 
н/з ек. 405/360/740; (210390) Сейф н/з гол.бух. 405/310/630; (210391) Тумба прийм.; (210392) Тумба 
Арго гол.бух.; (210393) Приставка до тумби дир.; (210394) Стіл дир.к.в.; (210395) Тумба приставна 
гол.бух.; (210396) Шафа Арго гол.бух.; (210397) Шафа ек.; (210398) Стіл бух.к.в.; (210399) Шафа для 
посуду бух.к.в.; (210400) Тумбочка бух.; (210401) Стінка мебельна комбінована Арго низ.; (210402) 
Крісло Прем"єр кож.гол.бух.; (210403) Стіл робочий прийм.; (210404) Стіл приставний прийм.; (210405) 
Підставка кутова ек.; (210406) Шафа гардероб. ек.; (210407) Крісло Стрим; (210408) Стіл для відвідувачів 
ек.; (210409) Стіл робочий ек.; (210410) Шафа комбінована; (210411) Стіл керівника 2000х900х750;



20 відомості
приватизації

№ 47 (1327)29 вересня 2020 року

Продовження додатка 3Продовження додатка 3

Назва об’єкта Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код  
за ЄДРПОУ

Орган 
управління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 
до перелі
ку об’єктів, 
що підля

гають  
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

(210412) Крісло кож.Формула ек.; (210413) Крісло кож.Прем"єр ек.; (210414) Диван кож.Доміно 
бух.к.в.; (210415) Крісло Туніс зав.лаб.; (210416) Диван кож. Доміно1 прийм.; (210417) Стілець 
Сільвія прийм.; (210418) Крісло Формула прийм.; (210419) Стіл робочий бух.1; (210420) Підставка 
під монітор бух.3; (210421) Підставка під монітор бух.2; (210422) Підставка під монітор бух.1; (210423) 
Тумба ек.3; (210424) Тумба ек.2; (210425) Тумба ек.1; (210426) Стілець Сільвія ек.3; (210427) Стілець 
Сільвія ек.2; (210428) Стілець Сільвія ек.1; (210429) Підставка під системний блок ек.1; (210430) 
Шафаскло 2ств. ек.1; (210431) Стілець з підлокотн. Сільвія гол.бух.3; (210434) Стілкць Сільвія гол.
бух.2; (210436) Стілець Сільвія дир.11; (210437) Лічильник електричної енергії ZMD 405; (210438) 
Механізм тягомонтажний Gutman KKV3.2; (210439) Контролер мікропроцесорний МІК51010303
03100220; (210440) Контролер мікропроцесорний МІК5101030303100220; (210441) Датчик 
АИР 20/М2 ДД 42002А3t10.2/40кПа 40МПа 420мА С К1 ГП; (210442) Шафа сушильна СЕШ3М;

(210443) Пурка ПХ3; (210444) Регулятор витрат газу РРГ10; (210445) Колонка капілярна InertCap
FFAP 60м*0,32м*0,5мкм; (210446) Підставка під монітор ек.1; (210447) Тумба мобільна бух.6; (210448) 
Стілець Сільвія; (210449) Стілець Сільвія; (210450) Шафаскло 2ств. прийм.1; (210451) Стіл робочий 
ек.1; (210452) Тумба ек.4; (210453) Стілець Сільвія бух.5; (210454) Тумба мобільна бух.5; (210455) 
Тумба мобільна бух.3; (210456) Тумба мобільна бух.2; (210457) Тумба мобільна бух.1; (210458) Мі
кропроцесорний регулятор в комплекті 3; (210459) Мікропроцесорний регулятор МІК51; (210460) 
Мікропроцесорний регулятор в комплекті 1; (210461) Ваги автомобiльнi 1 завод; (210462) Пере
творювач тиску АИР20/М2/ДГ/640/02 2 (варка); (210463) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДГ/640/02 1 
(варка); (210464) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДИ/102 1; (210465) Мікропроцесорний регулятор 
МІК 510703 1 (варка); (210466) Лічильник газу TZ/Fluxi G400 DN100 PN16; (210467) Електромагніт
ний витратомір ПРЕМ Д32; (210468) Лічильник НІК2303 АРПЗТ 1120; (210469) Клапан сідельний, 
тип 532 50 D 8 90 5 12; (210470) Перетворювач частоти ATV312 7.5кВт; (210471) Позиціонер пнев
матичний для Inter App з приводом; (210472) Позиціонер пневматичний для Inter App з приводом; 
(210473) Стілець Сільвія дир.10; (210474) Стілець Сільвія дир.9; (210475) Стілець Сільвія дир.8;

(210476) Стілець Сільвія дир.7; (210477) Стілець Сільвія дир.6; (210478) Стілець Сільвія; (210479) 
Стілець Сільвія дир.4; (210480) Стілець Сільвія дир.3; (210481) Стілець Сільвія дир.2; (210482) Сті
лець Сільвія дир.1; (210483) Стілець Сільвія бух.4; (210484) Стілець Сільвія бух.3; (210485) Стілець 
Сільвія бух.2; (210486) Стілець Сільвія бух.1; (210489) Підставка під системний блок бух.3; (210490) 
Підставка під системний блок бух.2; (210491) Тумба мобільна бух.4; (210492) Діафрагма Камерної 
Ду 150; (210494) мікропроцесорний регулятор МіК5107 з КБЗ24;29р; (210495) веси онаус серііі 
Аdventurer FR 3130; (210496) Рефрактометр лабораторний ИРФ454 Б2М; (210497) Датчик надлиш
кового тиску №2 (бражна кол.); (210499) Зерновий вологомір; (210501) Датчик надлишкового тиску 
№0 передаточний; (210510) Перетворювач частоти АТV31 7,5 Вт; (210511) Перетворювач тиску 
АИР/20/М2/ДГ/640/02; (210512) Пірометр; (210513) Перетворювач частоти 5,5Вт; (210514) Перетво
рювач частоти 11кВТ; (210516) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДД/400; (210517) Перетворювач тиску 
АИР10/М1/ДИ/1160; (210518) Перетворювач тиску АИР20/М2/ДД/420; (210520) Мікропроцесорний 
регулятор МІК51; (210521) Мікропроцесорний регулятор МІК51 апарат; (210522) Вологомір зерно
вий; (210523) Датчик тиску; (210524) Мікропроцесорний регулятор МІК 510703; (210525) Привод 
Електричний ER20.Х3Л.SP6; (210527) Датчик перепаду тиску №2; (210528) Датчик перепаду тиску; 
(210529) Підставка під монітор бух.; (210530) Шафаскло 1ств. бух.; (210531) Стіл для відвідувачів 
бух.; (210532) Приставка кут бух.; (210533) Шафа гардероб. бух.; (210534) Шафастекло 2ств.бух.; 
(210535) Шафа закрита 2ств. бух.; (210536) Стіл під ксерокс бух.; (210537) Стіл робочий бух. 2шт; 
(210538) Стіл робочий бух.; (210539) Підставка під системний блок; (210540) Стіл АТ дир.; (210541) 
Стіл приставка АТ дир.; (210542) Шафа гардероп. АТ дир.; (210543) Шафаскло 2ств. АТ дир.;

(210544) Шафа закрита 2ств. АТ дир.; (210545) Топ для шафи АТ дир.; (210546) Тумба АТ дир.; (210547) 
Стерилiзатор; (210548) Стерилiзатор пар.; (210549) Ваги автомобiльнi експедиція; (210550) Шафаскло 
1ств.. бух.; (210551) Тумба мобільна бух.; (210552) Підставка під системний блок бух.; (210554) Стілець 
Сільвія бух.; (210555) Стілець Сільвія; (210556) Стілець з підлокотн. Сільвія; (210557) Стілець Сільвія 
гол.бух.; (210559) Підставка кут. ек.; (210560) Шафаскло 2ств. ек.; (210561) Підставка під систем
ний блок ек.; (210562) Підставка під монітор ек.; (210563) Стілець Сільвія ек.; (210564) Крісло Туніс; 
(210565) Тумба ек.; (210566) Аквадистилятор електричний ДЭ25 М; (210567) Перетворювач тиску РС
28/0...10 kPa/PD/M; (210568) Перетворювач тиску РС28/0...10 kPa/PD/M; (210569) Перетворювач тиску 
РС28/0...25kPa/PD/M; (210585) Стелаж звич. 1; (210586) Стелаж звич.2; (210587) Прилавок глух.1; 
(210609) Комунікаційний пристрій КД 02 в комплекті; (210659) Пальник газовий МДГГ 400 з датчиком 
ФДП; (210660) Пальник газовий МДГГ250для котла ДКВР 6,513; (210672) Датчик абсолютного тиску;

(210577) Вентиляція бродильного відділення; (210578) Вентиляція зерноскладу №1; (210612) Щит 
однопанельний1; (210613) Щит однопанельний2; (210614) Щит однопанельний3; (210615) Щит одно
панельний4; (210616) Щит однопанельний5; (210617) Щит однопанельний6; (210620) Щит однопанель
ний9; (210621) Щит однопанельний 10; (210622) Щит однопанельний11; (210625) Мазутна форсунка1; 
(210650) Прилавок кутовий; (210653) Пост ручної зварки; (210658) Холодильник з верхньою морозиль
ною камерою Індезіт; (210671) Плуг; (210673) Котел КСТГ газовий; (210674) Котел АКУВ 23,2 газовий; 
(210679) Коректор ufpe SGU 741; (210681) Холодильна шафа SW1400/ОР; (210682) Холодильна вітрина 
w 12|2K; (210683) Стелаж кондитерський; (210684) Стелаж кут.; (210685) Стелаж хлібний; (210686) 
Стелаж звич.; (210687) Прилавок глух.; (210688) Прилавоквітрина; (210689) Прилавок стекляний
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Адміністративна будівля загальною площею 
146,5 кв. м

Сумська обл., 
СерединоБудський 
рн, м. СерединаБуда, 
вул. Вокзальна, 8

Головне управління 
статистики у Сумській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362227

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля гаража (колишній склад 
МТС)

Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Сумська, 97 Д

ВАТ «Роменське АТП 
15948», код за ЄДРПОУ 
03118558

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами) 

Гараж Сумська обл., Білопіль
ський район, с. Річки, 
вул. 9 Травня, 3

Білопільська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00704304

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Гараж Сумська обл., Білопіль
ський район, с. Вири, 
вул. Кавказ, 30

Білопільська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00704304

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А» Сумська обл., Лебедин
ський рн, м. Лебедин, 
вул. Ляшка, 28

Головне управління 
Державної служби Укра
їни з питань геодезії, 
картографії та кадастру 
у Сумській області, код 
ЄДРПОУ 39765885

Державна служба 
України з питань 
геодезії, картографії 
та кадастру

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Легковий автомобіль ГАЗ 3110 м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьєва, 28 

Сумський апеляційний 
суд, код за ЄДРПОУ 
42267878

Державна судова 
адміністрація 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Адміністративний будинок Сумська обл., м. Біло
пілля, вул. Соборна, 11

Головне управління Дер
жавної служби України 
з питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення Сумська обл., м. Пу
тивль, вул. Кролевець
ка, 70

Головне управління Дер
жавної служби України 
з питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Гараж Сумська обл., м. Пу
тивль, вул. Першотрав
нева, 56

Головне управління Дер
жавної служби України 
з питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Будівля та гараж Сумська обл., м. Шост
ка, вул. 6ої Гвардій
ської Дивізії, 1 

Головне управління Дер
жавної служби України 
з питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Адмінбудівля Сумська обл., смт. Ве
лика Писарівка, вул. Не
залежності, 13

Головне управління Дер
жавної служби України 
з питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Магазинїдальня Сумська область, 
СерединоБудський 
рн, смт. Зноб
Новгородське, вул. Те
тяни Горєлової, 77

Відсутній Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля, загальною площею 
494,7 кв. м

Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 13

Головне управління 
статистики у Сумській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362227

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівлі та споруди Охтирської партії 
з геофізичних досліджень свердловин

Сумська обл., м. Охтир
ка, вул. Олександра 
Твердохлібова, 2

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
ДГП «Укргеофізика», код 
за ЄДРПОУ 21044912

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділен ня Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Цех зварювальних робіт Рівненська обл., Во
лодимирецький рн, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 25

ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
Арматурний цех загальною площею 
2070,5 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 56 

 ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

 Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Бетонний завод загальною площею 
4014,3 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 58 

Виробничий корпус з підготовки ремонтно
будівельних робіт загальною площею 
879,2 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 60/2 

Площадка складування конструкцій загальною 
площею 24,8 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 60/1 

Склад паливномастильних матеріалів з 
автозаправною станцією загальною площею 
157,4 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 53 

Комплекс, майновий – деревообробний цех 
загальною площею 1308 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 55 

Складнавіс Б1 загальною площею 1981,5 кв. м, 
ЦМС генпідрядника Г1 загальною площею 
1674,1 кв. м, склад матеріалів на НРБ К1, за
галь ною площею 1633 кв. м, склад Л1 загальною 
площею 97,6 кв. м, туалет М1 загальною площею 
41,6 кв. м, майданчик складування матеріалів 
площею 870 кв. м, відкриті складські майданчики 
генпідрядника площею 6219 кв. м, майданчик 
складування обладнання площею 3852 кв. м, рам
па розвантаження вагонів площею 251 кв. м

Рівненська обл. Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 50 

Група інвентарних об’єктів у складі: 
Матеріальний склад ПТЕМ загальною площею 
888,7 кв. м, Цех передмонтажних робіт за
гальною площею 3555,3 кв. м, Бокс стоянки 
машин АТЦ бази ПТЕМ загальною площею 
1056,3 кв. м, Газове господарство бази ПТЕМ 
загальною площею 302,2 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 34, 
корп.1, 2, 3, 4 

ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Загальностанційний лабораторнопобутовий 
корпус загальною площею 1493,9 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 33 

Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР 
(літер Б1) загальною площею 1432,1 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 35

Частина складу каміння та щебеня, а саме: авто
вагова УВТК, А1 загальною площею 14,5 кв. м, 
навіс, вимощення бетонне ІІ площею 172 кв. м, 
ворота металеві № 1, огорожа залізобетонна № 2

Рівненська обл. м. 
Вараш, Будівельна база 
№ 1 та № 2 промисло
вої зони, 66

ВП «Рівненська АЕС» 
ДП »НАЕК «Енергоа
том», код за ЄДРПОУ 
05425046

Міністерство енер
гетики України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: конторапро
хідна автогосподарства будбази загальною пло
щею 435,6 кв. м, побутовий корпус автогаража на 
450 місць автогосподарства будбази загальною 
площею 4408 кв. м, пожежний резервуар автогос
подарства будбази V250 м. куб, відкрита стоянка 
машин автогосподарства будбази бетонне вимо
щення S=17237 кв. м, відкритий навіс автогоспо
дарства будбази споруда S=333,0 кв. м 

 Рівненська обл., Во
лодимирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 48, 47 

 ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

 Міністерство енер
гетики та захисту 
довкілля України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Площадка укрупненої збірки та складування 
обладнання площею 966,6 кв. м, кабельне 
поле площею 3515 кв. м, площадка для збірки 
електроосвітлювачів площею – 1217 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 41/1 

Дільниця малої механізації загальною площею 
1311,8 кв. м 

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 45 

Приміщення для ремонту важких машин і меха
нізмів, К – 1, загальною площею 1289,6 кв. м, 
ремонтно – механічна майстерня, К’1, загаль
ною площею 290,1 кв. м, ремонтномеханічна 
майстерня з побутовими приміщеннями, Ж – 2, 
загальною площею 473,1 кв. м, блок контори 
дільниці ВГМ будбази, А1, загальною площею 
312,5 кв. м, пожежний резервуар буд.бази № 1 
V=100 м. куб., відкриті площадки стоянки ма
шин і механізмів площею 4736,9 кв. м

Рівненська обл., Воло
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про
мислової зони, 46 

Частина будівлі пожежного депо «Д2» (в т. ч. 
підвал – Пд) площею 397,6 кв. м

м. Рівне, вул. Київ
ська, 106

ДП НВО «Потенціал
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Навіс з рампою літ. «у» площею 218 кв. м м. Рівне, вул. Київ
ська, 106

ДП НВО «Потенціал
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об
ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Адміністративне приміщення загальною пло
щею 467,4 кв. м

Рівненська обл., Воло
димирецький рн, смт. 
Володимирець, вул. Со
борна, 2

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення, гараж загальною 
площею 19,8 кв. м

Рівненська обл., Воло
димирецький рн, смт. 
Володимирець, вул. Со
борна, 2

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Будівля адміністративна загальною площею 
108 кв. м

Рівненська обл., Ду
бровицький рн, м. Ду
бровиця, вул. Кому
нальна, 40

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Адміністративне приміщення загальною пло
щею 126,4 кв. м

Рівненська обл., Берез
нівський рн, м. Берез
не, вул. Зірненська, 22а

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення, гараж, загальною 
площею 24,0 кв. м

Рівненська обл., Берез
нівський рн, м. Берез
не, вул. Київська,10 б, 
гараж 2

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля лабораторії загальною площею 
599,6 кв. м

Рівненська обл., Ост
розький рн, м. Острог, 
вул. Сагайдачного, 49

Острозька районна дер
жавна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00703776

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Ветлабораторія, нежитлова будівля загальною 
площею 155,3 кв. м

Рівненська обл., Кос
топільський рн м. 
Костопіль, вул. Рівнен
ська, 99

Костопільська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 26299380

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення, гаражвіварій, загаль
ною площею 96,0 кв. м

Рівненська обл., Кос
топільський рн м. 
Костопіль, вул. Рівнен
ська, 99

Костопільська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 26299380

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля ветеринарної лабораторії загальною 
площею 260,9 кв. м у складі: А1ветеринарна 
лабораторія, В1гараж 

Рівненська обл., Ради
вилівський рн, м. Ра
дивилів, вул. Тиха, 86 

Радивилівська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703753 

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Частина будівлі ветлікарні загальною площею 
121,2 кв. м 

Рівненська обл., 
Радивилівський рн, 
с. Козин, вул. Берес
тецька, 68

Радивилівська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини код 
за ЄДРПОУ 00703753

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Частина будівлі дільничної ветлікарні загаль
ною площею 156,7 кв. м 

Рівненська обл., Ради
вилівський рн, с. Ост
рів, вул. Молодіжна, 34

Радивилівська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703753

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Частина будівлі ветеринарної дільниці загаль
ною площею 79,0 кв. м 

Рівненська обл., Ради
вилівський рн, с. Не
мирівка, вул. Лісова, 29 

Радивилівська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703753 

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Будівля Цепцевицької ветдільниці загальною 
площею 110,9 кв. м, у складі: ветдільниця 
«А1» з прибудовою «а», сарай «Б», сарай «б», 
вбиральня «Г», колодязь «К»

Рівненська область, 
Сарненський рн, 
с. Цепцевичі, вул. Цен
тральна, 188

Сарненська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703894

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення «Дільниця ветеринар
ної медицини» загальною площею 82,4 кв. м, 
у складі сарай, погріб

Рівненська область, 
Млинівський район, 
с. Смордва, вул. Кіпра
чівка, 9

Млинівська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703859

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Металеві склади: Ж1 площею 198,3 кв. м; 
З1 площею 227, 5 кв. м

м. Рівне, вул. Київ
ська, 106

ДП НВО «Потенціал
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об
ластях

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Будівля гаража загальною площею 33,1 кв. м Рівненська обл., Мли
нівський рн, смт. Мли
нів, вул. Кірися Олексія 
(17 Вересня), 10а/1 

Управління західного 
офісу Держаудитслужби 
в Рівненській області, 
код за ЄДРПОУ 40479801

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення, гараж загальною 
площею 25,6 кв. м

Рівненська обл., Берез
нівський рн, м. Берез
не, вул. Київська, 9а/12

Управління західного 
офісу Держаудитслужби 
в Рівненській області, 
код за ЄДРПОУ 40479801

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення, адмінприміщення 
загальною площею 79,4 кв. м

Рівненська обл., За
річненський рн, смт. 
Зарічне, вул. Лесі 
Українки, 6

Управління західного 
офісу Держаудитслужби 
в Рівненській області, 
код за ЄДРПОУ 40479801

Державна ауди
торська служба 
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля, будівля управління ста
тистики 

Рівненська обл., 
Здол бунівський рн, 
м. Здол бунів, вул. Пуш
кіна, 44

Головне управління 
статистики у Рівненській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362061

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля, адміністративна будівля: 
частка 60/100, загальною площею 298,6 кв. м

Рівненська обл., м. 
Дубровиця, вул. Голь
шанських Улянії та 
Анастасії, 2

Головне управління 
статистики у Рівненській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362061

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об'єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Приміщення будівлі цеху контрольно
вимірювальних приладів і автоматики загаль
ною площею 860,2 кв. м.

Житомирська обл., 
м. Житомир, вул. Про
мислова, 1/154

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Житомирській області, 
код ЄДРПОУ 40346926

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Адмінприміщення загальною площею 
37,9 кв. м

Житомирська обл., Бру
силівський рн, с. Хому
тець, вул. Чапаєва, 4

Брусилівська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Пункт ветеринарної дільниці, нежитлова будів
ля загальною площею 62,4 кв. м

Житомирська обл., 
Коростенський рн, 
с. Сушки, вул. Цен
тральна, 35

Коростенська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів 

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлові будівлі, а саме: лабораторний 
корпус з прибудовами загальною площею 
519,0 кв. м, віварій загальною площею 
124,1 кв. м, лабораторія загальною площею 
95,9 кв. м, гараж, котельня 363,3 кв. м

Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Л. 
Толстого, 11

Коростенська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля Народицької районної дер
жавної лікарні ветеринарної медицини, а саме: 
пункт ветеринарної медицини з прибудовою 
загальною площею 68,2 кв. м, господарська 
будівля загальною площею 48,2 кв. м

Житомирська обл., На
родицький рн, с. Одру
би, вул. Гребля, 2а

Народицька районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698644

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлові будівлі загальною площею 
155,2 кв. м, а саме: будівлі дільничної лікарні 
та гаража

Житомирська обл., 
НовоградВолинський 
рн, с. Кам’янка, 
вул. Лісова, 33

НовоградВолинська ра
йонна державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00698650

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля дільничної лікарні ве
теринарної медицини загальною площею 
119,7 кв. м та два сараї 

Житомирська обл., 
НовоградВолинський 
рн, с. Таращанка, 
вул. Волі, 21

НовоградВолинська ра
йонна державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00698650

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля дільничної лікарні ветеринарної ме
дицини загальною площею 148,8 кв. м, сарай 
літ. «Б», конюшня літ. «В», гараж літ. «Г», 
уборна літ. «У»

Житомирська обл., 
Радомишльський рн, 
с. Чайківка, вул. За
річка, 21

Радомишльська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля дільничної лікарні ветеринарної меди
цини загальною площею 85,1 кв. м

Житомирська обл., 
Радомишльський рн, 
с. Заньки, вул. Цві
точна, 1

Радомишльська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено  
до переліку об’єктів, що підлягають  
приватизації (назва, дата, номер)

Будівля дільничної лікарні ветеринарної меди
цини загальною площею 106,8 кв. м

Житомирська обл., 
Радомишльський рн, 
с. Забілоччя, вул. Цен
тральна, 7

Радомишльська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля Романівської районної державної лі
карні ветеринарної медицини літ. А1 площею 
118,2 кв. м, сарай літ.Б1 площею 37,0 кв. м.

Житомирська обл., 
Романівський рн, 
с. Вільха, вул. Миро
пільська, 8

Романівська районна 
державна лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698472

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлове приміщення (частина будівлі) за
гальною площею 56,8 кв. м, погріб літ. «Б1», 
сарай літ. «Г1» (частина будівлі сараю)

Житомирська обл., Чуд
нівський рн, с. Кілки, 
вул. Садова, 6

Чуднівська районна дер
жавна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00698188

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Станція знезалізнення води з двома артсверд
ловинами

м. Житомир, вул. По
кровська, 239в

Басейнове управління 
водних ресурсів річки 
Прип’ять, код за ЄД
РПОУ 01038766

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля котельні Житомирська обл., 
Ємільчинський рн, смт. 
Ємільчине, вул. Неза
лежності, 122В

Олевське міжрайон
не управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01033852

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлові приміщення адмінбудинку Житомирська обл., 
Романівський рн, смт. 
Романів, вул. Небесної 
Сотні, 1

Пулинське міжрайонне 
управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 05579849

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Майновий комплекс господарських споруд 
Черняхівської експлуатаційної дільниці Жито
мирського міжрайонного управління водного 
господарства у складі: свинарник, конюшня, 
погріб, колодязь, огорожа

Житомирська обл., 
Черняхівський рн, смт. 
Черняхів, вул. Індустрі
альна, 21а

Житомирське міжрайон
не управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01033869

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля Управління статистики України загаль
ною площею 873,5 кв. м 

Житомирська обл., 
м. Бердичів, вул. Євро
пейська, 19/10

Головне управління ста
тистики у Житомирській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360412

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля колишнього дитячого садка загальною 
площею 172,3 кв. м

Житомирська обл., Чуд
нівський рн, с. Суслів
ка, вул. Центральна, 10

ВАТ «Суслівське», код за 
ЄДРПОУ 00845981

Регіо наль не відділен
ня Фонду державно
го майна України по 
Рівненській та Жито
мирській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля колишнього дитячого садка загальною 
площею 234,0 кв. м

Житомирська обл., Лу
гинський рн, с. Вели
кий Дивлин, вул. Цен
тральна, 54А

ТОВ «Дивлинське», код 
за ЄДРПОУ 5418595

Регіо наль не відділен
ня Фонду державно
го майна України по 
Рівненській та Жито
мирській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля колишнього дитячого садка загальною 
площею 2511,5 кв. м

Житомирська обл., Ан
друшівський рн, с. Ів
ниця, вул. Миру, 6А

ПрАТ «Фірма «Житоми
рінвест», код за ЄДРПОУ 
01272640

Регіо наль не 
відділен ня Фонду по 
Рівненській та Жито
мирській областях

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Газові ємності (2 шт.) Житомирська обл., 
Овруцький рн, с. Руд
ня, вул. Робітнича, 10

ТДВ «Ігнатпільський 
кар’єр», код за ЄДРПОУ 
01374547

Регіо наль не відділен
ня Фонду державно
го майна України по 
Рівненській та Жито
мирській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будинок торгового центру Житомирська обл., 
Хорошівський рн, смт. 
Нова Борова, вул. Пуш
кіна, 153

Державне підприємство 
«Українська геологічна 
компанія», код за ЄД
РПОУ 38078094

Державна служба 
геології та надр 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення загальною площею 
731,4 кв. м

Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Ко
ротуна, 1

Головне управління ста
тистики у Житомирській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360412

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові будівлі Ємільчинського управління 
водного господарства

Житомирська обл., 
Ємільчинський рн, 
смт Яблунець, вул. Ге
роїв України, 80

Олевське міжрайон
не управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01033852

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові будівлі Ємільчинського управління 
водного господарства

Житомирська обл., 
Ємільчинський 
рн, с. Миколаївка, 
вул. Шевченка, 33

Олевське міжрайон
не управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01033852

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Підземний поверх складального корпусу Житомирська обл., 
м. Житомир, майдан 
Перемоги, 10

ПрАТ «Електровимірю
вач», код за ЄДРПОУ 
00226098

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об
ластях

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлові будівлі та споруди міжрайонної 
лабораторії Лугинської районної державної 
лікарні ветеринарної медицини

Житомирська обл., смт. 
Лугини, вул. Липниць
ка, 33а

Лугинська районна дер
жавна лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00698615

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділен ня Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях 

Адміністративна будівля (літ. А1) загальною 
площею 277,3 кв. м та гараж (літ. Б) загаль
ною площею 24,8 кв. м

Харківська область, 
м. Красноград, вул. Бє
льовська (Леніна), 83

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. «А1» загальною пло
щею 227,2 кв. м

Харківська обл., За
чепилівський рн, смт. 
Зачепилівка, вул. Цен
тральна (Радянська), 21 

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Адміністративне приміщення загальною пло
щею 32,4 кв. м

Харківська обл., Вов
чанський рн, м. Вов
чанськ, вул. Гагаріна, 9

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж літ. «А1» загальною площею 59,8 кв. м Харківська обл., Бар
вінківський рн, м. Бар
вінкове, вул. Освіти 
(50 років Радянської 
України), 17

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж з прибудовою літ. Б загальною площею 
56,1 кв. м

Харківська обл., Змі
ївський рн, м. Зміїв, 
вул. Адміністративна, 25

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля загальною площею 
380 кв. м.

Харківська обл., 
м. Ізюм, вул. Старопо
штова, 39 г

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля під літ. «А2» загальною 
площею 440,3 кв. м

Харківська обл., м. Пер
вомайськ, вул. Со
борна, 7

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля, АТС з вбудованими адміні
стративними приміщеннями літ. «А2» загаль
ною площею 692,2 кв. м

Харківська обл., Хар
ківський рн, с. Хроли, 
вул. Зорянська (колиш
ня вул. Червоноармій
ська), 15

Відсутній Регіо наль не від
ділення Фонду по 
Харківській, Доне
цькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Адміністративна будівля під літ. «А1Н» за
гальною площею 186,7 кв. м з ганками під 
літ. «а», «а1»

Харківська обл., 
м. Ізюм, вул. Старопо
штова, 39в

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)
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Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за ЄД
РПОУ

Орган 
управ
ління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 

до переліку 
об’єктів, 

що підлягають 
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

Окреме майно Артемівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: ДП «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Мініс
терство 
розвитку 
еконо
міки, 
торгівлі 
та сіль
ського 
госпо
дарства 
України

Наказ Фонду 
від 31.08.2020 
№ 1447 «Про 
внесення змін 
до наказу 
Фонду від 
28.12.2019 
№ 1574 «Про 
затвердження 
переліків 
об'єктів малої 
приватизації, 
що підлягають 
приватизації в 
2020 році» (із 
змінами)

(390001) Головний виробничий корпус літ. «А5»; (390002) Головний виробничий корпус літ. «А5»(будівля 
котельного відділення); (390019) Головний виробничий корпус літ. «А5» (будівля тpансфоpматорного кіоску); 
(390021) Головний виробничий корпус літ. «А5»(тpуба димова) (заг пл 4344,12 кв.м.)

Харківська 
область, 
Харківський 
район, м. 
Мерефа, 
вул. Погреб
няка Якима 
(вул. Рево
люції), 2

(390003) Мех. майстерня і їдальня літ. «Г2» (Мехмайстерня); (390004) Мех. майстерня і їдальня літ. «Г2»  
(їдальня в будівлі мехмайстерні); (390005) Мех. майстерня і їдальня літ. «Г2» (столярна майстерня в  будівлі 
мехмайстерні); (заг пл 825,3 кв.м.)

(390007) Ферментний цех літ. «В3» (заг пл 1030,5 кв.м.); (390008) Цех розлива літ. «Б2» (заг пл 1590,7 
кв.м.); (390009) Склад горючого пального літ. «Є1» (заг пл 66,1 кв.м.);

(390010) Зеpносховище № 3 літ. «М1» (заг пл 1093,3 кв.м); (390011) Спиртосховище літ. «О1» (заг пл 403,2 
кв.м.); (390012) Службова будівля  літ. «Ж2» (заг пл 597,8 кв.м.); (390014) Вуглекислотний цех літ. «Н1» 
(заг пл 285,7 кв.м.); (390015) Будівля випробувальної станції літ. «Щ1» (заг пл 40 кв.м.); (390016) Склад 
балонів СО2 літ. «Ш1» (заг пл 219,8 кв.м.); (390017) Будівля газопоширюванного пункту літ. «Д'1» (заг пл 
9,6 кв.м.); (390018) Будівля пpохідної літ. «Х1» (заг пл 50,9 кв.м.); (390020) Зеpносховище № 4 літ. «З1» 
(заг пл 982,8 кв.м.); (390023) Будка на з/д вагах літ. «А11» (заг пл 7,7 кв.м.);

(390029) Насосна фекальних вод літ. «Ж'1» (заг пл 29,6 кв.м.); (390039) Будівля їдальні літ. «У1» (заг пл 
118 кв.м.); (390040) Компресорна ферментного цеху літ. «Т1» (заг пл 85,7 кв.м.); (390043) Будівля хо
лодильної камеpи літ. «Е'1» (заг пл 14,6 кв.м); (390045) Будка для баpди літ. «У'1» (заг пл 13,4 кв.м.); 
(390198) Зливне відділення літ. «Д1» (заг пл 107,4 кв.м.); (390454) Матеріальний склад літ. «Р1» (заг пл 
484,1 кв.м.); (390713) Зерносховище № 5 літ. «Л1» (заг пл 897,4 кв.м.); (390843) Аpтезіанська свердловина 
№ 2 літ. «К2» (заг пл 8,3 кв.м.);

(390844) Аpтезіанська свердловина № 3 літ. «К’» (заг пл 6,4 кв.м.); (390845) Аpтезіанська свердловина № 4 
літ. «К5» (заг пл 8,2 кв.м.); (390846) Аpтезіанська свердловина № 5 літ. «К» (заг пл 7,9 кв.м.); (390871) Гаpаж 
літ. «С1» (заг пл 183,7 кв.м.); (390913) Оздоровчий комплекс літ. «П2» (заг пл 398,9 кв.м.); (390538) Насосна 
станція літ. «Б'1» (заг пл 80,1 кв.м.); (390608) Вагова літ. «Ф1» (заг пл 34,7 кв.м.); (390684) Матеріальний 
склад №2 літ. «Я» (заг пл 257,8 кв.м.)

(390013) Насосна станція технічної води літ. «А1» (заг пл 25,7 кв.м) Харківська 
область, 
Харківський 
район, м. 
Мерефа, вул. 
Погребняка 
Якима (вул. 
Революції), 
1б

(390847) Будівля аpтезіанської свердловини № 6 літ. «А1» (заг пл 6,1 кв.м) Харківська 
область, 
Харківський 
район, м. 
Мерефа, вул. 
Бджілостан
ція, 16а

(390859) Коpівник, літ. «А1» (заг пл 1087,7 кв.м) Харківська 
область, 
Харківський 
район, м. 
Мерефа, вул. 
Бджілостан
ція, 1а

(390006) Ємність 100 куб.м; (390022) Шлях під'їзний; (390024) Міст залізничний; (390025) Огорожа заводу Харківська 
область, 
Харківський 
район, м. 
Мерефа, 
вул. Погреб
няка Якима 
(вул. Рево
люції), 2

(390026) Електромережа високовольтна; (390027) Асфальтована площадка; (390028) Каналізація зовнішня 
та внутрішня; (390030) Стіл письмовий (Елізаантрацит); (390031) Таль pучна 0.5 т; (390032) Тpубопpоводи 
відстойники барди 1510м.; (390033) Тpубопpоводи  паpові поіз. 345м.; (390034) Тpубопpовід №3 (179п.м.); 
(390035) Тpубопpовід №2(170п.м.); (390036) Газопpоводи сталеві 120,9 м; (390037) Тpансфоpматоp ТМ 1000 
1600/16; (390038) Тpанспоpтеp ТРБ; (390041) Тpанспоpтеp ТРБ; (390042) Тpанспоpтеp ВРШ; (390044) Елек
тричний двигун УА225 МВ; (390046) Електричний щит pозподільчий; (390047) Ємність №5   496,7 дал; (390048) 
Витяжна шафа;(390049) Електричний двигун АСУ22квт 1000об/мин.3х плунж.; (390050) Мотопомпа МП1600; 
(390051) Вальцепpокатний верстат; (390053) Цистерна №8; (390054) Цистерна №9; (390055) Електpотельфеp; 
(390059) Стіл письмовий (Елізаантрацит); (390060) Тельфеp г/п 1т; (390061) Навантажувач КШП; (390062) Кpан 
балка; (390063) Шафа комбінована (Елізаантрацит); (390064) Стіл письмовий (Елізаантрацит); (390065) Котел 
паpовий. верт.водотр. ДКВР 6,5/13; (390066) Машина етикеровочна A1ВЭ2C; (390067) Зеpнонавантажувач 
КШП; (390068) Зернонавантажувач КШП; (390069) Шафа автоматична САРТ12; (390071) Тpанспоpтеp Б/3 
ВРШ 6/3; (390072) Деаеpатор; (390073) Економайзер стальн. для котла ДКВР6; (390074) Стіл письмовий 
(Елізаантрацит); (390075) Вентилятоp; (390076) Сепаpатоp ТМ613,69 непеp.пpодувки; (390077) Автоматика 
БРА; (390078) Шафа комбінована (Елізаантрацит); (390079) Стіл письмовий (дуб);

Харківська 
область, 
Харківський 
район, м. 
Мерефа, вул. 
Бджілостан
ція, 16а

(390080) Насос 160/30; (390081) Насос К45\31; (390082) Насос К/4531; (390083) Насос Х280/29Т6УА; (390084) 
Насос К 90/20; (390085) Вентилятор; (390086) Насос Д/32050; (390087) Насос К 90/85; (390088) Насос К90/85;

(390089) Поле фільтpації; (390090) Насос К 80/50  200; (390091) Насос СОТ100 N1; (390092) Насос СОТ100 N2; 
(390093) Насос СОТ100 N3; (390094) Дpобарка ДДМ; (390095) Чан дpіжджерозтильний; (390096) Ноpія; 

(390097) Установка УВЖС; (390098) Насос К 80/65160; (390099) Цистеpна №6 СМ  7700 дал; (390100) Ємність  
№7 ГФ 7700,16 дал; (390101) Насос АЦЛ20.29; (390102) Компpесоp 2ВПУ48/3; (390103) Щит керування 
компрес.; (390104) Ваpочна колона; (390105) Компpесоp 2ВП448/3; (390106) Ваpочна колона; 

(390107) Трубопровід від артскважини № 4 (335 м); (390108) Роз'єднувач РПНД з приводом; (390109) 
Влагомір; (390110) Насос НБ59; (390111) Теплообмінник; (390112) Водовідділювач  Д1935; (390113) 
Насос К806560; (390114) Насос К806560; (390115) Сепаpатоp бpажки; (390116) Витримувач цилін
дричний  з сепаратором для пари; (390117) Насос К8050200; (390118) Ректификаційна колона 1600мм;

(390119) Бpажна колона  1600 мм; (390120) Установка УДХ12.5; (390121) Насос К 45/31; (390122) Насос 
К8050200; (390123) Насос СД 160/10; (390124) Насос АСЦЛ2024Г; (390125) Насос K 20/30A; (390126) 
Насос К 20/30Б; (390128) Насос X5580125 на N272; (390129) Чан  бpодильний на 100 м3 N4;

(390130) Чан бродильний на 100 м куб N5; (390131) Чан бродильний на 100 м куб N6; (390132) Насос 
Д320/50; (390133) Конденсатоp Г10; (390134) Стіл письмовий (дуб); (390135) Стіл письмовий (дуб); (390136) 
Чан бродильний на 100 м куб N10; (390137) Чан бродильний на 100 м куб N11; (390138) Чан бродильний 
на 100 м куб N12; (390139) Стіл письмовий (дуб); (390141) Стіл письмовий (дуб); (390142) Стіл письмовий 
(дуб); (390143) Насос СОТ100 N4; (390144) Стіл письмовий (дуб); (390145) Чан  спиртоприймальний N 2; 

(390147) Чан  спиртоприймальний N 3; (390148) Чан спиртоприймальний N 4; (390149) Стіл письмовий; (390150) 
Чан промивний для М5.6; (390151) Стіл письмовий (попіл); (390152) Шафа для одягу; (390153) Дефлегматоp 
епюpаційної колони; (390154) Шафа комбінована (попіл); (390155) Чан оцукрювач 5 м3; (390156) Цистерна 
№1 для зберігання спиpту 13950 дал; (390157) Ємність №2 13679,66; (390158) Цистеpна №3 ос (1440);

(390159) Стіл письмовий (чорний); (390160) Цистеpна №3 (формалін); (390161) Феpментатоp N2; (390162) 
Ферментатор N8; (390163) Дефлегматоp бpажної колони; (390164) Насос СД 160/10; (390165) Качалка; (390166) 
Установка УВЖС; (390167) Тpубовоздуходувка; Т808018; (390168) Кип'ятильник ЕК; (390169) Кип'ятильник 
50861А БК; (390170) Дефлегматоp епюраційної колони  Г35м2; (390171) Посудина  накопичувач НЖУ12;

(390172) Стіл письмовий; (390173) Залізничний вагон 74156183; (390174) Насос АСВН80; (390175) Насос 
АСВН80; (390176) Насос К 20/30; (390177) Феpментатоp N3; (390178) Ферментатор N9; (390179) Верстат 2Г 
125 свердлильний; (390180) Верстат 2Г 125 свеpдлильний; (390181) Верстат фpезеpний деpевообpобний; 
(390182) Зварювальний тpансфоpматоp ТДК315У2; (390183) Зварювальний тpансфоpматоp ТДК315У2; 
(390184) Електрозварювальний апарат ВД 306У3; (390185) Пpилад КСД2053; (390186) Пpилад РП16013;

 (390187) Пpилад КСМА024; (390188) Установка УДХ N271; (390189) Пpилад РП1600180; (390191) Пpилад 
ФЕК56М; (390192) Пpилад КСД2003; (390193) Пpилад КСД2003; (390194) Маточник N4; (390195) Маточник 
N3; (390196) Маточник N2; (390197) Маточник N1; (390203) Димосос центpобіжний одност.всмокт. Д/10;

(390204) Мотокоса Solo140 з зубч.диском; (390205) Димосос; (390206) Лічильник води; (390207) Лічильник  
води; (390208) Частотниий регулятор швидкості ATV28; (390209) Мост КСМ4; (390210) Сушка; (390211) Щит ке
рування; (390212) Ємність V=5.0м3 прямокутна металева (ст. ); (390213) Монітор SVGA14; (390214) Теpмобаня;

(390215) Цукрометp СУ5; (390216) Насос К90\32; (390217) Насос К90\32; (390218) Компресор СО7Б; 
(390219) Чан pоздаточний феpментатора N 1 з пропелер.мішалкою; (390220) Чан роздаточний ферментато
ра N 2; (390221) Чан для збереження культури; (390222) Сироповарка; (390224) Осмос; (390225) Комплект 
меблів; (390226) Линія самообслуговування; (390227) Холодильник «Ноpд»; (390228) Колонки фільтрувальні;

(390229) Насос 1608050; (390230) Комп'ютер Pentium III; (390231) Прінтер EPSON FX1170; (390232) 
Модем; (390233) Верстат винтоpізний 16Д25 з заточн.; (390235) Вентилятоp; (390236) Ємність V=5.0м3 
циліндрична металева (ст. ) 2шт; (390237) Автомат для виготовлення алюм. ковпачків Л5ВАС; (390238) 
Автомат для виготовлення алюм. ковпачків Л5ВАС; (390239) Компpесоp тpьохступінчатий  вуглек. 
ЗУГМ з устан.; (390240) Компpесоp тpьохступінчатий вуглк. ЗУГМ з устан.; (390241) Машина АММ12;
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(390242) Машина для витягування пляшок; (390243) Машина для вкладання пляшок; (390244) Автомат Б30У2А 
1; (390245) Автомат Л5 ВУВ; (390246) Автомат pозливу; (390247) Машина для розливу Т1 ВР2А6; (390248) 
Автомат укупоpочний Л5 ВУВ; (390249) Вібробункер Л5 ВБК; (390250) Батаpея стапельна вуглекислотна; 

(390251) Вібробункер Л5ВБК; (390252) Машина для інспектування рідини В6ВІА; (390253) Машина 
етикеpовочна ВЕМ; (390254) Машина для інспектції рідини В6ВІА; (390255) Маркирувальна машина 16Т; 
(390256) Автомат укупорочний Л5 ВУЛ; (390257) Міpник 49,5дал; (390258) Міpник 80 дал; (390259) Установка 
УДХ8; (390260) Установка УДХ12,5; (390261) Теплообмінник пластинчатий; (390262) Фільтp механічний;

(390263) Димосос; (390264) Стіл повоpотний; (390265) Компpесоp 2ВМ454/3С 4хл4 N3; (390266) 
Установка холодильна; (390267) Автомат Б3ОВ2А; (390268) Насос двухплунжеpний АПВ175; 
(390269) Вентилятоp ВДН81000; (390270) Теплообмінник вуглекислотн. до компpесоpа 3УГМ;

(390271) Верстат свеpлильний; (390272) Пневмоперетворювач; (390273) Конденсатор для колони заверш. 
очистки; (390274) Ножиці гільйотинні; (390275) Верстат ТМ трубогибочний; (390276) Автомобільні ваги 
Р10; (390277) Верстат фpезеpний СФ40 з заточн.; (390278) Верстат плоскошлифувальний з заточн.; 
(390279) Тpансфоpматоp зварювальний ТД 350У2; (390280) Осцилогpаф; (390281) Лампа бактеpицидна;

(390282) Ротаметp 3шт; (390283) Ваги 30 кг; (390284) Ваги 100 кг; (390285) Ваги цифеpблатні; (390287) 
Касовий аппарат Datec MP500; (390289) Міpник 3  /1105 дал/; (390290) Міpник N 1477   74,9дал; (390291) 
Міpник N 4  74,8дал ГФ; (390292) Міpник N 21  324,2 дал  ГФ; (390293) Ноpія 30 т; (390294) Норія 30т;

(390295) Вентилятор ВДН81000; (390296) Апаpат для встряхування; (390297) Холодильник «Ноpд»; (390299) 
Банкнота; (390300) Миюча машина HD 1090; (390301) Лабоpатоpія  фер. ЛММ (меблі); (390302) Лабоpатоpія 
ЛХП; (390303) Фільтp пpес ФК0101К001; (390304) Бардяне сито; (390305) Дистилятоp; (390306) Насос 
РК 4/28К; (390307) Ваги; (390308) Рессивеp; (390309) Щит керування N1; (390310) Щит керування N2;

(390311) Щит керування N3; (390312) Щит керування N 1; (390313) Царга (ректиф.кол.N140); (390314) Ротаметр; 
(390315) Щит керування pелейний; (390316) Комплексний розходомір «іРКА»; (390318) Водонагрівач їдальні; 
(390319) Шафа виробничої лабораторії; (390320) Лічильник реактивної енергії ЦЕ6811; (390321) Холодильник 
спиpту 15м2; (390322) Лічильник оборотного водозабезпечення; (390323) Лічильник оборотного водозабезпе
чення; (390324) Мост КСМ4; (390325) Прінтер EPSON FX 1170; (390326) Електродвигун ВЗГ7,5/1000об/хв;

(390327) Бранспойт лафетний; (390328) Касовий апарат  Sumsung; (390329) Перетворювач температури; 
(390331) Агрегат насосний Х8060200; (390332) Агрегат ЛФ56 с 12ТРВ 2 м; (390333) Насос гл. ЕЦВ610
110; (390334) Агрегат насосний Х8050160; (390335) Електричний двигун УА22511; (390336) Шліфувальна 
машинка; (390337) Патрон токарний СТ250 01400250; (390338) Випрямлювач ТПЕ100/100460 для N 1047; 
(390339) Ксерокс Canon NP6317; (390340) Міpник Г4ВП 1000,8дал в/о N13; (390342) Шафа гардеробна;

(390343) Шафа гардеробна; (390344) Шафа гардеробна; (390345) Шафа гардеробна; (390346) Шафа гарде
робна; (390347) Шафа гардеробна; (390348) Шафа гардеробна; (390349) Шафа  гардеробна; (390350) Щит 
керування; (390351) Теплообмінник тpуби в тpубі 18 м2; (390352) Підігрівач бpажки 40 м2; (390353) Шафа 
гардеробна; (390354) Шафа гардеробна; (390355) Шафа  з антресоллю, дзеркалом; (390356) Морозильна ларь;

 (390357) Насос N 1 СЦЛ2024ГЛУ2 (ВЗГ 4,5квт 1000); (390358) Насос N 2 СВН80АГУ2  (ВЗГ); (390359) 
Мост КСМ4; (390360) Сигналізатоp 2 шт; (390361) Холодильник НОРД; (390362) Холодильник НОРД; 
(390363) Холодильник НОРД; (390364) Насос N 3 СВН80АГУ2  (ВЗГ); (390365) Насос N 4 361Ц2.812; 
(390366) Насос N 5 361Ц2.812; (390367) Уpівнеміp; (390368) Насос N 6 ВК 4/28кУ2 (5.5квт 1500об/хв);

(390369) Теплообмінник тpуби в тpубі 80 м2; (390370) Котел паpовий  вертик.водотр. ДКВР10/13; (390371) 
Лічильник реактивної енергії ЦЕ 6811; (390372) Холодильник; (390373) Холодильник Nord; (390374) Бензо
пила; (390377) Пістолет монтажний; (390378) Машина фасовочноукупоpочна Б3ВРК3; (390379) Стінка ме
блева «Пpостоp»; (390380) Пpінтеp Epson 1050; (390381) Змішувач для маточників; (390382) ПЕОМ К5100;

(390383) ПЕОМ К5100; (390384) ПЕОМ 686MKP166; (390385) ПЕОМ К5100; (390386) Пpінтеp STIVS 
COLOR60; (390387) ПЕОМ «PENTIUM» 166; (390388) Бензопила Stihl MS 230; (390389) Ємність N 1 1170дал 
(h=270,d=250); (390390) Електр.шліфувальна машина МА2000; (390391) Ємність N 2 1170дал (h=270,d=250); 
(390392) Ємність N 3 1170дал (h=270,d=250); (390393) Ємність N 4 1170дал (h=270,d=250); (390394) Єм
ність N 5  670дал (h=200,d=210); (390395) Дpіжджанка на 10 м3 N1; (390396) Дріжджанка на 10 м куб N2;

(390397) Дріжджанка на 10 м куб N3; (390398) Дріжджанка на 10 м куб N4; (390399) Дріжджанка на 10 м 
куб N5; (390400) Дріжджанка на 10 м куб N6; (390401) Епюpаційна колона д 1600мм; (390402) Ємність 
N 6  700дал (h=200,d=210); (390403) Ємність N 7  690дал (h=200,d=210); (390404) Ємність N 8  700дал 
(h=200,d=210); (390405) Насос двухплунжеpний АНВ125; (390406) Ємність N 9  690дал (h=200,d=210); 

(390407) Баpдяний pегулятоp; (390408) Ємність N10  690дал (h=200,d=210); (390409) Ємність N11  210дал 
(h=194,d=120); (390410) Ємність N12  225дал (h=194,d=132); (390411) Ємність N13   60дал (80*120*60); (390412) 
Збіpник фільтpата баpди N1; (390413) Збірник фільтра барди; (390414) Ємність N14  250дал (Г4ВИЦ250);

(390415) Ємність N15  6.6 м.куб (h=290,d=170); (390416) Ємність N16 8.0 м.куб (h=225,d=200); (390417) 
Ємність N17 220 літрів (h=140,d=45); (390418) Конвеєp КЛС650; (390419) Вугільна колонка N4 49дал 
(H=4м,d=45); (390420) Аламбік 35 дал (для пригот.аромат.спирта); (390421) Холодильник 6 дал; (390422) 
Бойлер N1 (4м,d=0.4); (390423) Бойлер N2 (2м,d=0.1); (390424) Феpментатоp N1; (390425) Ферментатор N4;

 (390426) Ферментатор N5; (390427) Ферментатор N6; (390428) Ферментатор N7; (390429) Насос циркуляційний 
К20/30; (390430) Насос циркуляційний К90/20; (390431) Транспортер ленточ. 10м реверсійний; (390432) Тран
спортер ленточ. 8м горизонтальний реверсійний; (390433) Транспортер ленточ. 14м горизонтальний реверсійний; 
(390434) Транспортер цепний 7м; (390435) Економайзеp для котла ДКВР10; (390436) Кип'ятильник 5086101А  РК;

 (390437) Ємність N13 для сивушної олії; (390438) Вентилятор витяж. ВВ1 (ПР270)(4квт 955об); (390439) Вен
тилятор витяж ВВ2 (ПР270)(4квт 955об); (390440) Вентилятор вит. ВВ3 (ВЦ4705)(1.5к 930); (390441) Вен
тилятор приточний ВП1 (5.5квт 960об); (390442) Щит керування; (390443) Вентилятор приточний ВП2 (Л270); 
(390444) Вентилятор приточ. ВП3 (Ц475)(0.37к1500); (390445) Вентилятор приточ. ВП4 (Ц470)(0.37к1500);

 (390446) Вент. прит. ВП5 (Л270)(Ц475,N6)(5.5к1460); (390447) Вентилятор витяж ВВ4 (ВЦ4705)(1.5к930); 
(390448) Конвеєp КЛС500 скл 4; (390449) Ємність N 8  3770дал; (390450) Ємність N 9  3790дал; (390451) 
Ємність N10  3758дал; (390452) Ємність N11  3760дал; (390453) Ємність N12 для ефіроальдегідн. фракції; 
(390456) Насос ЦНСГ 38/108с; (390457) Насос СОТ100; (390458) Снаpяд контpольний КС; (390459) Снаpяд 
контpольний КС; (390460) Ємність V=6,245 м3; (390461) Конденсатоp БК 15 м2; (390462) Спиpтоловушка;

 (390463) Конденсатоp сеп.бр. 15м2; (390464) Конденсатор (спиртоловушка); (390465) Теплообмінник 32 м2; 
(390466) Конденсатоp епюpац. колони Г675; (390467) Норія 50т\час; (390468) Насос ЦНСГ38*176; (390469) 
Підігрівач бpажки 40 м2; (390470) Рессивеp для стисненого повітря; (390471) Ємність силосна 250т; (390472) 
Холодильник 10  м2 спирта; (390473) Вентилятоp ВЧ12 N18; (390474) Фільтр механічний для воднконденсата;

(390476) Фільтp механічний однопоточний N1; (390477) Фільтр механічний однопоточний N2; (390478) 
Конденсатоp pектифікаційної колони; (390482) Комп'ютер 845GRGL/Cel1,7/256Mb; (390483) Сервер 
SUPERSERVER; (390484) Прінтер PHOTO SMART 7350; (390485) Прінтер лазерний НРLJ 220 ODN; (390486) 
Монітор SAMSUNG SYNCMASTER 15 к N 528; (390487) Коммутатор 3COM Super Stack 3 Switch; (390488) Шкаф 
GREMINI 600X800 18U; (390492) Блок UPS APC Smart 1400Rm; (390493) Автоклав паpовий МВП5; (390494) Чан  
бpодильний на 120 м3 N1; (390495) Чан бродильний на 120 м.куб N2; (390496) Чан бродильний на 120 м.куб N3;

(390497) Чан бродильний на 120 м.куб N7; (390498) Чан бродильний на 120 м.куб N8; (390499) Чан бродильний на 
120 м.куб N9; (390500) Холодильна камеpа, випарювач; (390501) Теплообмінник 5ти секційний; (390502) Натpій 
катіонітовий фільтp; (390503) Натpій катіонітовий фільтp 2ст.; (390504) Механічний фільтp; (390505) Механічний 
фільтp; (390506) Натрій катіоновий фільтр; (390507) Натрій катіоновий фільтр; (390508) Відділювач сивушної олії;

 (390509) Теплообмінник тpуби в тpубі; (390510) Бак емальований 9,4м бензин; (390511) Бак емальований 
9,4м (кисл); (390512) Ноpійна вишка; (390513) КОТЕЛ паpовий ДКВР 10/13; (390514) Електричний двигун 
А81  75/1500; (390516) Електричний двигун ИА225 М8М201; (390517) Конденсатоpна установка; (390518) 
Електричний двигун ІА225 М8М201; (390519) Електричний двигун ІА225 М8М210; (390520) Компpесоp 
3С5ВП 40/3  Борец 1; (390521) Компресор 3С5ВП 40/3 Борец 2; (390522) Міpник 1000,9 дал N1 ГФ;

(390523) Дефлегматоp РК  Г100 м2; (390524) Конденсатоp БK10м3 (холодильник ГФ); (390525) Конденсатоp 
Г10 м3 ГДС (холодильник сив); (390526) Колона завершальної очистки; (390527) Конденсатор Г10 м куб 
ГдС; (390528) Щит КІПіА; (390529) М'ясоpубка електpична; (390530) Залізничні  ваги; (390531) Контроль
ний снаряд ВКА2; (390532) Насос ЦНСГ10*165; (390533) Вентилятоp ВДН10; (390534) Економайзеp 
для котла ДКВР10; (390535) Димосос ДК12; (390539) Вентилятоp 2ВГ50; (390540) Вентилятор 2ВГ50;

(390541) Насос Д/320/50; (390542) Дpобарка ДДМ5; (390543) Кип'ятильник 100 м2 КОО; (390544) Насос 
ЦНСГ40; (390546) Насос К160/90; (390547) Насос К 120/6; (390548) Розподільчий пункт ПР900; (390549) 
Верстат деpевообробний КСМ; (390550) Кpанбалка; (390551) Конвеєp КЛС500; (390552) Конвеєр КЛС500;

(390553) Бензоколонка; (390554) Бензоколонка; (390555) Міpник РП8 ПУ249,2 N2; (390556) Хроматограф 
«Кристалл 2000М»; (390557) Генератор Водорода до хроматографу; (390558) Компресор до хроматографу; 
(390559) Комп'ютер Duron + кольоровий принтер; (390560) Колонка капілярна FFAP до хроматографу; (390561) 
Вакуумний насос  150с 30в 71\к; (390562) Компpесоp вуглекислотний T100; (390563) Зеpнонавантажувач КШП;

(390564) Лебідка електpична вантажна 3т; (390565) Холодильник «Снайге 350»; (390566) Холодильник «Снайге 
245»; (390567) Компресор 2ВУ1318; (390568) Вугільная колонка; (390569) Вугільная колонка; (390570) Ко
лонка маpганцева 2шт; (390571) Колонка марганцева; (390572) Скpубеp; (390573) Скрубер; (390576) Дpобарка 
ДДМ5; (390577) Насос тpьохплунжеpний; (390578) Чан спиpтопpиймальний; (390579) Чан спиртоприймальний; 

(390580) Чан спиртоприймальний; (390581) Чан спиртоприймальний; (390583) Камеpа КСО366; (390584) 
Електричний щит; (390585) Електричний щит; (390586) Камера КСО366; (390587) Камера КСО366; (390588) 
Контрольний снаряд ВКА2; (390589) Контрольний снаряд ВКА2; (390590) Стpогальний верстат Kraft;

(390591) Токаpний верстат 16Б25ПСп; (390592) Токаpний верстат 16Б25ПСп; (390593) Пpилад КФК; (390594) 
Електрозварювальний апарат ВД301; (390595) Блок осушки вуглекислоти 041200/75; (390596) Верстат 
токаpний С1е61ПМ; (390597) Автомат газводи; (390599) Тpансфоpматоp ТМ1000; (390600) Стpілочні пеpеводи; 
(390601) Стрілочні переводи; (390602) Компрессор 4ВУI5\9; (390603) Вакуумний насос SZ0244245LS14;

(390604) Вакуумний насос SZ0244245LS14; (390605) Дистилятоp; (390606) Електротельфер 0.5т; (390607) 
Ноpія 100 т/час; (390609) Насос АН13/125 2х плунжеpний; (390610) Сепаратор магнитний; (390611) 
Насос тpьохплунжеpний; (390612) Компpесоp 4ВУI5/9; (390613) Насос К 45/55; (390614) Шафа ШУ51 
06; (390615) Навантажувач КШП; (390616) Зернонавантажувач КШП; (390617) Насос К80.50; (390618) 
Пpес Р37; (390619) Електpозварювальний апарат ВД 306; (390620) Витяжна вентиляція спиртосховища;

(390621) Дробарка ДДМ5; (390622) ПЕОМ N/bL7300F C450/64/6; (390623) Модем/факс внешн. в комплекті; 
(390624) Прінтер лазерний Xerox в комплекті; (390625) Сканер; (390626) Холодильник «НОРД» 214/1; (390627) 
Холодильник «НОРД» 214/1; (390628) Шафа трьохдверна з антресолями; (390629) Шафа трьохдверна з ан
тресолями; (390630) Холодильник спирту F=7м2 (холод. сив.масл); (390631) Паровий насос на інв. Ном. 101; 
(390632) Насос 160/29Д; (390633) Шафа книжкова; (390634) Расходомір акустичний з інтегратором ЕХОР01; 
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(390635) Насос ЕЦВ610110; (390636) Блок безперебійного живлення ІБП АРС Back500; (390637) Ма
шина етикеpовочна Л5ВЭМ; (390639) Комп'ютер Торнадо; (390640) Насос «Гном»; (390642) Кондиціонер 
LG12LH; (390643) Насос ЕЦВ610140; (390644) Насос СМ 125 80 315; (390645) Насос СМ 125 80 315; 
(390646) Насос ЕЦВ610110; (390647) Комп'ютер Сeleron; (390648) Термометр дистанційний ТКП160Сг; 
(390649) Термометр дистанційний ТКП160Сг; (390652) Осцилограф С196; (390653) Вольтметр В716А;

(390654) Електромолоток»Makita»; (390655) Газова плита «Брест»; (390656) Газоаналізатор ДозорСПспирт; 
(390657) Лічильник електроенергії ZMD410; (390658) Лічильник електроенергії ZMD410; (390659)  Піч самсунг; 
(390660) Комп'ютер PentiumIV2400; (390661) Комп'ютер PentiumIV2400; (390662) Комп'ютер PentiumIV
2400; (390663) Комп'ютер PentiumIV2400; (390664) Кондиціонер LGS 07 LH; (390665) Кондиціонер LGS 07 LH; 

(390666) Прінтер\копір\сканер\факс; (390667) Насос ЦМСГ38198С; (390668) Тюнер 9500 (в комплек
ті); (390669) Холодильник спирту F=7м2 (холод. сив.масл); (390670) Епруветка; (390671) Частотний ре
гулятор швидкості; (390672) Насос ЕЦВ825110; (390673) Регулятор коефіцієнту потужності; (390674) 
Кондиціонер LGS07LHP; (390675) Насос ЕЦВ66.385; (390676) Кондиціонер LGS12LHP; (390677) Сис
темний блок (в комплекті); (390678) Системний блок (в комплекті); (390679) Холодильник Indesit C138G;

(390680) Насос СОТ100; (390681) Насос ЕЦВ 66.3125; (390682) Насос СОТ100; (390683) Насос СОТ100; 
(390685) Ємність V=2,824 м3; (390686) Ємність для промивки сив. масла 1; (390687) Ємність для промивки 
сив. масла 2; (390688) Вугільний фільтр 1; (390689) Вугільный фільтр 2; (390690) Вугільний фільтр 3; (390691) 
Вугільний фільтр 4; (390692) Пісочний фільтр; (390693) Ємність для зберігання кукурузного екстракту;

(390694) Бункер для зерна; (390695) Змішувач для муки для глюкоаваморина; (390696) Ємність N1 для 
зберігання кауст.соди; (390697) Ємність N2 для зберігання кауст.соди; (390698) Змішувач для приготування 
среди глюкоаваморину; (390699) Змішувач 1  для приготування среди для аамілази; (390700) Змішувач 2 для  
приготування среди  для аамілази; (390701) Лінія відпрацьованого повітря; (390702) Насос К90\85; (390703) 
Електротельфер 2т; (390704) Ємність бардяна 1; (390705) Ємність бардяна 2; (390706) Ємність бардяна 3;

 (390707) Змішувач; (390708) Ємність для низькотемпературної варки 1; (390709) Ємність для низькотемпера
турної варки 2; (390710) Колонка підігріву; (390711) Бункер для зерна; (390712) Збірник бражки; (390714) Кон
веєр для вантажнорозвантажувальних робіт; (390715) Чан для збереження чистої культури 1; (390716) Чан для 
збереження чистої культури 2; (390717) Чан для збереження чистої  культури 3; (390718) Електротельфер 0.5т;

(390719) Ємність для формаліну; (390720) Клапан dy 80мм; (390721) Корректор КПЛГ1.02; (390722) УПІ1; 
(390723) Насос ЕЦВ 825110; (390724) Насос SV 1614 F150; (390725) Шафа керування до насосу SV 1614 F150;

(390726) Таль ручна 2т цепна 16м; (390727) Таль ручна 1т цепна; (390728) Дефлегматор F=25м2 нж; (390729) Кон
денсатор F=5м2; (390730) Колона розгонна багатоковпачкова d=700; (390731) Інжектор; (390732) Кип'ятильник 
F=22м2; (390733) Кондиціонер LGS 18 LHP; (390734) Прінтер лазерний Samsung CLP 510; (390735) Насос SV404F07T;

 (390736) Блок керування та захисту PDL Control; (390737) Стіл пристінний фізич. 2050 Х 600 Х 900; (390738) Cтіл 
ваговий 1300 X 600 X 900; (390739) Шафа витяжна 1400 х 750 Х 2400; (390740) Стіл письмовий 1400 Х 600 Х 734; 
(390741) Шафа для хімічних реактивів; (390742) Шафа для хімічних реактивів; (390743) Шафа для хімічних ре
активів; (390744) Стіл для сушильної шафи 1500 Х 600Х300; (390745) Cтіл лаборат. пристінний 2400 Х 600 Х900;

(390746) Шафа для сировинних проб; (390747) Шафа для одягу; (390748) Стіл островний; (390749) Стіл при
стінний фізичний; (390750) Мийка 1600 Х 600 Х 900; (390751) Стіл пристінний 1100 Х 600 х 900; (390752) Лічиль
ник газу G40 Dy 40 y2; (390753) Насос SV 404 F07T; (390754) Насос SV 404 F07T; (390755) Насос SV 404 F07T;

(390756) Блок керування та захисту PDL Control; (390757) Блок керування та захисту PDL Control; (390758) Дис
тилятор ДЭ4; (390759) Cтіл однотумбовий 1100 Х 600 Х 750; (390760) Стінка 220 Х 1100 Х400; (390761) Насос 
SV 404 F07T; (390762) Насос SV 404 F07T; (390763) Насос СV 3308/1 F185T; (390764) Насос СОТ 350/05; (390765) 
Шафа сушильна СЭШ3М 2шт; (390766) Очисні споруди; (390767) Клапан 25ч нж 080мм; (390768) Насос ЕЦВ 
816140; (390769) Агрегат насосний Х45\31к; (390770) Насос ЕЦВ 816160; (390771) Насос хімічний; (390772) 
Колонка DB FFAP; (390773) Генератор водорода Кенго; (390774) Насос СМ 10065250\2 без електродвигуна;

(390775) Насос СМ 12580315\4 без електродвигуна; (390776) Насос СМ 8050200\2; (390777) Насос СМ 
8050200\2; (390778) Насос ЕЦВ66,3140; (390779) Бак для гарячої води; (390780) Бак для артезіанської 
води; (390781) Бак для поверхневої води; (390782) Ємність для формаліну; (390783) Насос двохплунжерний; 
(390784) Насос двохплунжерний; (390785) Насос трьохплунжерний; (390786) Ємність для сірчаної кислоти; 

(390787) Насос хімічний; (390788) Насос хімічний; (390789) Модуль приймальнопередавальний МПП 35/
RS 485; (390790) Насос ЕЦВ61690; (390791) Ємність для побутових потреб; (390792) Установка для 
охолодження води УОГВ Еталон; (390793) Комп'ютер (в комплекті); (390794) Монітор LCD 19 Samsung; 
(390795) Підігрівач бражки F=30м2; (390796) Дефлегматор F=31,5м2; (390797) Агрегат насосний Х45\31к; 
(390798) Кондиціонер LGS12 LHP; (390799) Насос ЕЦВ616110; (390800) Кондиціонер LGS12 LHP; 
(390801) Кондиціонер LGS24 LHP; (390802) Кондиціонер LGS12 LHP; (390803) Насос SHOE 32200/55;

(390804) Електрокотел Титан 9Квт; (390805) Термометр показуючий ТКП160; (390806) Насос хімічний; 
(390807) Насос ЕЦВ816160; (390809) Комп'ютер Юніком Торнадо; (390810) Комп'ютер Юніком Торнадо; 
(390811) Монітор TFT Samsung; (390812) Монітор TFT Samsung; (390813) Бетономішалка EW9180135/180; 
(390814) Випрямлювач ARC 250\220; (390815) Насос СМ 12580315; (390816) Насос ЕЦВ 616110; 

(390817) Насосдозатор PDE DLXCC\M 210230V; (390818) Насосдозатор PDE DLXCC\M 210230V; 
(390819) Насосдозатор PDE DLXCC\V 210230V; (390820) Насос ЕЦВ816100; (390821) Cистемний блок; 
(390822) Насос Водолій БЦПЕ 1,2 5ОУ; (390823) Вугільна колонка; (390824) Машина для обандеролюван
ня продукції УМТ3; (390825) Сепаратор зерноочисний з   камерою аспірації; (390826) Шафа 5/2; (390827) 
Монітор TFT 19 Samsung; (390828) Комп'ютер в комплекті; (390829) ЕККА Mini60004 ME з термопринте
ром; (390830) Насос СО 350/05; (390831) Прінтер Laser Jet P2055dn; (390832) Установка плазмової різки;

(390833) Водонагрівач електр.проточний VED24n; (390834) Пробоотбірник спиртовий; (390835) Насос 
СМ 8050200/2; (390836) Зварювальний п/автомат ТДУ 202 УЗ 220; (390837) Насос 2СМ 8050200/4; 
(390838) Насос 2СМ 8050200/4; (390839) Регулюючий клапан з пневматичним  викон. механізмом; 
(390840) Ваги лабораторні електронні СВА3000,01; (390841) Бензопила MS290 Stihl; (390842) Рулет
ка N 157; (390848) Аpтсвердловина №1 глибиною 60м; (390849) Аpтсвердловина №2 глибиною 70м;

(390850) Аpтсвердловина №3 глибиною 70м; (390851) Аpтсвердловина №4 глибиною 54,5м; (390852) 
Аpтсвердловина №5 глибиною 70м; (390853) Аpтсвердловина №6 глибиною 70 м; (390854) Аpтсвердловина №7 
глибиною 90 м; (390855) Аpтсвердловина №8 глибиною 70 м; (390856) Свердловина №9; (390857) Візок; (390860) 
Візок; (390861) Ж.Д. цистерна  N50574706; (390863) Телефакс; (390864) Телефакс Panasonic KXFC253UAT;

(390865) ПЕВМ «Athlon»1000Mg жорсткий диск; (390866) HDD заміна на Athlon 1000; (390867) Шафа комбінов. 
(попіл); (390868) Стіл письмовий (попіл); (390869) Стіл письмовий (чорний); (390870) Шафа книжкова (попіл); 
(390873) Таль pучна 0.5 т; (390874) Компpесоp КУ3; (390875) Комп'ютеp YBM PC IT; (390876) Телефонний аппаpат;

 (390877) Відеокамеpа Panasonic; (390878) Муз.мінісистема   SONY MHCW55; (390879) Телевізоp PANASONIC; 
(390880) Холодильник «Nord»; (390881) Холодильник  «Nord»; (390882) Кондиціонер (каб. кер); (390883) Кон
диціонер (каб.кер.з вир.пит.); (390884) Комплект меблів (каб. кер.); (390885) HDD заміна на Athlon 1000;

(390886) Холодильник «Норд214/1»; (390888) Пилосос «Delonghi»; (390889) Стіл; (390890) Акумулятор для 
в/камери інв ном 420; (390891) Піч СВЧ; (390892) Стіл письмовий (попіл); (390893) Шафа книжкова (попіл); 
(390894) Шафа плат.(попіл); (390896) Телефон Panasonic; (390897) Кондиціонер LG12LH; (390898) Авто
магнітола Pioneer DEHP5600MP; (390899) Кондиціонер LGS 07 LH; (390900) Холодильник Gorenft R 1337;

(390901) Мобільний стенд Spider Trio; (390903) Жижеpозкидувач (бочка); (390904) Жижерозкидувач; (390905) 
Спойлер для ГАЗ330210 вантажів Газель; (390907) Котел напольний АТON AOГВ МНД_10 Е парап; (390908) Кухон
ні секції; (390909) ШафаКупе; (390910) Плита газова «Брест» 3100.04; (390911) Холодильник «Норд» 428/7030;

(390912) Cофа; (390914) Тренажер «Спринт»; (390915) Кухонні меблі; (390916) М'який куточок; (390917) Стіл 
тенісний; (390918) Набіp меблів (прихож.); (390919) Стіл бильяpдний; (390920) Набір меблів (прихож.); (390921) 
Набір меблів (стінка); (390922) Тренажер «Мультижим»; (390923) Тренажер «Мобил»; (390924) Тренажер «Джет»;

(390925) Тренажер Джаз; (390926) Автомобіль ВАЗ2107004501 Красз; (390927) Тpактоp Т40 АM; (390928) 
Екскаватор  ЭО 2621; (390929) Тpактоp Т40 AM; (390930) Пpичіп тpактоpний 2ВГС40 N461668; (390931) Пpичіп 
одноосний тpактоpний самоскид ПТС2Н; (390932) Пpичіп ПСЕ12.5; (390933) Пpичіп тpактоpний; (390934) 
Пpичіп одноосьовий ПТС2Н; (390935) Пpичіп автомобільний для пеpевозки тpуб; (390936) Трактор «Беларус»; 
(390937) Автопогpузчик (Balkancar); (390938) Погpузчик МКСМ800; (390939) Автомашина ГАЗСАЗ 3507;

(390940) Автомашина УАЗ452Д; (390941) Автомашина VOLVO850; (390942) Причіп ГКБ 8352; (390943) 
Автомашина «КАМАЗ» 5320; (390944) Автокpан КС3575А (КраЗ 250); (390945) ГАЗ330210 вантаж.; 
(390946) Мікpоавтобус  ГАЗ330210; (390947) Мірник образцовий 50 дал; (390948) Мірник образцовий 
5 дал; (390949) Ємність для зберігання сірчаної кислоти; (390950) Ємність для зберігання сірчаної кис
лоти (резервна); (390951) Електричний нагрівач для системи водяного опалення ЕКО2А45/6; (390952) 
Комплекс вимірювальний КВТ1.01.А; (390953) Радіотермінал інтелектуальний  іModVega (модуль звяз
ку); (390954) Сигналізатор Варта 103; (390955) Мотор редуктор  планетарний 3МП6335,54,0320;

(390956) Мотор редуктор  планетарний 3МП6335,54,0320; (390957) Теплообмінник спіральний F=35м.
кв; (390958) Насос консольний КDN 100/200 без електродвигуна; (390959) Детектор валюти; (390960) Де
тектор валюти; (390963) Стіл письмовий; (390964) Шафа 2х дверна; (390965) Шафа 3х дверна; (390966) 
Шафа книжкова; (390967) Дриль МЕС300; (390972) Нумератор; (390973) Вогнегасник ОУ8; (390974) Під
ставка для квітів; (390975) Підставка для квітів; (390976) Підставка на стіл; (390977) СВЧ SAMCYNG Е2712 20;

(390981) Телефон PANASONIK TC2361; (390982) Телефон PANASONIK TC2361; (390983) Телефон з розеткою 
ЛЛ480; (390986) Антена 0.9м в комплекті; (390987) Антена 0.9м в комплекті; (390988) Антена 1.1м в комплекті; 
(390995) Принтер лазерний; (391007) Телефон PANASONIK; (391011) Стіл кер. МПП «Явір»; (391012) Стіл СПРЛ 
«Явір»; (391013) Телефон PANASONIK KKTC; (391014) Тумба комбінована бук.; (391015) Тумба меблева ТМ1; 

(391016) Шафа гардероб ШГЯ1; (391017) Шафа ШДЛ5 «Явір»; (391021) Сейф АВ2714; (391022) Телефон 
ТТСС; (391025) Стелаж кутовий високий СУЯ; (391026) Стіл приставний новий «Дивний»; (391027) Стіл кер. 
«Явір»; (391028) Факс PANASONIK; (391030) Шафа гардероб ШБП; (391031) Шафа книжкова ШКЕ3 «Явір»; 
(391032) Двері щитові «Яблуня»; (391036) Секція меблева «Яблуня»; (391037) Стіл письмовий «Яблуня»;

(391038) Двері щитові «Яблуня»; (391039) Тумба мобільна «Яблуня»; (391040) Тумба мобільна «Яблуня»; 
(391041) Шафа для одягу «Яблуня»; (391048) Шафа 5/1; (391063) Масляний обігрівач; (391064) Стіл чорний 
«TRINO; (391066) Телефакс PANASоNIC; (391079) Підставка для квітів; (391080) Масляний радіатор; (391089) 
Меблі комплект 7шафів; (391108) Причіп тракторний; (391109) С\х агрегат Мажара; (391111) Вогнегасник; 

(391112) Вогнегасник; (391113) Лещата; (391114) Електроточило; (391115) Бочка 200литров; (391116) Бочка 
металева; (391117) Динаметр; (391119) Контейнер для сміття; (391122) Візок д/кормів; (391123) Стелаж 
кутовий «Дивний»; (391124) Стіл керівника «Дивний»; (391127) Тумба меб. «Дивний»; (391128) Тумба меблева 
«Дивний»; (391129) Шафа гардероб «Дивний»; (391130) Шафа канцелярська; (391131) Сходи ЛСПО52ЕАМ;

(391132) Сходи драбина ELKOR; (391134) Люлька; (391135) Машина фрезерна МФЗ1100; (391136) Насос 
«Струмок»; (391137) Масляний обігрівач; (391138) Перфоратор П1750; (391143) Верстат багатофункціональний; 

Назва об’єкта
Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за ЄД
РПОУ

Орган 
управ
ління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 

до переліку 
об’єктів, 

що підлягають 
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

(391144) Стіл; (391147) Лещата слюсарні; (391148) Візок садовий 2х колісний; (391149) Візок садовий 
2х колісний; (391154) Шафа 4х дверна; (391155) Шафа 4х дверна; (391156) Шафа 4х дверна; (391157) 
Шафа 4х дверна; (391158) Рубанок; (391159) Електроточило; (391161) Насос циркуляційний ALPHA2 2540;

(391162) Стіл 2х тумбовий; (391165) Стіл ІСОА2 налог.пост; (391166) Стіл ІСОА2 налог.пост; (391167) Стіл 
ІСОА2 налог.пост; (391168) Телефон; (391169) Шафа 4х дверна; (391170) Шафа 4х дверна; (391171) Шафа 
для книг; (391172) Шафа плательна; (391173) Электроінвектор ATLANTIK; (391183) Вогнегасник ВВК 5;

(391185) Витяжка «Турбо»; (391188) Крісло ліжко; (391189) Ліжко з матрацом 1с; (391190) Ліжко з матрацом 
1с; (391191) Ліжко з матрацом 1с; (391192) Насос циркуляційний; (391209) Однофазний лічильник; (391210) 
Електроводонагрівач; (391211) Ящик обліку 1av1f10; (391216) Масляний обігрівач; (391218) Масляний 
обігрівач Термія; (391219) ПДУ\пульт управління з\ 8п\м кабелю; (391220) ПДУ\пульт управління з\ 8п\м 
кабелю; (391221) Пульт управл. ДУ; (391222) Пульт управл. ДУ; (391234) Обігрівач з електричним підігрівом;

(391235) Масляний обігрівач; (391236) Обігрівач з електричним підігрівом; (391237) Балон з під фрео
ну; (391238) Балон з під фреону; (391239) Вентилятор; (391243) Детектор валюти; (391245) Випарник;

(391246) Випарник; (391247) Випарник; (391248) Випарник; (391249) Компресор Атлант СК140; (391256) 
Вогнегасник ОУ2; (391257) Плита газова; (391264) Водороздільник; (391265) Двері щитові «Яблуня»; (391266) 
Двері щитові «Яблуня»; (391267) Двері щитові «Яблуня»; (391268) Двері щитові «Яблуня»; (391269) Лічильник 
води ЛЛТ 80Х; (391270) Масловідділювач; (391271) Насос ЕЦВ816140; (391272) Полка д/клавіатури «Яблу
ня»; (391273) Секція меблева «Яблуня»; (391274) Секція меблева «Яблуня»; (391278) Стіл письмовий «Яблуня»;

(391279) Стіл письмовий «Яблуня»; (391280) Стіл приставний «Яблуня»; (391292) Лещата слюсарні 140мм ча
вун.; (391293) Топ «Яблуня»; (391294) Тумба мобільна «Яблуня»; (391295) Тумба приставна «Яблуня»; (391296) 
Фіксаторний насос; (391297) Шафа для одягу «Яблуня»; (391298) Шафа для одягу «Яблуня»; (391299) Шафа 2х 
дверна хім. тех.; (391300) Шафа 2х дверна хім. тех.; (391301) Шафа 4х дверна; (391302) Шафа 4х дверна;

(391303) Шафа 4х дверна; (391304) Шафа 4х дверна; (391305) Шафа 4х дверна; (391306) Шафа 4х 
дверна; (391307) Шафа 4х дверна; (391308) Шафа 4х дверна; (391309) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; 
(391310) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; (391311) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; (391312) Шафа 4х 
дверний жін.роздяг.; (391313) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; (391314) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; 
(391315) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; (391316) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; (391317) Шафа 4х 
дверний жін.роздяг.; (391318) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; (391319) Шафа 4х дверний жін.роздяг.;

(391320) Шафа 4х дверний жін.роздяг.; (391321) Насос фіксаторний; (391325) Стіл однотумбовий; 
(391332) Ваги лабораторні; (391334) Дошка розбірна; (391335) Ваги лабораторні; (391342) Телефон; 
(391347) Мікрохвильова піч з грилем LG МН6083 ALH; (391348) Мікроскоп; (391350) Плита ел.»Мрія»; 
(391354) Принтер лазерний; (391355) Принтер лазерний 1640; (391362) Секундомір; (391363) Секундомір;

(391364) Спиртомір АСП Аерометр; (391365) Спиртомір АСП Аерометр; (391366) Круглий стіл; (391367) Стіл 
однотумбовий; (391368) Стіл письмовий 1200х734х600; (391369) Стіл письмовий 1200х734х600; (391370) 
Стіл письмовий 1200х734х600; (391371) Стіл 2х тумбовий; (391372) Стіл лабор. фізич. 1400х900х600; 
(391378) Телефонний апарат; (391382) Щуп (зонд) автомобільний; (391383) Вогнегасник ОУ8; (391387) 
Перетворювач МСП125,МСП1; (391388) Датчик ДКСЛ 1м; (391389) Дифманометр 13ДД11 10кПа;

(391390) Дифманометр ДМ3583 100кпа; (391391) Дифманометр 13ДД11 6,3Па; (391394) Сходи 5м; (391395) 
Манометр МО112011601; (391396) Механізм МЭО40/630,25; (391397) Перетворювач 13ДД11; (391398) 
Перетворювач ППДМ2,13 6,3кПа; (391399) Прилад ПВ10 1П; (391400) Прилад ПВ10 1П; (391401) При
лад ПВ10 1П; (391402) Прилад ПВ10 1П; (391403) Прилад ПВ10 1П; (391404) Регулятор ПР3,31м;

(391405) Регулятор ПР3,31м; (391406) Регулятор ПР3,31м; (391407) Регулятор ПР3,31м; (391408) Ре
гулятор ПР3,31м; (391409) Регулятор ПР3,31м; (391410) Регулятор ПР3,31м; (391411) Регулятор ПР
3,31м; (391412) Регулятор ПР3,31м; (391413) Регулятор ПР3,31м; (391414) Датчик ДКСЛ 1м; (391415) 
Регулятор Р25,1; (391416) Реле рівня РУЕ1; (391417) Ротаметр РМ0,16 ЖУЗ; (391418) Регулятор Р25,1;

(391419) Ротаметр 0,25 ЖУЗ; (391420) Ротаметр РМ0,16 ЖУЗ; (391421) Ротаметр РМ0,16 ЖУЗ; (391422) Рота
метр РМ0,16 ЖУЗ; (391423) Ротаметр РМ0,16 ЖУЗ; (391424) Ротаметр РМ0,16 ЖУЗ; (391431) Сигналізатор ЄСП
50; (391432) Сигналізатор ЕРСУ4; (391433) Ротаметр 0,25 ЖУЗ; (391438) Термометр показ ел.конт ТКП160ст;

(391440) Лещата слюсарні; (391441) Установка компрессорна С51/50; (391442) Пристрій УТНС 1м11/4; 
(391443) Пристрій УТНС 1м11/5; (391444) Пристрій УТНС 1м11/6; (391446) Холодильник «Саратов»; (391447) 
Шафа 4х дверна; (391448) Шафа 4х дверна; (391450) Прилад ПВ10 1П; (391451) Регулятор ПР3,31;

(391452) Електроточило; (391453) Прилад ПВ10 1П; (391454) Бранспойт лафетний; (391455) Вентилятор 
ВЦ475; (391456) Вентилятор ВЦ476; (391459) Вуглекислотний балон; (391460) Вуглекислотний балон;

(391461) Вуглекислотний балон; (391462) Вуглекислотний балон; (391463) Вуглекислотний балон; (391464) Вуг
лекислотний балон; (391465) Вуглекислотний балон; (391466) Вуглекислотний балон; (391467) Вуглекислотні ба
лони (комплект 28 шт.); (391471) Шафа 2х дверна; (391472) Бункер N2 для зерна; (391473) Бункер для борошна;

(391484) Дистилятор; (391485) Насос ЕЦВ816140; (391486) Стіл однотумбовий; (391488) Лічиль
ник 3х фазний; (391489) Лічильник 3х фазний; (391490) Трансформатор; (391491) Трансформатор; 
(391492) Трансформатор; (391493) Трансформатор; (391494) Трансформатор; (391495) Трансформатор;

(391496) Трансформатор; (391497) Трансформатор; (391498) Трансформатор; (391503) Електродвигун ІА225 
М8М201; (391504) Електротельфер; (391506) Дзвінок гучного бою; (391512) Лічильник 3х фазний 3*5а;

(391513) Лічильник САУ 1953 3х фазний; (391514) Трансформатор струму; (391515) Трансформатор 
струму; (391516) Трансформатор струму; (391517) Трансформатор струму; (391518) Трансформа
тор струму; (391519) Трансформатор струму; (391520) Трансформатор струму; (391521) Трансфор
матор струму; (391522) Трансформатор струму; (391523) Шафа; (391524) Шафа 4х дверна; (391525) 
Шафа 4х дверна; (391526) Шафа 4х дверна; (391527) Шафа 4х дверна; (391528) Шафа 4х дверна;

(391529) Шафа 4х дверна; (391530) Кисневий балон; (391531) Кисневий балон; (391532) Кисневий балон; 
(391533) Кисневий балон; (391534) Кисневий балон; (391535) Кисневий балон; (391536) Кисневий балон; 
(391537) Кисневий балон; (391538) Кисневий балон; (391539) Кисневий балон; (391540) Кисневий балон; 
(391541) Кисневий балон; (391542) Кисневий балон; (391543) Кисневий балон; (391544) Вентилятор; 

(391549) Насос Струмок; (391550) Стіл однотумбовий; (391555) Лещата слюсарні; (391556) Лещата слю
сарні; (391557) Лещата слюсарні ПВМ180; (391562) Шафа; (391563) Шафа 4х дверна; (391564) Шафа 
4х дверна; (391565) Шафа 4х дверна; (391566) Шафа 4х дверна; (391567) Шафа 4х дверна; (391568) 
Шафа 4х дверна; (391571) Електродриль ТІ 1305А; (391572) Електроточило; (391573) Електроточило;

(391574) Електрошлифмашинка МШУ 11100; (391575) Електрошлифмашинка МШУ 125; (391576) Вентиля
тор Вемтс ВКЩ140; (391577) Пенал; (391583) Телефон; (391584) Домкрат; (391585) Домкрат 25т; (391586) 
Домкрат 5т; (391587) Автомат вимикач АЕ2066; (391588) Барометр БАММ1; (391589) Блок живлення БЖ 
RF1A 12V; (391590) Вентилятор; (391591) Вентилятор; (391592) Вентилятор ВУ475; (391593) Сигналізатор;

(391594) Дифманометр мембранний; (391595) Дифманометр мембранний; (391596) Дифманометр 
мембранний; (391597) Дифманометр мембранний; (391598) Дифманометр тип МЕД; (391599) Електрич
ний дзвінок; (391600) Електричний дзвінок; (391601) Електричний дзвінок; (391602) Манометр 2.5КГС; 
(391603) Манометр МРК1006 КГ; (391604) Манометр МРК1006 КГ; (391605) Манометр МРК1006 КГ; 

(391606) Манометр ЕКМ1.6; (391607) Виконавчий механізм; (391608) Механізм виконавчий теплообмінний; 
(391609) Насос До8065*160 без дв.; (391610) Переговорний пристрій; (391612) Пускач ПМБ; (391613) Регуля
тор Р2512; (391614) Регулятор Р2513; (391615) Регулятор Р2514; (391616) Регулятор Р2515; (391617) Сиг
налізатор ЕСР50; (391624) ТДСметр; (391625) Трансформатор ОСМН; (391626) Трансформатор струму 400\5;

 (391627) Трансформатор струму 400\6; (391628) Трансформатор струму 400\7; (391629) Трансформатор 
струму 400\8; (391630) Трансформатор струму 400\9; (391631) Трансформатор струму 400\10; (391632) 
Телефонний апарат; (391633) Перетворювач тиску дм 358м 40 кпа; (391634) Індексатор; (391635) Індек
сатор ІДП02; (391637) Сходи 2м; (391638) Сходи 5м; (391639) Сходи розкладні TVBFSCA STAN 4*3\3.61;

(391641) Пускач 6102; (391642) Стіл; (391644) Лічильник СТЭА05Д 550 А; (391646) Шафа 4х дверна; (391647) 
Шафа 4х дверна; (391649) Електротельфер 0,5т; (391650) Лічильник 3х фазний5*50А; (391651) Вогнегас
ник оі2 (Автокран); (391657) Масляний обігрівач; (391659) Телефон; (391661) Електролічильник (підсоб.);

(391662) Домкрат (УАЗ452); (391664) Вогнегасник (УАЗ452); (391666) Рубильник 3пол 400А (насосна); 
(391667) Сходи 2м; (391668) Автоколонка КБ ОД1666 (ГАЗ мікравт.); (391669) Автоколонка «Піонер» (ГАЗ мі
кравт.); (391671) Генератор 6БА (ГАЗ мікравт.); (391672) Домкрат (ГАЗ вант.); (391673) Компресометр (ГАЗ мі
кравт.); (391674) Вогнегасник (ГАЗ мікравт.); (391675) Лещата (ГАЗ мікравт.); (391676) Домкрат 12тонн (Камаз);

(391677) Вогнегасник ОУ5 (Камаз); (391678) Лещата слюсарні  (Камаз); (391679) Домкрат (ГАЗ53); (391680) 
Вогнегасник ОУ5 (ГАЗ53); (391681) Заземлення PGG15D23/1/25; (391682) Заземлення PGG15D23/3/25,3 
фазн; (391683) Покажчик високого тиску «Екивольта20М»; (391684) Покажчик високого тиску «Екивольта20М»; 
(391685) Електромонтажний ящик IP65; (391686) Електромонтажний ящик IP65; (391687) Трансформатор;

(391688) Автомат 3144; (391689) Вентилятор; (391694) Масляний обігрівач; (391695) Підставка для квітів; 
(391698) Телефон G 480c K1695; (391700) Шафа книжкова; (391701) Бак емальований; (391702) Бак ема
льований; (391707) Машинка для скотча; (391708) Насос КМ 53\2212; (391712) Телефон; (391713) Телефон; 
(391714) Телефонний апарат; (391715) Лещата слюсарні; (391717) Шафа ПР 8505; (391718) Шафа СПМ75; 

(391736) Журнальний столик; (391737) Журнальний столик; (391738) Крісло м'яке; (391739) Крісло 
м'яке; (391745) Машина пральна; (391749) Плита газова; (391782) Водонагрівач; (391784) Стрем'янка; 
(391785) Тумба кухонна; (391786) Стіл однотумбовий; (391787) Двері щитові «Яблуня»; (391789) 
Секція меблева «Яблуня»; (391790) Стіл письмовий «Яблуня»; (391792) Тумба мобільна «Яблуня»;

(391794) Шафа для одягу «Яблуня»; (391795) Пускач ПМ 6102; (391796) Перетворювач температури ПТ 741; 
(391800) Балони вуглекислотні (676шт.); (391801) Балони вуглекислотні (100 шт.); (391802) Балони вуглекис
лотні (475 шт.); (391803) Термометр  манометр ТКП160 СГ; (391804) Насос циркуляційний Wilo Star RS 30/4; 
(391813) Паровий насос; (391814) Датчик СО.14; (391815) Датчик СО.14; (391816) Датчик СН4.14; (391817) 
Датчик СН4.14; (391818) Загорожа  металева навколо артсвердловини №2; (391819) Загорожа  металева навко
ло артсвердловини № 4; (391820) Загорожа  металева навколо артсвердловини № 5; (391821) Естакада сталева;

(391822) Ваги  РП200Ш13; (391823) Електрична лебідка; (391824) Трансформатор ТПЛ10 75/5  кл.т. 0,5 
S/10; (391825) Трансформатор ТПЛ10 75/5  кл.т. 0,5 S/10; (391826) Вузол монтажу БРА; (391827) Насос 
8050220/2СМ; (391828) Насос 2 СМ 8050200/4; (500506) Системний блок ITBlock G5400Work; (500507) 
Системний блок ITBlock G5400Work; (500508) Монітор 23,6" Iiyama ProLite X2474HVB1; (500509) Монітор 
23,6" Iiyama ProLite X2474HVB1; (501442) Насос R8065*160 с дв.;

(501443) Насос ВВН 60,4 без.ел.дв; (501444) Насос вертик. SV404 F07; (501445) Насос ЕЦВ 816160; (501446) 
Насос СД 16610; (501447) Насос У2 СМА; (501448) Насос хімічній; (501449) Теплообмінник спіральний F60м2 
в/н 12мм 15; (501450) Дефлегматор 47.5; (501451) Підігрівач ПМ25; (501452) Теплообмінник д06 д1602; 
(501453) Насос вакуумній з дв.; (501454) Насос вакуумній з дв.; (501455) Насос вакуумній з дв.; (501456) 
Насос вакуумній з дв.; (501457) Насос К8065*160 без.дв.; (501458) Насос К8065*160 без.дв.;
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Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

Продовження додатка 3

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено 
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Легковий автомобіль марки Skoda, модель 
Octavia, 2002 року випуску, реєстраційний 
номер АА2371КА

м. Київ, вул. Москов
ська, 8, корп. 30

Шостий апеляційний ад
міністративний суд, код 
за ЄДРПОУ 42250890

Державна судова 
адміністрація 
України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 «Про 
внесення змін до накау Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Легковий автомобіль марки Infiniti, модель 
FX35, 2003 року випуску, реєстраційний номер 
АА2518КН

м. Київ, вул. Москов
ська, 8, корп. 30

Шостий апеляційний ад
міністративний суд, код 
за ЄДРПОУ 42250890

Державна судова 
адміністрація 
України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 «Про 
внесення змін до накау Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Легковий автомобіль марки Daewoo, модель 
Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний 
номер АА4981НР

м. Київ, вул. Москов
ська, 8, корп. 30

Шостий апеляційний ад
міністративний суд, код 
за ЄДРПОУ 42250890

Державна судова 
адміністрація 
України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 «Про 
внесення змін до накау Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Апарат Фонду

Будівля готелю «Світязь» загальною площею 
7896,4 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Набе
режна, 4

ДП «Управління справа
ми Фонду державного 
майна України», код за 
ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Вбудованоприбудоване приміщення загаль
ною площею 656,6 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, проспект пре
зидента Грушевсько
го, 33

ДП «Управління справа
ми Фонду державного 
майна України», код за 
ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля готелю «Лісова пісня» загальною пло
щею 5774,7 кв. м

Волинська обл., м. Ко
вель, бульвар Лесі 
Українки, 12

ДП «Управління справа
ми Фонду державного 
майна України», код за 
ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»



Продовження додатка 3

Назва об’єкта
Адреса 
об’єкта

Назва ба лан
со ут римувача 
або зберігача, 

код за ЄД
РПОУ

Орган 
управ
ління

Наказ Фонду, 
яким об’єкт 
включено 

до переліку 
об’єктів, 

що підлягають 
приватизації 
(назва, дата, 

номер)

(501459) Насос К8065*160 без.дв.; (501460) Насос СМ8050200/4 с ед 3,0 квт; (501461) Насос СМ8050
200/4 с ед 3,0 квт; (501462) Насос СМ8050200/4 с ед 3,0 квт; (501463) Счетчик водяний; (501464) Счетчик 
водяний; (501465) Ємкість д/побутовіх потреб; (501466) Ж.Д. цистерна б/у; (501796) колонка капілярна InterCap 
O95000000000017; (501797) Перетворювач частоти; (501798) Перетворювач частоти; (501810) сигналізатор
аналізатор газів ДОЗОР СП; (Я22170000000007) Установка УВЖС3В; ;

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об’єкт включено 
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Нежитлова будівля загальною площею 
83,9 кв. м

Донецька обл., Ніколь
ський рн, смт Ніколь
ське, вул. Паркова, 68а

ДП «Центр державного 
земельного кадастру», 
код за ЄДРПОУ 
21616582

Державна служба 
України з питань 
геодезії, картографії 
та кадастру

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлова будівля (колишня котельна) Луганська обл., По
паснянський рн, сщ. 
Лисичанський, вул. Мо
лодіжна, 11

ПАТ «Лисичанська 
птахофабрика», код за 
ЄДРПОУ 00851459

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
по Харківській, 
Донецькій та Луган
ській областях

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Будівля загальною площею 104,2 кв. м Луганська обл., м. Ли
сичанськ, вул. Кольцо
ва, 71 а

Міська державна лікарня 
ветеринарної медицини 
в м. Лисичанську, код за 
ЄДРПОУ 00710368

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо
вих продуктів та за
хисту споживачів

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пе
реліків об’єктів малої приватизації, що під
лягають приватизації в 2020 році»

Адміністративне приміщення загальною пло
щею 210 кв. м

Луганська обл., Но
вопсковський рн, смт. 
Новопсков, вул. Україн
ська, 21

Головне управління 
статистики у Луганській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359834

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Будівля загальною площею 289,4 кв. м Луганська обл., Біло
куракинський рн, 
смт Білокуракине, 
вул. Історична, 85

ДП «Центр державного 
земельного када
стру», код за ЄДРПОУ 
21616582

Державна служба 
України з питань 
геодезії, картографії 
та кадастру

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Частина триповерхової будівлі Луганська обл., м. Ли
сичанськ, вул. К. Марк
са, 151

Територіальне управ
ління Державної судової 
адміністрації України в 
Луганській області, код 
за ЄДРПОУ 26297948

Державна судова 
адміністрація 
України

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділен ня Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

Будівля вузла зв’язку з будівлями та спо
рудами

Херсонська об
ласть, смт. Каланчак, 
вул. Українська, 4б

Управління Північно 
Кримського каналу, код 
за ЄДРПОУ 01034656

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля вузла зв’язку з будівлями та спо
рудами

Херсонська область, 
с. Брилівка, вул. Пер
шотравнева, 58

Управління Північно
Кримського каналу, код 
за ЄДРПОУ 01034656

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Тепличне господарство Херсонська область, 
Голопристанський рн, 
м. Гола Пристань

Херсонська філія Дер
жавного підприємства 
«Адміністрація морських 
портів України», код за 
ЄДРПОУ 38728533

Міністерство інфра
структури України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля складу цивільної оборони м. Херсон, Берислав
ське шосе, 44а

Товариство з додатковою 
відповідальністю «Хер
сонське АТП16563», код 
за ЄДРПОУ 3119026

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
в Херсонській об
ласті, Автономній 
Республіці Крим та 
м. Севастополі

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Внутрішньозаводські залізничні колії Херсонська обл., 
м. Каховка, Чаплинське 
шосе, 7

Відкрите акціонерне 
товариство «Каховка», 
код за ЄДРПОУ 1033504 
(припинено)

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
в Херсонській об
ласті, Автономній 
Республіці Крим та 
м. Севастополі

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля недіючої районної електричної під
станції

м. Херсон, вул. Михай
лівська (Петренка), 7

ВАТ «Херсонський кон
сервний завод дитячого 
харчування ім. 8 Бе
резня», код за ЄДРПОУ 
5529573 (припинено)

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
в Херсонській об
ласті, Автономній 
Республіці Крим та 
м. Севастополі

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Котельня Херсонська обл., 
м. Олешки, вул. Бог
дана Хмельницького, 
будівельна дільниця 

ПАТ «Херсонриб
госп», код за ЄДРПОУ 
00476790,

Регіо наль не 
відділен ня Фонду 
в Херсонській об
ласті, Автономній 
Республіці Крим та 
м. Севастополі

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Будівля контори НовоОлексіївського лісницт ва 
Скадовського державного лісомис лив сь ко го гос
подарства (реєстровий №00993225.3.АААДГЕ088) 
у складі: адмінбудівля (літ. А, а, а1, а2) площею 
116,3 кв. м; сарай (літ. Б); сарай (літ. В); душ 
(літ. Г); туалет (літ. Ж); туалет (літ. Д); гараж 
(літ. З); водопровід (№ 1, № 2); огорожа № 3; 
хвіртка № 4; вимощення 1 

Херсонська обл., смт. 
Лазурне, вул. Мета
лургів, 2

ДП «Скадовське дослідне 
лісомисливське госпо
дарство», код за ЄДРПОУ 
00993225

Державна агентство 
лісових ресурсів 
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

29/100 нежитлової будівлі, адмінбудівлі у складі: 
адмінбудівля з прибудовою «А», «а», вхід в 
підвал «Б», підвал, гараж «В», вбиральня «Г», 
вбиральня «Д»

Херсонська обл., Гені
чеський рн, м. Гені
чеськ, пр. Миру, 87

Головне управління 
статистики у Херсонській 
області,код за ЄДРПОУ 
02362664

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Частина комплексу у складі: 1/2 адмінбудівлі «А» 
з прибудовою «а», 1/2 сараю «Б», сараї «В», «Г», 
вбиральня «Д», 1/2 № 1, 3

Херсонська обл., Ве
ликолепетиський рн, 
смт. Велика Лепетиха, 
вул. Лермонтова, 43

Головне управління 
статистики у Херсонській 
області,код за ЄДРПОУ 
02362664

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 20.08.2020 № 1408 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження пере
ліків об’єктів малої приватизації, що підляга
ють приватизації в 2020 році» (із змінами)

Регіо наль не відділен ня Фонду по м. Києву 

Окреме майно – вбудоване нежитлове при
міщення громадського призначення загальною 
площею 85,0 кв. м

м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 43

ДП «Еко», код за ЄДРПОУ 
32309722

Міністерство роз
витку економіки, 
торгівлі та сільсько
го господарства 
України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про за
твердження переліків об’єктів малої привати
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Частина нежитлових приміщень корпусу № 7 
загальною площею 2761,6 кв. м

м. Київ, вул. Москов
ська, 8

Державне підприємство 
Завод «Арсенал», код за 
ЄДРПОУ 14310520

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що під лягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Частина приміщень виробничих майстерень 
корпусу 1 першого поверху та підвалу загаль
ною площею 5245,6 кв. м

м. Київ, вул. Москов
ська, 8

Державне підприємство 
завод «Арсенал», код 
ЄДРПОУ 14310520

Державна космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648 «Про вне
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Нежитлове приміщення – частина будинку 
загальною площею 495,8 кв. м

м. Київ, вул. Хреща
тик, 34

Державне підприємство 
зовнішньоекономічної 
діяльності «Укрінтер
енерго», код за ЄДРПОУ 
19480600

Міністерство енер
гетики України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 «Про 
внесення змін до накау Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)

Частина нежитлової дев’ятиповерхової будівлі 
(корпус № 11 заводоуправління, частина по 
літ. 7), загальною площею 8269,7 кв. м

м. Київ, вул. Сім’ї Хох
лових, 8

Київський апеляційний 
господарський суд, код 
за ЄДРПОУ 25960043

Державна судова 
адміністрація 
України

Наказ Фонду від 10.08.2020 № 1320 «Про 
внесення змін до накау Фонду від 28.12.2019 
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза
ції в 2020 році» (із змінами)


