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Продовження додатка 3 
до наказу Фонду дер жав ного майна 

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

ПЕРЕЛІК 
окремого майна
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за ції

Окреме майно Кобиловолоцького місця проваджен
ня діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 
у складі:

ДП «Укр
спирт», 
код за 
ЄДРПОУ 
37199618

Регіо
наль не 
відділен
ня Фонду 
по Іва
ноФран
ків сь кій, 
Черні
вецькій 
та Терно
пільській 
областях

(130020) Адмінбудинок; (130056) Адмінбудинок; (со
лодовий цех) (загал п. 1236,8 кв. м); (130046) Меха
нізований зерносклад (загал п. 532 кв. м.); (130059) 
Теплиця (загал п. 431,8 кв. м.); (130018) автозаправка 
(загал п. 14,4 кв. м.); (501802) мазутонасосна /битов
ки/ (загал п. 65,5 кв. м.); (130019) автомайстернявага 
(автомайстерня); (130027) Автомайстернявага (вага) 
(загал п. 334,3 кв. м.); (130060) трансформаторна № 1, 
трансформатона № 2 (загал п. 112,5 кв. м.); (130017) 
Авто гаражі (загал п. 358,9 кв. м.); (130054) Зерносклад 
новий (загал п. 300,8 кв. м.); (130055) Склад типу "ан
гар" (загал п. 660,8 кв. м.); (130036) Головна будівля 
заводу, мокре зберігання солі (загал п. 2840,5 кв. м.); 
(130037) насосна /градильня/ (загал п. 22,4 кв. м.); 
(130024) Будівля їдальні, будівля складу їдальні (загал 
п. 283,1 кв. м.); (130045) Матеріальний склад (загал п. 
262 кв. м.); (130043) Металевий склад (загал п. 155,7 
кв. м.); (130057) Спиртосховище (загал п. 552,1 кв. 
м.); (130028) Вагипобутовий корпус (загал п. 1182,7 
кв. м.); (130047) Насосна барди (загал п. 38,2 кв. м.)

Тернопіль
ська

Теребовлян
ський рн, 
с. Коби
ловолоки, 
вул. Цен
тральна, 1

(130025) Нежитлова будівля /крохмальний цех/ (загал 
п. 2076,7 кв. м.)

Теребовлян
ський рн, 
с. Коби
ловолоки, 
вул. Цен
тральна, 1а

(130048) Насосна станція води (загал п. 36,8 кв. м.) Теребовлян
ський рн, 
с. Коби
ловолоки, 
вул. Цен
тральна, 45 г

(130016) Виробничий будинок (автовагова) (загал пл 
23,6 кв. м.)

Теребовлян
ський рн, 
с. Деренівка 
вул. Промис
лова, 3А 
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(130029) Виробничий будинок (вагова)  
(загал п. 8,1 кв. м.)

Теребовлян
ський рн, 
с. Деренівка 
вул. Промис
лова, 3 

(130021) Артезіанська свердловина; (130022) Гідро
споруда/артезіанська свердловина; (130023) Гідроспо
руда/ артезіанська свердловина; (130030) Відстійник; 
(130031) Відстійник

Теребовлян
ський рн, 
с. Коби
ловолоки, 
вул. Цен
тральна, 1 

(130032) Внутрішній трубопровід; (130033) Внутрішня 
каналізація; (130034) Водогін с. Долина; (130035) Газо
розпридільна підстанція; (130039) Димова труба; (130041) 
Завальна яма; (130042) Завальна яма; (130044) Лінія елек
тропередач; (130049) Оборотне водопостачання; (130050) 
Огорожа; (130051) Під"їздна з/д колія ст.Деренівка;

Теребовлян
ський рн, 
с. Деренівка 
вул. Промис
лова, 3 

(130052) Повітряна лінія електропередач; (130053) Сквер; 
(130058) Суслова комунікація; (130061) Трубопровід бар
ди; (130063) Автоматика апаратного відділення; (130064) 
Автоматика БРУ; (130065) Автоматика компресорної; 
(130066) Автоматика котлів; (130069) Авторозгрузчик 
ГУАР; (130070) Авторозгрузчик ГУАР; (130072) Агрегат 
ВДН 10; (130073) Адаптор "Взльот АТ1"; (130074) 
Алкометр; (130075) Апарат високого тиску Karcher; 
(130076) Базовий блок в комплекті; (130080) Бак на
порний (апаратне відділення); (130081) Бак під кисло
ту; (130083) Бак спиртовий; (130084) Баки з каркасом; 
(130085) Барбатер чанка замісу; (130086) Бензопомпа 
струмова; (130087) Бензотример ПРО МО; (130089) Бе
тономішалка; (130090) Бражна колона; (130091) Бражна 
колона; (130092) Бродильний чан; (130093) Бродильний 
чан; (130094) Бродильний чан; (130095) Бродильний 
чан; (130096) Бродильний чан; (130097) Бродильний 
чан; (130098) Бродильний чан; (130099) Бродильний 
чан; (130100) Бродильний чан; (130101) Бродильний 
чан; (130102) Вага електрична; (130103) Вага настільна; 
(130104) Вага настільна; (130105) Вакуум переривач ККО; 
(130106) Вакуумпереривач; (130107) Вакуумпереривач; 
(130108) Вакуумпереривач; (130109) Вакуумпереривач; 
(130110) Вакуумпереривач бражної колони; (130111) 
Вакуумпереривач бражної колони; (130112) Вальці;
(130113) Варочна колона; (130114) Варочна колона; 
(130115) Варочна колона; (130116) Варочна колона; 
(130117) вентилятор; (130118) Вентилятор (варочне); 
(130119) Вентилятор витяжний; (130120) Вентилятор ВЦП; 
(130121) Вентилятор ЦН (мехмайстерня); (130123) Видерж 
увач; (130125) Вимірювач регулятор видерж  увача; (130126) 
Витратомір; (130127) Витратомір; (130128) витратомір рп
2,5; (130129) Вловлювач бражної колони;

фонд дер жав ного майна України повідомляє

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

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

___________________
* У цьому номері газети публікується закінчення зміненого переліку. Початок зміненого  

переліку опубліковано у газеті «Відомості приватизації» № 23 (1433) від 17.08.2022.

В електронному вигляді змінені переліки розміщені на офіційному вебсайті Фонду 
www.spfu.gov.ua.
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 (130130) Вологомір НЕ15; (130131) Вставка бражної колони; (130132) 
Газовий розпридільник; (130133) Газовий розпридільник; (130134) Га
зовий розпридільник; (130135) Генератор; (130136) Гідравлічний час
тотний насос; (130137) Гідродозатвор д108; (130138) Головка миюча;
(130139) Головка миюча; (130140) Горілка ГМГ5; (130141) Горілка ГМГ5; (130142) 
Датчик рівня; (130143) Датчик тиску; (130144) Датчик тиску; (130145) Двигун 15 кВт; 
(130146) Двигун 3 кВт; (130147) Двигун редукторний (дріжджове); (130148) Двигун 
редукторний (дріжджове); (130149) Двигун редукторний (дріжджове); (130150) Дви
гун редукторний (дріжджове); (130151) Двигун редукторний (дріжджове); (130152) 
Двигун редукторний (дріжджове); (130153) Двигунредуктор передаточного чана; 
(130155) Дефлегматор; (130156) Дефлегматор; (130157) Дефлегматор; (130158) 
Дефлегматор; (130159) Дефлегматор; (130160) дефлегматор; (130161) дефлегматор;
(130162) Дефлегматор; (130163) Дефлегматор; (130164) Дефлег матор РКF40; 
(130165) Димосос; (130166) Димосос; (130167) Дистилятор; (130169) Дифма
нометр; (130170) Дифмонометр; (130171) Дріжджанка; (130172) Дріжджанка; 
(130173) Дріжджанка; (130174) Дріжджанка; (130175) Дріжджанка; (130176) Дріж
джанка; (130177) Дробарка А1 ДМ 2Р55; (130178) Дробарка А1 ДМ 2Р75; (130180) 
Дробарка ДДМ5; (130181) Дробарка ДДМ5; (130182) Економайзер; (130183) 
Економайзер НД330; (130184) Екскаватор ковшовий; (130185) Експресмашина; 
(130186) Електровологомір; (130187) Електродвигун; (130188) електродвигун; 
(130189) Електродвигун; (130190) Електродвигун 110 кВт; (130191) Електро
двигун 30 кВт; (130192) Електродвигун 30 кВт; (130193) Електродвигун 30 кВт; 
(130195) Електродвигун 37 кВт; (130196) Електродвигун 37 кВт; (130197) Елек
тродвигун 37 кВт; (130198) Електродвигун 45 кВт; (130199) Електродвигун 55 квт;

(130200) Електродвигун 90 кВт; (130201) Електрозварювальний апарат; (130203) 
Електрозварювальний апарат; (130204) Електромагнітний витратомір; (130205) 
Електромагнітний витратомір; (130206) Електронасос К1080160; (130208) 
Електронасос Х9010; (130209) Електронасос Х9010; (130210) Електросире
на; (130211) Електротельфер; (130212) Епюраційна колона; (130213) Збірник 
4 м. куб; (130214) Збірник артезіанської води; (130215) Збірник епюрату 1,0 м. 
куб; (130216) Збірник епюрату 1,5 м. куб; (130217) Зварювальний трансфор
матор; (130219) Зерноочисна машина; (130220) Зерноочисна машина МПО50; 
(130223) Кип’ятильник S80 м. кв. н/ж; (130224) Кип’ятильник ККО 15 м.кв.; 
(130225) Кипятильник 50 м. кв; (130226) Кипятильник 25 м. кв.; (130227) Кипя
тильник РК 1; (130228) Кипятильник РК 2; (130229) Клемно блочне з"єднання;

(130230) Клемно блочне з"єднання; (130231) Клемно блочне з"єднання; (130232) 
Колона кінцевої очистки; (130240) Комплект зрошувальний до градирні ГМВ 100Н; 
(130241) Комплект зрошувальний до градирні ГМВ 100Н; (130242) Комплект зро
шувальний до градирні ГМВ 60н; (130243) Комплект зрошувальний до градирні 
ГМВ 60н; (130244) Комплект панелей електрощитової (БРУ); (130245) Компресор; 
(130246) Компресор; (130247) Компресор ПК3,5; (130248) Компресорповітродувка; 
(130251) Комп’ютер в комплекті; (130252) Комп’ютер в комплекті; (130253) Конвеєр 
гвинтовий РЗБКМ180 шт 2; (130254) Конвеєр стрічковий; (130255) Конденса
товідводчик поплавклвий 11/2FT14; (130256) Конденсатовідводчик поплавковий 
ДП25; (130257) Конденсатовідводчик поплавковий ДП25; (130258) Конденсатор; 
(130259) Конденсатор; (130260) Конденсатор; (130261) Конденсатор; (130262) 
Конденсатор; (130263) Конденсатор; (130264) конденсатор; (130265) Конденса
тор; (130266) Конденсатор; (130267) Конденсатор F10; (130268) Конденсатор ЕК;

(130269) Конденсаторні банки; (130270) Контактна головка; (130271) Контак
тор 3х фазний; (130273) Контейнер для кислоти; (130274) Контрольний сна
ряд; (130275) Корпус подрібнювача; (130276) Косарка; (130277) Котел BOSH; 
(130278) Котел LOOSULSX14000*10; (130279) Котел металевий (ємкість спир
това); (130280) Котел металевий (ємкість спиртова); (130281) Котел металевий 
(ємкість спиртова); (130282) Котел металевий (ємкість спиртова); (130283) Ко
тел металевий,(ємкості спиртові); (130284) Кришка діаметр 800 РК2; (130285) 
Куб діаметр 800 РК2; (130286) Кубова частина РК1; (130287) Кубова части
на ЕК; (130288) Лічильник газу; (130289) Лічильник газу; (130290) Лічильник 
газу; (130291) Лічильник газу; (130293) Лічильник холодної води; (130294) 
Мазутна місткість; (130295) Мазутна місткість; (130296) Мазутна місткість;

(130297) Мембранний насосдозатор РОМ ДВШ; (130298) Механізм електрич
ний однообертовий; (130299) Механізм електричний однообертовий; (130300) 
Механізм електричний однообертовий; (130301) Механізм електричний од
нообертовий; (130302) Мийка Karcher НД 10/29; (130303) Мікропроцесор; 
(130304) Мікропроцесорний регулятор; (130305) Мікропроцесорний регулятор; 
(130306) Мікропроцесорний регулятор; (130307) Мікропроцесорний регулятор; 
(130308) Мікропроцесорний регулятор; (130309) Мікропроцесорний регулятор; 
(130310) Мікропроцесорний регулятор; (130311) Мікропроцесорний регулятор; 
(130312) Мікропроцесорнийрегулятор; (130313) Мікропроцесоррегулятор; 
(130314) Мікропроцесоррегулятор; (130315) Мікропроцесоррегулятор; 
(130316) Мікропроцесоррегулятор; (130317) Мікропроцесоррегулятор;

(130318) Мікропроцесоррегулятор; (130319) Мікропроцесоррегулятор; 
(130320) Мікропроцесоррегулятор; (130321) Мікропроцесоррегулятор; 
(130322) мікропроцесоррегулятор; (130323) мікропроцесоррегулятор; (130324) 
Мікропроцесоррегулятор; (130325) Мікропроцесоррегулятор; (130326) 
Мікропроцесоррегулятор; (130327) мікропроцесоррегулятор; (130328) 
Мікропроцесоррегулятор; (130329) Мікропроцесоррегулятор; (130330) 
Мікропроцесоррегулятор; (130331) Мікропроцесоррегулятор; (130332) Мікроскоп; 
(130333) Міксер; (130334) Міксер; (130335) Міксер; (130336) Міксер; (130337) Міксер;

(130338) Міксер; (130339) Міксер; (130340) Міксер; (130341) Міксер; (130342) 
Міксер; (130343) Мірник 250 дал; (130344) Мірник 250 дал; (130345) Мір
ник 250 дал; (130346) Мірник 250 дал; (130347) Мірник 250 дал; (130348) 
Мірник 250 дал; (130349) Мірник 75 дал; (130350) Мірник 75 дал; (130351) 
Мірник 75 дал; (130352) Мірник 75 дал; (130353) Мірник 75 дал; (130354) 
Мірник 75 дал; (130355) Мірник 75 дал; (130356) Мірник 75 дал; (130358) 
Місткість 10 м. куб.; (130359) Місткість 100 м. куб.; (130360) Місткість 100 
м. куб.; (130361) Місткість 12 м. куб (ФГЕС); (130362) Місткість 12 м. куб.; 
(130363) Місткість 25 м. куб.; (130364) Місткість 25 м. куб.; (130365) Міст
кість 3 м. куб.; (130366) Місткість 3 м. куб.; (130367) Місткість 800 дал (ФГЕС);

(130368) Місткість на спирт і ФГЕС; (130369) Місткість на спирт і ФГЕС; (130370) 
Місткість на спирт і ФГЕС; (130371) Місткість на спирт і ФГЕС; (130372) Міст
кість на спирт і ФГЕС; (130374) Місткість спиртова 70 м. куб.; (130375) Місткість 
спиртова 70 м. куб.; (130376) Місткість спиртова 70 м. куб.; (130379) Монітор; 
(130380) Монітор; (130381) Моторредуктор МР210; (130382) Напівпричіп 
МАЗ; (130383) Насос "VVILO багатоступневий для водопостачання МН 14061/
Е3400502; (130384) Насос 3М65160; (130385) Насос СВт 751/01 компані; 
(130386) Насос 2х плунжерний (дробилка); (130387) Насос 3 ЖНС; (130388) 
Насос 3 М 40 – 200/7,5; (130390) Насос 3М 40200/75; (130391) Насос 3м/40
200; (130392) Насос 3М40200/7.5; (130393) насос 3м40200\551; (130394) 
насос 3м40200\551; (130395) насос 3м4020055; (130396) Насос 40/120; 
(130397) Насос 50/35/125 (підвал); (130398) Насос 80/60/160; (130399) Насос 
80/65/100; (130400) Насос DWO400; (130401) Насос SHOS40160; (130402) 
Насос SHOS40160; (130403) Насос SV1600/4; (130404) Насос SY1606 F05; 
(130405) Насос TWV30130; (130406) Насос U 5S150/5T; (130407) Насос V3S 90/4Т;

(130408) Насос V5S120/4 T; (130409) Насос Wilo400; (130410) Насос АХ 5032
20 к – Сд з ел/дв 2 кВт/ 30000 об/хв; (130413) Насос вакуумний ВН16 (варочне); 
(130415) Насос водяний; (130417) Насос гвинтовий; (130418) Насос гвинтовий; 
(130419) насос ГСГ4100250\40; (130420) Насос ДВО; (130421) насос дмс400; 
(130422) Насос дозатор (варочне); (130423) Насос дозатор (варочне); (130424) 
Насос ЕЦВ; (130428) Насос ЕЦВ; (130430) Насос ЕЦВ; (130431) Насос ЕЦВ; 
(130439) Насос ЕЦВ64130; (130440) Насос К 100/65/250 (став); (130441) На
сос К 100/65/250 (став); (130443) Насос К 60/30/165 (бродильне); (130445) На
сос К 90/85 (зливне); (130446) Насос К 90/85 (зливне); (130448) Насос К50/160; 
(130449) Насос К65/50/160 з двигуном; (130450) Насос К65/50/160 з двигуном; 
(130451) Насос НДЕ20/95/С; (130452) Насос НКР05200/190; (130453) На
сос НМШ 8/256,3/25 з ел/дв. 7,5 кВт; (130454) Насос НШ (патока); (130455) 
Насос НШ (патока); (130456) Насос НШ 40/40 (патока); (130457) Насос НШ1; 
(130458) Насос НШ80 (патока); (130459) Насос ПДВ 16/20 В; (130460) Насос 
погружний 4 SD10/30 ЕС; (130462) Насос СВТ160; (130464) Насос СМ 8050
200/2; (130465) Насос СМ 8050200/2; (130466) Насос спиртовий 80 м. куб.; 
(130468) Насос Х 65/50/160; (130469) Насос Х 65/50/160; (130470) Насос Х 
80/50/160 (котельня); (130471) Насос Х 80/65/160; (130472) Насос Ха6550160;
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 (130474) Насос ЦНГС (котельня); (130477) Насос CDLF8160; (130478) На
сос V9S150/3T; (130479) Насосвакуум ВВЦ13; (130480) насосдозатор; 
(130481) насосдозатор рдг; (130482) Насосдозатор РДЕСС/М; (130483) На
сосний агрегат "Водолій"; (130484) Натрійкатіонітовий фільтр; (130487) Но
рія; (130489) Норія; (130490) Норія; (130491) Норія; (130492) Норія 10/20;

(130493) Норія НТЦ20/20; (130494) Норія НЦГ; (130498) Паровий котел ДКВР; 
(130499) Пароінжектор; (130500) Пароінжектор; (130502) Перетворювач тиску; 
(130503) Перетворювач тиску; (130504) Перетворювач тиску; (130505) Перетворю
вач тиску; (130506) Перетворювач тиску; (130507) Перетворювач тиску; (130508) 
Перетворювач тиску; (130509) Перетворювач тиску РС28.0; (130510) Перетворю
вач тиску РС28.0; (130511) Перетворювач тиску РС28.0; (130512) Перетворю
вач тиску РС28.0; (130513) Перетворювач тиску РС28.0; (130514) Перетворювач 
тиску РС28.0; (130515) Перетворювач тиску РС28.0; (130517) Підігрівач бражки;

(130518) Підігрівач бражки; (130519) Підйомник (сушилка); (130520) Пневматичний 
перетворювач; (130521) Пневматичний перетворювач; (130522) Пневматичний 
перетворювач; (130523) Пневматичний перетворювач; (130524) Пневматичний 
перетворювач; (130525) Пневматичний перетворювач; (130526) Погрузчик КШП6; 
(130527) Погрузчик КШП6; (130528) Погрузчик КШП6; (130529) Подбрібнювач 
ПМШ5; (130530) Подрібнювач гарнітури; (130531) Поплавковий конденсатовідвід
ник фланц. НSR25F Dn50; (130532) Прес ВПО 20Н; (130533) Привідний пристрій; 
(130534) Принтер; (130535) Принтер; (130536) Пристрій відсікаючий; (130538) Прін
тер; (130543) Регулятор; (130544) Регулятор обертів; (130545) Регулятор обертів;

(130546) Регулятор температури; (130547) Регулятор температури; (130548) 
Регулятор тиску газу; (130549) Редуктор ГФО1; (130550) Редуктор ГФО2; 
(130551) Резервуар (барда); (130552) Ректифікаційна колона № 2 (розгінна); 
(130553) Ректифікаційна колона; (130554) Рівномір; (130555) Рівномір; (130556) 
рН метр МР 511; (130557) Ротаметр РП2,5; (130558) Ротаметр РП2,5; (130559) 
Ротаметр РП25 х 4,3; (130560) Роутер; (130561) РС28/060 КРА/Р/М; (130562) 
РС28/ ЕХ 11040; (130563) РС28/ЕХ4040 КРО РДМ; (130564) РС28/ЕХ4040 
КРО РДМ; (130565) РС28/ЕХ4040 КРО РДМ; (130566) РС28/ЕХ5050 КРО РДМ;

(130567) Рукав з н/ж AISI 321 DN80 H 18 dar під приварку L 300¶; (130568) Сверд
лильний станок; (130569) Свердлильний станок; (130570) Сепаратор А1 БМЄ6; 
(130571) Сепаратор бражки; (130572) Сепаратор ПРП; (130573) Сивушна колона; 
(130574) Силос; (130575) Силос; (130576) Силос; (130577) Силос; (130578) Силос; 
(130579) Силос; (130580) Силос; (130581) Силос; (130582) Силос; (130583) Силос; 
(130584) Силос; (130585) Силос; (130586) Силос 70 м. куб.; (130587) Силос 70 м. 
куб.; (130588) Силос 70 м. куб.;

(130589) Силос 70 м. куб.; (130590) Силос 70 м. куб.; (130591) Системний блок; 
(130592) Системний блок; (130595) Спиртомир СА2; (130596) Спіральний те
плообмінник S=20 м2; (130597) Спіральний теплообмінник S=25 м2; (130599) 
стропи; (130600) Стропи СКП; (130603) Танки лагерні; (130604) Танки лагерні; 
(130605) Танки лагерні; (130606) Танки лагерні; (130607) Танки лагерні; (130608) 
Танки лагерні; (130609) Танки лагерні; (130610) Танки лагерні; (130611) Танки ла
герні; (130612) Танки лагерні; (130613) Теплообмінник; (130614) Теплообмінник 
(холод); (130615) Теплообмінник (холод); (130616) Теплообмінник спіральний;

(130617) Теплообмінник спіральний S=80 м2; (130618) Токарний станок; (130620) 
Точильний (шліфувальний) станок; (130621) Трактор Т150; (130623) Трактор 
Т40; (130624) Транспортер; (130625) Транспортер ГБ; (130626) Трансформатор; 
(130627) Трансформатор; (130628) Трансформатор; (130629) Трансформатор зва
рювальний; (130630) Трансформатор ТП 400/10; (130631) Установка ПЗК до крана; 
(130632) Установка помякшення води; (130633) Фільтр механічний; (130634) Фільтр 
механічний; (130635) Фільтр механічний; (130636) Фільтр механічний; (130637) 
Фільтр ХВО; (130638) Фотоелектрокалориметр; (130640) Фрезерний станок;

(130641) Хромотограф; (130642) Царга 800 мм (РК2); (130643) Царга 800 мм 
(РК2); (130644) Царга бродильного відділення (спиртоловушка); (130645) Царга 
д 800 мм (РК2); (130646) Царга сивушної колони; (130647) Царга сивушної коло
ни; (130650) Циклон пиловловлювача; (130652) Цукромір; (130653) Чанок замісу; 
(130654) Чанок замісу; (130655) Чанок замісу; (130656) Частотний перетворювач; 
(130657) Частотний перетворювач; (130658) Частотний перетворювач; (130659) 
Частотний перетворювач; (130660) Частотний перетворювач; (130661) Частотний 
перетворювач; (130662) Частотний перетворювач; (130663) Частотний перетворювач;

(130664) Частотний перетворювач; (130665) Шлюзовик дозатор РЗ БМК; (130666) 
Шлюзовик дозатор РЗ БМК; (130667) Шнек; (130668) Шнек; (130669) Шнек в 
комплекті; (130670) Шнек з редуктором; (130671) Шнек зерновий; (130672) Шнек 
УТС320; (130673) ШРП з регулятором РДБС; (130674) Щит; (130675) Щит струму 
силовий; (130676) Щит струму силовий; (130677) Щит струму силовий; (130678) 
Щит струму силовий; (130679) Щит струму силовий; (130680) Щит струму силовий; 
(130681) Щит струму силовий; (130682) Щит струму силовий; (130683) Щити для 
підстанції; (500467) Комп’ютер із установленою ОС, клавіатура, мишка (комплект);

(500468) Комп’ютер із установленою ОС, клавіатура, мишка (комплект); (500474) 
Системний блок ITBlock G5400Work; (500475) Монітор 23,6» Iiyama ProLite 
X2474HVB1 P31020000000010; (500652) Багатофункційний пристрій БФП 
Canon imageRUNNER 1435i; (501392) Ротаметр РП2,5 ЖУЗ; (501401) Масо
вий витратомір; (501403) Контактор BF 65 00 A230; (501404) Царга колони; 
(501406) Адаптер струмового виходу; (501408) Клапан 25ч36ем Ду20; (501410) 
АИР 100S4Y2V2081; (130002) Автокран; (130004) Автомобіль MersedesBenz; 
(130005) Автомобіль ГАЗ 330232414; (130006) Автомобіль ГАЗ53; (130007) 
Автомобіль ГАЗ5312; (130008) Автомобіль ЗІЛ 4511412; (130009) Автомо
біль КАМАЗ; (130011) Автомобіль МАЗ5432402120; (130012) Автомобіль САЗ; 
(130013) Автомобіль САЗ; (130014) Автомобіль УАЗ469; (130686) Конвектор; 

(130687) Конвектор газовий; (130688) Кондеціонер; (130689) Кондиціонер; (130690) 
кондиціонер; (130691) Копіювальний апарат; (130693) Меблі в наборі; (130694) 
Меблі лабораторні; (130695) Меблі офісні; (130696) Меблі офісні; (130697) Ме
блі офісні; (130698) Монітор; (130701) Шафа лабораторна; (130702) АИР 100 
S4Y2V2081; (130705) Мікропроцесоррегулятор; (130706) Насос U 5S120/4T; 
(130707) Насосний агрегат ЕЦВ 64130; (501823) Розливочний апарат
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Гідротехнічні споруди ставка у складі: 
водонапуск, 1; гребля, 2; контурна дамба, 3; 
водоскидна споруда, 4; службовий місток, 5; 
відвідний канал, 6

Тернопіль
ська

Кременецький 
рн, с. Кушлин, 
вул. Централь
на, 7

СТОВ «Ранок», код за 
ЄДРПОУ 30917266

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

Гідротехнічні споруди ставка у складі: 
водонапуск, 1; гребля, 2; контурна дамба, 3; 
водоскидна споруда, 4; службовий місток, 5; 
відвідний канал, 6

Тернопіль
ська

Кременецький 
рн, с. Горинка, 
вул. Зарічна, 57

СТОВ «Ранок», код за 
ЄДРПОУ 30917266

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

Нежитлові приміщення площею 263,3 кв. м Тернопіль
ська

м. Кременець, 
вул. Чорновола 
В’ячеслава, 1а, 
приміщення 1

Головне управління ста
тистики у Тернопільській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362374

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

Павільйон Тернопіль
ська

м. Тернопіль, 
вул. Микулинець
ка, 23а

Дер жав не підприємство 
«Об’єднання по торгівлі 
та постачанню», код за 
ЄДРПОУ 02124551

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

Приміщення складу Тернопіль
ська

м. Тернопіль, 
вул. Микулинець
ка, 23а

Дер жав не підприємство 
«Об’єднання по торгівлі 
та постачанню», код за 
ЄДРПОУ 02124551

Регіо наль не відділення 
Фонду по Іва ноФран ків
сь кій, Чернівецькій та Тер
нопільській областях
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Група інвентарних об’єктів у складі: ДП «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду по 
Іва но
Фран ків
сь кій, Чер
нівецькій 
та Терно
пільській  
областях

адмі ніст ративновиробничий корпус з складськими приміщеннями і підвалом, за
гальною площею 1133,1 кв. м,  що складається з:  цеху розливу площею 98,7 кв. м.,  
сортувального відділення площею 11,1 кв. м.,  напірнофільтрувального відділення 
площею  21,4 кв. м.,   котельні площею  15,9 кв. м., водопідготовчого відділення пло
щею  37,3 кв. м.,  будівлі купажного відділення площею  65,4 кв. м., адмі ніст ративного 
приміщення  площею 883,3 кв. м.; склад матеріалів площею 23,1 кв. м.; прохідна 
площею  15,4 кв. м.; огорожа 280 пог. м.; (150004) спиртоприйомник; (150006) ворота 
металічні;  (150072) пожежна сигналізація;  (150069) місткість; (150068) місткість; 
(150417) збірник фільтр горілки № 2;  (150416) збірник невиправного браку;  (150420) 
місткість напірний чан; (150409) автокар;  (150425) чан довідний  № 1; (150429) чан 
сортировочний;  (150418) збірник фільтр горілки № 1;  (150430) трансформаторна 
підстанція КТП6; (150422) місткість напірний чан; (150424) пісочний фільтр; (150421) 
напівавтомат для закупорки;  (150427) чан довідний  № 3; (150412) бак напірний; 
(150411) апарат для закупорки пляшок;  (150410) автоматштамп; (150426) чан до
відний  № 2;  (150428) чан довідний  № 4; (150423) пристрій для розливу горілки;  
(150419) мірник спирту;  (150413) вугільна колонка № 2

Терно
пільська

Тернопіль
ський рн., 
с. Чистилів, 
вул. Друж
би, 10А 
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Нежитлова будівля адмінбудинок, гараж, 
огорожа, загальною площею 138,9 кв. м 

Тернопіль
ська

Козівський рн, 
смт Козова, 
вул. Коковського 
Ф., 20

Головне управління 
Держ прод спо жив служ
би в Тернопільській 
області, код за ЄДРПОУ 
40310895

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

Будівля гаража загальною площею 25,2 кв. м Тернопіль
ська

Лановецький 
рн, м. Ланів
ці, вул. Україн
ська, 48

Головне управління 
Держ прод спо жив служ
би в Тернопільській 
області, код за ЄДРПОУ 
40310895

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

Адмі ніст ративний будинок загальною площею 
113,2 кв. м 

Тернопіль
ська

Лановецький 
рн, м. Ланів
ці, вул. Україн
ська, 48

Головне управління 
Держ прод спо жив служ
би в Тернопільській 
області, код за ЄДРПОУ 
40310895

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

Адмінбудинок з допоміжними будівлями, 
загальною площею 138,4 кв. м

Тернопіль
ська

Монастириський 
рн, м. Монасти
риська, вул. Лесі 
Українки, 10

Головне управління 
Держ прод спо жив служ
би в Тернопільській 
області, код за ЄДРПОУ 
40310895

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

Нежитлові будівлі (адмінбудинок площею 117,9 
кв. м та сарай площею 43,6 кв. м)

Тернопіль
ська

Заліщицький 
рн, м. Заліщи
ки, вул. 40 років 
Перемоги, 3

Головне управління 
Держ прод спо жив служ
би в Тернопільській 
області, код за ЄДРПОУ 
40310895

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

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

за ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

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

ДП “Укр
спирт”, код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіо
нальне 
відділення 
Фонду по 
Іва но
Фран ків
сь кій, Чер
ні ве ць кій 
та Тер но
піль сь кій 
областях

(180015) Автогаражі з побутовими приміщеннями (загал. пл. 1290,3 кв. м); (180017) 
Бродильне відділення (загал. пл. 702,9 кв. м); (180018) Будинок цеху вуглекислоти (бу
динок СО2 (склад)); (180019) Будинок цеху вуглекислоти (будинок СО2) (загал. пл. 427,6 
кв. м); (180020) Автовагова з прохідною (загал. пл. 363 кв. м); (180022) Будівля механі
зованої солодовні, літ. "В" (загал. пл. 865,1 кв. м); (180024) Варочне відділення (загал. 
пл. 349,6 кв. м); (180026) Водяна насосна (загал. пл. 76,0 кв. м); (180030) Компресор
на (загал. пл. 44,8 кв. м); (180031) Контора, цоколь, підвал (загал. пл. 1106,4 кв. м); 
(180032) Корпус консервного цеху (загал. пл. 644,0 кв. м); (180033) Корпус заводу (за
гал. пл. 1764,0 кв. м); (180034) Майстерня (загал. пл. 340,6 кв. м); (180035) Механізова
ний зерносклад (загал. пл. 1100,7 кв. м); (180036) Мокре зберігання солі, літ. "У" (загал. 
пл. 16,5 кв. м); (180039) Очисні споруди; (180040) Очисні споруди (загал. пл. 93,7 кв.м.);

Терно
пільська

м. Борщів, 
пров. 
Січових 
Стріль
ців, 2 

(180045) Підвал (загал. пл. 35,5 кв. м); (180046) Підробочне відділення (загал. пл. 
652,3 кв. м); (180048) Котельня (загал. пл. 431,2 кв. м); (180052) Свинарник для ви
рощування 100 голів, літ. "К" (загал. пл. 478,5 кв. м); (180055) Склад їдальні (загал. пл. 
38,3 кв. м); (180056) Складрамник (загал. пл. 1177,7 кв. м); (180057) Складрамник 
(тари) (загал. пл. 429,1 кв. м); (180058) Соляна насосна, літ. "У1" (загал. пл. 17,4 кв. 
м); (180064) Схема мокрого помолу, літ "В2" (загал. пл. 177,4 кв. м); (180068) Транс
форматорна підстанція (загал. пл. 43,0 кв. м); (180071) Цех по виробництву білкового 
корму; (180072) Цех по виробництву білкового корму (бюджет) (загал. пл. 233,6 кв. м);
(180023) Прохідна вага (загал. пл. 103,3 кв. м); (180059) Прохідна, мірне відділення (загал. 
пл. 226,5 кв. м); (180065) Зерносклад (загал. пл. 66,1 кв. м); (180021) Переносний вагончик; 
(180980) Цистерни, 7; (180981) Цистерни, 8; (180982) Цистерни, 9; (180038) Огорожа, 3;

м. Бор
щів, вул. 
Степана 
Бандери, 
140

(180016)  Бардопров ід;  (180025)  В ідст ійник барди;  (180027)  Димо
ва труба; (180028) Кабельна лін ія до заводу; (180029) Кабельна лі
нія до рубільника; (180037) Огорожа спиртзаводу; (180051) Свердловина;

м. Борщів, 
пров. 
Січових 
Стріль
ців, 2 

(180041) Під’їздна колія з площадками; (180042) Під’їздна колія з площадками нова; 
(180043) Під’їздні дороги (спиртзавод); (180044) Під’їздні дороги (спиртобаза); (180047) 
Площадка під мокру кукурудзу Борщів; (180049) Резервуар паточний (2000 т.); (180050) 
Резервуар мелясний 1000 т; (180053) Скважина № 1 водопостачання; (180054) Скважина 
№ 2 водопостачання; (180060) Спортивний майданчик; (180061) Ставок оборотних вод 
№ 1; (180062) Ставок оборотних вод № 2; (180063) Ставок оборотних вод № 3; (180066) 
Теплотраса 150 м; (180067) Технічний водопровід; (180069) Тунель; (180070) Фонтан;

м. Бор
щів, вул. 
Степана 
Бандери, 
140

(180701) Ємкість 60 м3; (180708) Збірник для збереження кислоти; (180910) Резервуар 
мелясний – 500 т.; (180911) Резервуар УДХ8 (вуглекислотний); (180964) Цистерна 
ШРУ6 (склад кислоти);

м. Борщів, 
пров. 
Січових 
Стріль
ців, 2

(180966) Цистерна 10 м3 (приймальний збірник меласи); (180968) Цистерна для 
бензину; (180969) Цистерна для дизпалива; (180971) Цистерна спиртова № 1; 
(180972) Цистерна спиртова № 10; (180973) Цистерна спиртова № 11; (180974) 
Цистерна спиртова № 12; (180975) Цистерна спиртова № 2; (180976) Цистерна 
спиртова № 3; (180977) Цистерна спиртова № 4; (180978) Цистерна спиртова № 5;

м. Бор
щів, вул. 
Степана 
Бандери, 
140

(180979) Цистерна спиртова № 6; (501367) Ємкість 16 м3 для рідкого палива; (501368) 
Ємкість 16 м3 для рідкого палива; (501369) Ємкість 16 м3 для рідкого палива; (501370) 
Ємкість 16 м3 для рідкого палива; (180074) Автомобільний розгрузчик ГУАР (солод); 
(180075) АГФО з хім. приводом В2002 (4 шт.); (180080) Вага АХІС АД500; (180082) 
Вентилятор ВО63008Н1А з електродвигуном; (180083) Вентилятор ВО63008Н1А з 
електродвигуном; (180084) Візок гідравлічний DFV Рокла (склад); (180086) Газголь
дер  4310 (вуглекислотний); (180090) Гостропарова контактна головка (варильне); 
(180092) Датчик тиску ДДІ 10 (варильне); (180093) Датчик тиску ДДІ10 (сушильне);

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

за ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

(180094) Датчик тиску метран 100ЕхДД1430; (180095) Датчик тиску метран 100
ЕхДД143202; (180098) Датчик тиску Сапфір 22 ДД 2420Ухл 3.10,5/6,3 кПа; 
(180099) Датчик тиску Сапфір 22 ДИ 2110Ухл 3.10,5/1 кПа; (180100) Датчик тиску 
Сапфір 22 ДИ 2120Ухл 3.10,5/2,5 кПа; (180101) Датчик тиску Сапфір 22 ДИ 2151
Ухл 3.10,5/1,6 МПа; (180102) Датчик тиску Сапфір 22 ДИВ; (180103) Дефлегматор 
63 м2 (апаратне); (180104) Дефлегматор БК (підігрів замісу); (180105) Дефлегма
тор БК 63 м2; (180106) Дефлегматор ЕК 63 м2; (180107) Дефлегматор ККО 40 м2;
(180108) Дефлегматор ККО1 32 м2; (180109) Дефлегматор РК1 63 м2; (180110) 
Дефлегматор РК2 40 м2; (180111) Дефлегматор РК2 F40 м2.; (180115) Електро
тельфер (вуглекислотний); (180120) Затвор шлюзовий ШЗХ6 з приводом; (180121) 
Зерноподрібнювач ДМ 2р55 (розмольне); (180122) Змішувач газовий (вуглекислот
ний); (180125) Кип’ятильник БК КР 106.594.00 F100 м2; (180126) Кип’ятильник ЕК 
F30 м2; (180127) Кип’ятильник ККО КР 106.28.52.00 F70 м2; (180128) Кип’ятильник 
РК1 F70 м2; (180129) Кипятильник F 5 м2 (бойлерна); (180130) Кип’ятильник F5 
м2 (бойлерна); (180135) Клапан СППК50В (котельня); (180136) Клапан СППК50В 
(котельня); (180137) Колонка магнітна КМ50 1; (180138) Колонка магнітна КМ50 2; 
(180143) Комп’ютер СеІ 2,5/256/80 GB 7200 FDD (лабораторія); (180146) Комп’ютер 
Фокстрот К402 АМД ХП 1800 (млин); (180149) Компресор (компресорна); (180150) 
Компресор 2 УП 125/3 (вуглекислотний); (180151) Компресор 2УП (вуглекислотний); 
(180152) Компресорна станція ПКС; (180153) Компресорна установка (компресорна);
(180154) Комп’ютер AMI MINI A SEMPRON 1100 (лаб); (180155) Комп’ютер Technic 
(лабораторія); (180156) Комп’ютер АМД К71000 (апар); (180167) Конденсатор БК F16 
м2; (180168) Конденсатор ЕК F13 м2; (180169) Конденсатор ККО F13 м2; (180170) 
Конденсатор РК1 F13 м2; (180171) Конденсатор РК2 F10 м2; (180172) Конденса
тор сивушного масла РК1 F13 м2; (180173) Конденсатор сивушного масла РК2 F10 
м2.; (180174) Конденсатор сивушного спирту РК1 F10 м2; (180175) Конденсатор СО2 
F20 м2; (180176) Коректор газу (котельня); (180179) Ловушка БК F10 м2.; (180180) 
Ловушка ЕК F10 м2.; (180181) Ловушка РК F10 м2.; (180183) Мікропроцесорний регу
лятор МІК2503033; (180184) Мікропроцесорний регулятор МІК2503033; (180185) 
Мікропроцесорний регулятор МІК2503033; (180186) Мікропроцесорний регулятор 
МІК2503033; (180187) Мікропроцесорний регулятор МІК2503033; (180188) Мі
кропроцесорний регулятор МТР 81505; (180189) Мікропроцесорний регулятор МТР 
815091; (180190) Модуль зв’язку MCiMODVEGA1 (шлюз); (180191) Монітор TFT 
Samsung 19940 N (БРУ); (180192) Монітор ТFT Samsung 19940 N (БРУ); (180194) Мо
нітор LG TFT 1810 (лаб); (180197) Монітор TFT 19" Samsung 943N (лаб); (180199) Над
вагові бункера (розмольне); (180201) Насос 3М 65200/22 нерж.; (180202) Насос CDX/A 
120/20; (180203) Насос LPS 50/40; (180204) Насос вакуумний ВВН 13 дв. 7,51500;
(180205) Насос вакуумний ВВН 13 дв. 7,51500; (180206) Насос вакуумний ВВН 13 
дв. 7,51500; (180207) Насос W Q 40454; (180209) Насос DW M 100A; (180210) Пере
творювач частоти 2,2 кВт 380В, ЕТМD222L4TXA; (180211) Підігрівач бражки № 1 F45 
м2.; (180212) Підігрівач бражки № 2 F45 м2.; (180213) Погрузчик КШП6 (зерносклад); 
(180214) Пульт 10000х600 (бродильне); (180215) Пункт газорозприділення (котельня); 
(180217) Рекуперативний кип’ятильник ЕК; (180218) Рівнемір УБ  ПВ 0,8 м; (180219) 
Рівнемір УБ  ПВ 0,8 м; (180220) Рівнемір УБ  ПВ 0,8 м; (180221) Рівнемір УБ  ПВ 
0,8 м; (180222) Рівнемір УБ  ПВ 0,8 м; (180223) Рівнемір УБ  ПВ 0,8 м; (180224) 
Розгрузчик КРВ60 (спиртобаза); (180225) Розгрузчик КРВ60 (спиртобаза); (180226) 
Розприділюючий пункт ПР (варильне); (180227) Розприділюючий пункт ПР (варильне); 
(180228) Розприділюючий пункт ПР (варильне); (180229) Розпридільчий щит (вариль
не); (180230) Рокла КТ20Н (візок вантажний, сушильне); (180232) Ротаційна газодувка 
1Г2460очисні (бюджет); (180233) Ротаційна газодувка 1Г2460очисні (бюджет);
(180241) Трансформатор НТМН10; (180243) Трансформатор ПУ 400/10 (підстанція); 
(180244) Трансформатор струму 400/10 (підстанція); (180245) Трансформатор струму 
ТОЛ 50/5; (180246) Трансформатор струму ТОЛ 50/5; (180247) Трансформаторна підстан
ція КТП250 (оз. Мушкатівка); (180248) Трансформатор зварювальний ТДМ 250 Селма; 
(180249) Установка компенсації реактивної потужності (підстанція); (180250) Ущільнювач 
грунту (вібраційна машина); (180251) Холодильник спирту (БРУ); (180252) Холодильник 
спирту (БРУ); (180253) Центрифуга ОГШ321 К01 (сушильне); (180254) Центрифуга 
ОГШ321 К01 (сушильне); (180255) Системний блок Pentium Dual Core E 5300 2.6 Hz, 
ОЗУ 2Гб; (180256) Монітор ACER V 199; (180257) Автонавантажувач 40814; (180258) 
Автонавантажувач 41181; (180259) Екскаватор ЭО2621В; (180263) Автоматика БРУ
вакуум; (180264) Автоматичний вимикач 630 А; (180265) Автоматичний вимикач 630 А;
(180266) Автоматичний вимикач 750А (схема мокрого помолу); (180267) Апарат ви
сокого тиску HD10|214SPL; (180269) Блок живлення АВЛ 7; (180270) Блок живлення 
АВЛ 7; (180272) Блок живлення БП 30М124 (розмольне); (180273) Блок живлення БП 
30М124 (розмольне); (180278) Вага 40тонна (спиртобаза); (180279) Вага автоматична 
РС30 (вагова); (180280) Вага залізнична АД6006104 (спиртобаза); (180281) Ваги 
для зерна; (180282) Ваги для зерна; (180283) Вентилятор (АПОБК); (180284) Венти
лятор (АПОЕК); (180285) Вентилятор (Котел №1); (180286) Вентилятор 50410 (Котел 
№ 2); (180287) Вентилятор В 5 (солод); (180288) Вентилятор ВСД6,3 на валу; (180289) 
Вентилятор ВУ4703,15 (сушильне); (180290) Вентилятор ВУ4703,15 (сушильне);
(180291) Вентилятор ВУ4703,15 (сушильне); (180292) Вентилятор ВУ470
3,15 (сушильне); (180293) Вентилятор ВЦ 1446 № 4 (сушильне); (180294) Вен
тилятор ВЦ 475 № 3 1,5 квт (розмольне); (180295) Вентилятор ВЦ 475 № 3 1,5 
квт. (компресорна); (180296) Вентилятор ВЦ 475 № 5 2,2 квт. (мехмайстерня); 
(180297) Вентиляційна установка В 06300 (тамбур випарного); (180298) Вентиля
ційна установка В 06300 (тамбур сушильного); (180302) Випробовувач УПОС1м 
(вуглекислотний); (180306) Вологомір РМ 410 (вир. лабораторія); (180308) Градир
ня вентиляторна № 1; (180309) Градирня вентиляторна № 2; (180310) ГУАР (зер
носкалад); (180315) Дробарка А1ДМ2Р110 (схема мокрого помолу); (180334) 
Зварка ТП18 (електроцех); (180335) Зварка ТП18 (мехмайстерня); (180336) Звар
ка ТП18 (сушильне); (180337) Зварювальний апарат (очисні); (180338) Зварю
вальний апарат (розмольне); (180339) Зварювальний апарат ВДМ1001 (щитова);
(180353) Клапан регулюючий 25 ч 35 см НЗ ДУ 25; (180354) Клапан регулюючий 
25 ч 35 см НЗ ДУ 25; (180355) Комп’ютер Technic (БРУ); (180356) Комп’ютер Technic 
(БРУ); (180364) Комплект холодильної установки (вуглекислотний); (180367) Котел 
ДКВР № 1 з економайзером; (180368) Котел ДКВР № 2; (180369) Котел КЕО 15/380 
(дизельна); (180370) Котел КЕО 7.5; (180384) Лічильник води MWN13065 Ду 65; 
(180385) Лічильник води СТВГ 65 (розмольне); (180386) Лічильник води СТВГ 65 
(скважина №1); (180387) Лічильник води СТВГ 65 (ХВО); (180388) Лічильник спирту 
КС200 № 331; (180389) Лічильник спирту КС35 № 080; (180390) Манометр МС
П1(25КПА); (180391) Метран 100ЕхДД143001МП; (180392) Метран 55ДМП331
1101000; (180393) Метран 55ДМП3311102500; (180394) Метран 55ДМП331
1102500; (180395) Метран 55ДМП3311102500Е51011000; (180396) Метран 
55ДМП3311104000; (180397) Метран 55ДМП3311104000Е51011000;
(180398) Метран 55ЕхДВ528МПТ1050; (180399) Метран 55ДМП3311101002; 
(180400) Механізм трубозгинальний (мехмайстерня); (180401) Мікропроц. регуля
тор МТР8031 терморегулятор; (180402) Мікропроцес. регулятор МІК 2501011; 
(180403) Мікропроцесорний регулятор МІК 210508033; (180404) Мікропроцесор
ний регулятор МІК 2105333; (180405) Мікропроцесорний регулятор МТР 81505; 
(180406) Мікропроцесорний регулятор МІК210501001; (180407) Мікропроцесорний 
регулятор МІК210501001; (180408) Мікропроцесорний регулятор МІК210503031; 
(180409) Мікропроцесорний регулятор МІК210503031; (180410) Мікропроцесорний 
рег. МІК25 (розмольне); (180411) Мікропроцесорний рег. МІК52 (розмольне); (180412) 
Мікропроцесорний регулятор МТР813; (180413) Мікропроцесорний регулятор МІК
210500001; (180414) Мікропроцесорний регулятор МІК210500001; (180415) Мі
кропроцесорний регулятор МІК210500001; (180416) Мікропроцесорний регулятор 
МІК210501001; (180417) Мікропроцесорний регулятор МІК210501001; (180418) 
Мікропроцесорний регулятор МІК210501001; (180419) Мікропроцесорний регулятор 
МІК210501001; (180420) Мікропроцесорний регулятор МІК25 (розмольне); (180421) 
Мікропроцесорний регулятор МІК51; (180422) Мікропроцесорний регулятор МТР 8;
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(180423) Мікропроцесорний регулятор МТР 8; (180424) Мікропроцесорний регуля
тор МТР 81103 (БРУ); (180425) Мікропроцесорний регулятор МТР 81305 (БРУ); 
(180426) Мікропроцесорний регулятор МТР 81305(БРУ); (180427) Мікропроце
сорний регулятор МТР 813гр21 (БРУ); (180428) Мікропроцесорний регулятор 
МТР811; (180429) Мікроскоп бінокулярний ХS5520, камера 3.0 МРіх; (180430) 
Міксер (бродильне – 9 шт.); (180431) Модулі контролера (БРУ); (180432) Модуль 
дискретний 16Д2; (180433) Модуль дискретний 16Т2; (180434) Модуль аналоговий 
1600; (180435) Модуль аналоговий 800; (180436) Модуль аналоговий 800; (180437) 
Модуль аналоговий TSXASY 800; (180438) Модуль живлення 2600 М; (180439) Мо
дуль процесорний 57203М; (180442) Муфельна піч СНОЛ8,2; (180443) Насос IHG 
80100; (180444) Насос WILO MHI 203 (БРУ); (180445) Насос WILO MHI 203 (БРУ); 
(180446) Насос WILO MHI 204 (БРУ); (180447) Насос WILO MHI 204 (БРУ); (180448) 
Насос WILO MHI 404 (БРУ); (180449) Насос WILO MHI 404 (БРУ); (180450) Паро
акустична головка 550 (котельня); (180451) Пароакустична головка 550 (котельня);
(180452) Пароакустична головка 550 (котельня); (180453) Пароакустична головка 550 
(котельня); (180460) Перетворювач ППЕ6 (БРУ); (180461) Перетворювач ППЕ6 (БРУ); 
(180462) Перетворювач тиску; (180463) Перетворювач тиску; (180464) Перетворювач 
тиску; (180465) Перетворювач тиску; (180466) Перетворювач тиску; (180467) Пере
творювач тиску; (180468) Перетворювач тиску; (180469) Перетворювач тиску; (180470) 
Перетворювач тиску КРТСТ 0,60,5 (варильне); (180471) Перетворювач тиску КРТСТ
0,60,5 (варильне); (180472) Перетворювач тиску КРТСТ0,60,5 (варильне); (180473) 
Перетворювач тиску 1 РС28/Ех/40кРа/PD ТипG1/2; (180474) Перетворювач тиску 2 
РС28/Ех/40кРа/PD ТипG1/2; (180475) Перетворювач частоти; (180476) Перетворю
вач частоти; (180477) Перетворювач частоти (схема мок.помолу); (180478) Перетво
рювач частоти (схема мок. помолу); (180481) Пневмоелектроперетворювач ППЕ61;
(180482) Пневмоелектроперетворювач ППЕ61; (180483) Пневмоперетворювач ЕП
1324 (БРУ); (180484) Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); (180485) Пневмоперет
ворювач ЕП1324 (БРУ); (180486) Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); (180487) 
Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); (180488) Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); 
(180489) Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); (180490) Пневмоперетворювач ЕП
1324 (БРУ); (180491) Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); (180492) Пневмоперет
ворювач ЕП1324 (БРУ); (180493) Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); (180494) 
Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); (180495) Пневмоперетворювач ЕП1324 (БРУ); 
(180501) Прибор ФЕКПМ; (180509) Принтер БФП Canon Laser Base MF3228 (ла
бораторія); (180512) Пристрій безперебійного живлення UPS APC Смарт620 Нет 
(лабораторія); (180513) Пристрій безперебійного живлення UPS APC Cмарт1000 
Нет (лабораторія); (180514) Пристрій УПС MUSTEK (лабораторія); (180520) Прінтер 
лазерний НР1100 (лабораторія); (180522) Процесор ТSX Premium; (180527) Рівнемір 
УБ  ПВ 0,8 м (БРУ); (180530) РНметр 150 м; (180531) Розходомір DPM1130 G2 L343;
(180532) Розходомір "Взлет ЄРУ" ДУ150 (водяна насосна); (180533) Розходо
мір DPM1130 G2 L343 (варильне); (180534) Розходомір Взліт ЄРУ (розмольний); 
(180535) Розходомір ДРМ1507 Г 2 343 (БРУ); (180536) Розходомір ДРМ1507 Г 2 
343 (БРУ); (180537) Розходомір ДРМ1507 Г 2 343 (БРУ); (180538) Розходомір ДРМ
1507 Г 2 343 (БРУ); (180539) Розходомір ДРМ1540 Г 2 343 (БРУ); (180540) Роз
ходомір ЕРСВ210/50 с (БРУ); (180546) Ротаметр РП0,63 ЖУЗ; (180547) Ротаметр 
РП1 ЖУЗ; (180548) Ротаметр РП1,6 ЖУЗ; (180549) Ротаметр РП6,3 ЖУЗ; (180550) 
Сахариметр СУ  5; (180551) Сахарометр; (180557) Сигналізатор СУЛЖ1 (БРУ);
(180558) Сигналізатор СУЛЖ1 (БРУ); (180559) Сигналізатор СУЛЖ1 (БРУ); (180560) 
Сигналізатор СУЛЖ1 (БРУ); (180562) Спиртомір СА2 (БРУ); (180563) Станок для 
розпилюв. деревини; (180564) Станок наждачний 3К634 (мехмайстерня); (180579) 
Теплообмінник спіральний 30; (180580) Теплообмінник спіральний 30 (брод. від.); 
(180581) Термостат ТС 1/80 СПУ; (180583) Токарний станок 1М63Н (мехмайстер
ня); (180585) Турнікет (електронна прохідна); (180588) Фотоколориметр КФК301; 
(180595) Хроматограф "Кристал 2000 м"; (180596) Шасі монтажне 12 (БРУ); (180597) 
Шасі монтажне 12 (випарне); (180598) Шафа сушильна СЕШ 3 м; (180603) Шафа 
ІР 54; (180604) Шафа ІР 54; (180606) Шафа силова ПР (сушильне); (180607) Шафа 
силова ПР (сушильне); (180609) Шкаф СЄШ3 м сушильний; (180623) Шкаф ПР 
113064 (сушильне відділення); (180625) Агрегатор насосний ВВН13 (бродиль
не відд.); (180626) Агрегатор насосний ВВНЗН (БРУ); (180627) Барометричний 
конденсатор (БРУ); (180628) Бачок замісу (розмольне); (180629) Бачок фермент
них препаратів (варильне); (180631) Бетономішалка; (180632) Бетонорозчинник; 
(180635) Бражна колона (3000 дал.); (180636) Бродильний апарат V140 м3 № 1;
(180637) Бродильний апарат V140 м3 № 10; (180638) Бродильний апарат V140 м3 
№ 2; (180639) Бродильний апарат V140 м3 № 3; (180640) Бродильний апарат 
V140 м3 № 4; (180641) Бродильний апарат V140 м3 № 5; (180642) Бродильний 
апарат V140 м3 № 6; (180643) Бродильний апарат V140 м3 № 7; (180644) Бро
дильний апарат V140 м3 № 8; (180645) Бродильний апарат V140 м3 № 9; (180646) 
Вакуум оцукрювач (варильне); (180647) Верстат свердлильний (мехмайстерня); 
(180648) Верстат слюсарний (мехмайстерня); (180649) Верстат слюсарний (мех
майстерня); (180650) Верстат слюсарний (мехмайстерня); (180651) Верхня мелясна 
дріжджанка F12 м3.; (180652) Випарний апарат (випарне)ємкість; (180653) Ви
парний апарат (випарний)ємкість; (180654) Випаровувач F= 30 м2; (180655) Ви
паровувач F=24 м2; (180656) Витратомірлічильник електромаг (СМП); (180660) 
Вологомір РМ 400 (лабораторія); (180665) Двигун 22 квт. до насоса НБ32 (роз
мольне); (180666) Деаератор з головкою; (180668) Дизельгенератор ДТЛ315;
(180669) Дизельгенератор ДТЛ315; (180670) Димосос; (180671) Димосос (ко
тел № 1); (180672) Димосос (котел № 2); (180674) Дренажнорозподільний при
стрій ДРУ 2,00,61К 1; (180675) Дренажнорозподільний пристрій ДРУ 2,00,6
1К 2; (180676) Дріжджанка № 1; (180677) Дріжджанка № 2; (180678) Дріжджанка 
№ 3; (180679) Дріжджанка № 4; (180680) Дріжджанка № 5; (180681) Дріжджанка 
№ 6; (180682) Економайзер (котел № 2); (180683) Електродвигун 11 хв/3000 об.; 
(180684) Електродвигун 45 квт. (розмольне); (180685) Електродвигун 45 квт. 3000 
об. (розмольне); (180686) Електродвигун 4 кВт 300 об до насоса септика; (180687) 
Електродвигун 7,5 кВт 1500 об. до міксера оцукрювача (варка); (180688) Електро
двигун 75 кВт 3000 1500 об; (180689) Електродвигун 75 кВт 3000 1500 об; (180690) 
Електродвигун 90 кВт 3000 1500 об; (180691) Електродвигун 90 кВт 3000 1500 об; 
(180692) Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду50 з індикацією та струмовим ви
ходом; (180693) Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду50 з індикацією та струмовим 
виходом; (180694) Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду50 з індикацією та струмо
вим виходом; (180695) Електромотор НИЦ225С; (180696) Електромотори АМ 4 225С;
(180697) Електромотори АМ 4 225С; (180698) Електронасос LOWARA SV1615 160; 
(180699) Електронасос ЕЦВ 816140; (180700) Електрощит ПР247/03 (щитова); 
(180702) Ємкістьусереднювач, очисні споруди (б); (180704) Збірник 7,4 м3 (збір
ник сухої барди); (180705) Збірник 7,4 м3 (збірник сухої барди); (180706) Збір
ник 7 м3 (водяна дріжджанка); (180707) Збірник 80 м3 (очисні); (180709) Збірник 
ЕАФ (спиртосховище); (180710) Збірник ЕАФ з виробництва (спиртосховище); 
(180713) Збірник сивушного масла; (180714) Збірник сивушного масла; (180716) 
Збірник спиртоводяної суміші (спиртоловушка); (180717) Збірник спирту (спир
тосховище); (180718) Збірник стандартного сивушного масла (БРУ); (180719) 
Збірник фугату (сушильне); (180723) Колона епюраційна 3000 дал.; (180724) Ко
лона кінцевої очистки; (180727) Конвеєр гвинтовий ВК 2001(сушильне); (180728) 
Конвеєр гвинтовий У13 БКШ160 (сушильне); (180729) Конвеєр гвинтовий У13 
БКШ160 (сушильне); (180730) Конвеєр гвинтовий У13 БКШ160 (сушильне);
(180731) Конвеєр стрічковий М8 АКС (розмольне); (180732) Котел Е 1/9 (солод); 
(180739) Лічильник спирту № 0659; (180740) Мийна машина; (180741) Мийна машина 
HD 10/21 S; (180742) Мірник ЕАФ (спиртобаза); (180743) Мірник спиртовий № 8 (злив
не); (180744) Мірник спиртовий № 9 (зливне); (180745) Мірник спиртовий № 1 (спир
тобаза); (180746) Мірник спиртовий № 10 (зливне); (180747) Мірник спиртовий № 11 
(зливне); (180748) Мірник спиртовий № 12 (зливне); (180749) Мірник спиртовий № 13 
(зливне); (180750) Мірник спиртовий № 14 (спиртосховище); (180751) Мірник спирто
вий № 15 (спиртосховище); (180752) Мірник спиртовий №16 (спиртосховище); (180753) 
Мірник спиртовий № 17 (спиртосховище); (180754) Мірник спиртовий № 2 (спиртобаза);
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(180755) Мірник спиртовий № 3 (спиртобаза); (180756) Мірник спиртовий № 4 (спир
тобаза); (180757) Місткість металічна 70 м3 (солод); (180758) Місткість металічна 70 м3 
(солод); (180759) Місткість металічна 70 м3 (солод); (180760) Місткість металічна 70 м3 
(солод); (180761) Місткість металічна 70 м3 (солод); (180765) Моторредуктор ЗМП
31,51802,2110 (розмольне) 1; (180766) Моторредуктор ЗМП31,51802,2110 (роз
мольне) 2; (180767) Моторредуктор ЗМП31,51802,2110 (розмольне) 3; (180768) 
Моторредуктор ЗМП31,51802,2110 (розмольне) 4; (180769) Моторредуктор ЗМП
50564,0320 (розмольне); (180770) Насос 20/30Х6550160 (насос спирту, спиртоба
за); (180772) Насос ВВН 112 (вакуум, варильне); (180773) Насос ВВН 112 (вакуум, 
вдділення ГФО); (180774) Насос ВВН 112 (вакуум, вдділення ГФО); (180777) Насос 2 
HMS4T (спиртова насосна) 1; (180778) Насос 2 HMS4T (спиртова насосна) 2; (180779) 
Насос 3м 40200 (насос опалення); (180780) Насос 3м 40200х5,5 (БРУ, кислота);
(180781) Насос 3м 65200/18,5 (водяний насос № 4); (180782) Насос 3НВР1Д (на
сос нестандартних спиртопродуктів); (180783) Насос 50*120 IMP GHN; (180784) На
сос 8065160 (насос спиртоловушки, бродильне); (180785) Насос 80х50х100 (насос 
опалення); (180786) Насос CDLF 4190; (180787) Насос CDLF 4190; (180788) Насос 
CDLF 4190; (180789) Насос CDLF 850; (180790) Насос CDLF 850; (180793) Насос 
CRN860 (насос сивушного масла); (180794) Насос FHS 65250/300; (180795) Насос 
IHG 65200; (180796) Насос IHG 65200; (180797) Насос IHG 65200 (подача бражки) 
1; (180798) Насос IHG 65200 (подача бражки) 2; (180799) Насос IHG 80160; (180800) 
Насос IHG 80200; (180801) Насос IHG 80200; (180802) Насос IHG 80200; (180803) 
Насос IHG 80200; (180804) Насос IHG 80200; (180805) Насос IHG 80200; (180806) 
Насос IHG 80200; (180807) Насос IHG 80200; (180808) Насос IHG 80250; (180809) 
Насос ING (БРУ); (180810) Насос ING (БРУ); (180811) Насос IRG 100200; (180812) На
сос IRG 100200; (180813) Насос IRG 100200; (180814) Насос IRG 100200; (180816) 
Насос NKPG 65200/30; (180817) Насос SV 1615 F 150 T; (180818) Насос Wilo МН 
12031/Е/3400502 (насос спирту); (180819) Насос Wilo МН 12041/Е/3400502 
(насос спирту); (180820) Насос Wilo МН 12041/Е/3400502 (насос спирту); (180821) 
Насос WQ 40154; (180824) Насос агрегатний ЦНС 60264 (насос барди, випарне);
(180825) Насос АНЦС 4/60 (насос розсиропки, варильне); (180826) Насос АСВН 8084 
(насос спирту, спиртосховище); (180827) Насос АСВН80 (насос спирту, спиртобаза); 
(180828) Насос АСВН80 (насос спирту, спиртобаза); (180829) Насос АСВН80 (на
сос спирту. спиртосховище); (180830) Насос АСВН80 (спиртобаза); (180831) Насос 
АСВН80А (насос спирту, зливне); (180832) Насос АСВН80А (насос спирту, злив
не); (180833) Насос ВВН 1,5/04 (з електродвигуном) 4/1500; (180834) Насос ВВН 
11,54 квт. (вакуум насос, БРУ); (180835) Насос ВВН 112 (вакуум насос, вариль
не); (180836) Насос ВВН0,75 (вакуум насос варильне); (180837) Насос ВКС 1/16 АБ 
(насос каналізаційних скидів); (180838) Насос ВР 8С; (180844) Насос ЕЦВ 816140 
(артскважина); (180847) Насос ЕЦВ 825150 (артскважина); (180848) Насос К10065
200 (насос для миття чанів); (180851) Насос К8065160 (насос перекачки бражки);
 (180853) Насос КМ916550160 (насос рециркуляції замісу); (180854) Насос МСТ 
101  очисні споруди (б); (180858) Насос НЦ НФ100 (адмінкорпус, вода); (180859) 
Насос НЦВ 6,5140 (мехмайстерня, вода); (180860) Насос НЦК 10065200 (ХВО); 
(180861) Насос НЦК10065200 (ХВО); (180864) Насос П6 ППВ (насос меляси, во
дяна); (180865) Насос П6ППВ (насос меляси, водяна); (180866) Насос ПДВ16/20 
(насос меласи 1000т.);(180867) Насос РПА; (180871) Насос СМ10065 (водяний 
насос № 3); (180872) Насос СМ10065 (соляна насосна); (180873) Насос Х 8050
200 (насос кислоти); (180874) Насос Х8050160 ДС (насос бражки); (180878) Насос 
ЦЕНН ФТ3/20 (насос гідроселекції); (180879) Насос ЦЄННФ (насос підсивушних 
вод, БРУ); (180881) Насос ЦМК 16/27 (насос спиртоводяної суміші БРУ); (180882) 
Насос ЦМК 16/27очисні споруди (б); (180883) Насос ЦН 10065200/4 (водяний 
насос № 5); (180884) Насос ЦНСГ 38176 (котельня); (180886) Насосбарди 1614
3/25ЕЗ400502 (випарне); (180887) Насосбарди АХ90/49 (випарне); (180891) 
Насосдозатор PDE DLX CC/M 0507; (180892) Насосдозатор PDE DLX CC/M 05
07; (180893) Насосдозатор PDE DLX CC/M 0507; (180897) Насосшнековий Л50 
(бардяна яма); (180898) Натрій катіонітовий фільтр (ХВО); (180899) Нижня меляс
на дріжджанка (варильне); (180900) Норія БВПНР (солод); (180901) Норія НПЗ 20 
(солод); (180902) Норія (зерносклад); (180903) Норія НП20 (розмольне); (180904) 
Норія НЦ 150 (спиртобаза); (180905) Норія НЦ15 (норія підробки, розмольне); 
(180907) Пластинчастий  теплообмінник (варильне); (180908) Повітропідігравач;
(180912) Ректифікаційна колона № 1; (180913) Ректифікаційна колона № 2; (180914) 
Ресивер; (180915) Ресивер Б/К (компресорна); (180916) Ресивер високого тиску 
(вуглекислотний); (180917) Секції АВМ (АПО БК, ЕК); (180918) Секції АВМВ 146
1.63 (котельня); (180919) Сепаратор бражки (БРУ); (180920) Сепаратор БСХ12 
без ПК; (180921) Сепаратор попер. очист. СПО50 (Схема мокр. пом.); (180922) 
Силос для зерна (розмольне); (180923) Силос для зерна (розмольне); (180924) 
Силос для зерна (розмольне); (180925) Солерозчинник (ХВО); (180927) Сосуд во
логовідділяючий (вуглекислотний); (180929) Спіральний теплообмінник F=50 м. кв.;
(180930) Станція управління 4 квт (очисні споруди); (180931) Станція управління 
4 квт (очисні споруди); (180935) Теплообмінник 273ТКВ (конденсатор сив. спир
ту РК2); (180936) Теплообмінник 325 ТКВ (ловушка ККО); (180937) Теплообмінник 
425 ТКГ (конденсатор крот. альдегіду); (180939) Теплообмінник М6М (випарне); 
(180940) Теплообмінник М6МФГ (бойлерна); (180941) Теплообмінник М6МФГ 
(бойлерна); (180942) Теплообмінник спірал. 60; (180943) Теплообмінник спіраль
ний F20 м2; (180944) Теплообмінник спіральний F20 м2; (180945) Теплообмінник 
спіральний KLS0.63075010/10; (180946) Теплообмінник спіральний KLS0.650
75010/10; (180947) Токарний станок ЛТ (мехмайстерня); (180951) Установка СО2 
(вуглекислотний); (180952) Установка СО2 УП7 5/224 (вуглекислотний); (180953) 
Фільтр грубої очистки мазута (соляна); (180954) Фільтр катіонітовий (ХВО); (180955) 
Фільтр катіонітовий (ХВО); (180956) Фільтр мазутний; (180957) Фільтр мазутний; 
(180958) Фільтр механічний (ХВО); (180959) Фільтр ХВО; (180965) Циклон (сушильне);
(180967) Цистерна 75 м3 (бардяна яма); (180970) Цистерна ефірна F15 м3 (випарне); 
(180983) Цистерни спиртові (зливне); (180984) Шафа витяжна лабораторна (кисл,); 
(180985) Шкафи силові СПН77 (сушильне відділення); (180987) Шнековий конвеєр 
ТПШ3М (розмольне); (180988) Щит автоматичний (котельня); (180989) Щит ЕР 1884/1 
(БРУ); (180990) Щит ЕР 1884/1 (БРУ); (180991) Щит ЕР 1884/1 (випарне); (180995) Щит 
контролю (розмольне відділення); (180996) Щит МКН 1283 ІР 31 (БРУ); (180997) Щит ТС 
2066/2 ІР54; (180998) Щити і прибори автоматизації (котельня); (180999) Ящик обліку 
АВР; (500296) Вагова заводу (лаб); (500616) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HVB1 
P31020000000010; (500617) Системний блок ITBlock G5400Work P31010000000001; 
(500711) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HVB1 P31020000000010; (500712) Сис
темний блок ITBlock G5400Work P31010000000001; (500742) Трансформатор напруги 
НТМИ10УЗ; (501365) Ємкість МЖТ16; (501376) Насос ING 80250; (501560) БФП Canon 
Image Runner 1435i A4; (180001) Автомашина ГАЗ 31029; (180002) Автомашина ГАЗ 3307;
(180005) Автомашина ЗІЛММЗ 554М; (180006) Автомашина ГАЗ 3307; (180010) Авто
машина SKODA OCTAVIA 2.0; (180011) Автомашина SKODA SUPER B 1.8; (180012) Причіп 
КРАЗ 8138; (180112) Домкрат рейковий ДР0,5тн; (180113) Електроводонагрівач 100 
л.; (180268) АСКОЕавтоматиз. система контролю і обліку електро; (180303) Вішалка; 
(180304) Вішалка відкрита (стол); (180307) Газова плита "Брест1100"; (180314) Дрель 
ударний SHARKY; (180317) Електроплита; (180318) Затвір дисковий ЗДНЖ 501,0П 9 
(випарне); (180319) Затвір дисковий ЗДНЖ 501,0П 9 (випарне); (180322) Затвір диско
вий ЗДП 50 Г 1,0 Р; (180333) Затвір дисковий ЗДП 50 Г 1,0 Р; (180340) Індикатор тех
нол. ІТМ 2203; (180341) Індикатор технол. ІТМ 2233; (180342) Індикатор технол. ІТМ 22
331; (180343) Індикатор технол. ІТМ 22331; (180344) Індикатор технол. ІТМ 2233Т;
(180345) Касанезгораєма; (180346) Касанезгораєма; (180351) Кахельна піч для твер
дого палива (база); (180352) Кахельна піч для твердого палива (вагова); (180357) Комп
лект меблів; (180358) Комплект меблів  стінка; (180359) Комплект меблів; (180360) 
Комплект меблів; (180361) Комплект меблів; (180362) Комплект меблів; (180363) 
Комплект меблів (каса); (180372) Крісло Лорд Стіп; (180375) Лавка пп 1; (180376) 
Лавка пп 2; (180377) Лавка пп 3; (180378) Лавка пп 4; (180379) Лавка пп 5; (180380) 
Лавка пп 6; (180381) Лавка пп 7; (180382) Лавка 1 (12 штук); (180383) Лавка 2 (4шт);
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(180440) Морозильна камера Снайге 245; (180454) Паровий інжектор (БРУ); 
(180498) ППК блок пожежний вибухозахищений (пожеж. сигнал.); (180499) Праль
на машина (їдальня); (180525) Радіостанція ІСОМF 11; (180555) Сервант; (180565) 
Стендвітрина; (180566) Стіл; (180567) Стіл банкетний; (180568) Стіл кутовий 
1500х1180 (вироб.лаборарія); (180569) Стіл кутовий на 3 (вироб. лабораторія); 
(180570) Стіл кутовий під монохромертр (вироб. лабор); (180571) Стіл на опорі шт 
2; (180572) Стіл на опорі шт 6.; (180574) Таль ланцюгова 3 м; (180575) Таль лан
цюгова 6 м; (180576) Таль ручна в/п 3,2 т. (мехмайстерня); (180591) Холодильник 
"Мінськ1700"; (180599) Шафа 1но секційна пп 1; (180600) Шафа 1но секційна пп 2;
(180601) Шафа 1но секційна пп 3; (180602) Шафа 1но секційна пп 4; (180605) Шафа 
комбінована (виробнича лабораторія); (180608) Шафа скло (виробнича лабораторія); 
(180610) Шкаф 2х секц.; (180611) Шкаф 2х секц.; (180612) Шкаф 2х секц.; (180613) 
Шкаф 3х секц. лів.; (180614) Шкаф 3х секц. лів.; (180615) Шкаф 3х секц. лів.; 
(180616) Шкаф 3х секц. лів.; (180617) Шкаф 3х секц. лів.; (180618) Шкаф 3х секц. пр.; 
(180619) Шкаф 3х секц. пр.; (180620) Шкаф 3х секц. пр.; (180621) Шкаф кут.; (180622) 
Шкаф кут.; (180624) Шкаф холодильник; (180659) Водонагрівач Termal 100S CB 100U;
(180737) Кутова шліфмашина SHARKY; (180738) Лічильник води WPK Ф 150; 
(180088) Газонокосарка електрична Viking; (180592) Холодильник Мінськ; (180594) 
Холодильник Снайге; (180633) Бойлер 50; (180634) Бойлер Термекс SPRV 100; 
(180661) Ворота розсувні (спиртобаза); (180662) Двері металеві (котельня); 
(180663) Двері металеві (спиртозливне); (180664) Двері металеві (спиртосхови
ще); (180711) Збірник підробки сивушного масла (БРУ); (180712) Збірник під
сивушних вод (БРУ); (180715) Збірник сірчаної кислоти (бродильне); (180722) 
Колоїдний млин тип800 (варильне); (180735) Кулер V745 CGT; (180762) Місткість 
16 м3 (збірник упареного фугату барди); (180775) Насос  дозатор (варильне);
(180776) Насос "Гном" 10/10 (очисні споруди); (180791) Насос CRN 3232 (сушильне); 
(180792) Насос CRN 3232 (сушильне); (180815) Насос J P 6 садовий; (180822) Насос 
WQ 40154 (очисні споруди); (180823) Насос WQ 40154 (очисні споруди); (180839) На
сос ЕЦВ 1063110 (ставок № 1); (180870) Насос СМ 125315/4 (мехмайстерня); (180875) 
Насос ХО8050200 (насос барди, сушильне); (180876) Насос ЦЕНН БТВО 80/35 (випар
не); (180877) Насос ЦЕНН БТВО 80/35 (випарне); (180885) Насос ЦСНГ38176 (Озеро
Мушкатівка); (180948) Трубопроводи технологічні; (180949) Установка 138 кл. (маш. 
мішкозашивна, сушильне); (180962) Холодильник Норд428; (180963) Холодильник 
Норд431 (мехмайстерня); (180986) Шнек змішувач (сушильне); (501378) ВАВ Л5 (ма
шина для виготовлення алюмінієвих кришок); (070007) Цистерна залізнична 51075232;
Фермент Віскостар 25 кг; Дезінфікуючий засіб Формалін 1260 кг; м. Борщів, 

пров. 
Січових 
Стріль
ців, 2

"Софір" піноутворювач для гасіння пожеж 100 кг; Контейнер пластиковий б/в 1000л 
1 шт; Рубероїд 2 шт; Блок дверний 2109 4 шт;

м. Бор
щів, вул. 
Степана 
Бандери, 
140

Віконний блок двійний 17,3 м2; Дверний блок 2,28 м2; Дверний блок тафл 3,1 м2; 
Дверне полотно б/к 1 шт; Емаль червона ПФ 266жовтокоричнева 2,4 кг 12,6 кг; Нітро
емаль біла 17кг 42 кг; Нітроемаль біла 2кг 4 кг; Склоблоки б/к 18 шт; Цегла вогнетривка 
1190 кг; Пальці поршневі 32 шт; Електричний двигун 7,5 кват 4 шт; Підшипник 180307 
2 шт; Сальники різні 2 шт; Дифманометр 2 шт; Електро двигун б/к 5 шт; Зірочка АІЖР 
2.03.350 1 шт; Зірочка АІЖР 2.03.410 1 шт; Кришка ємкості з ел. викл. 3 шт; Манометр 
АМ1001 70 шт; Манометр МТМ100 34 шт; Пас 2650 4 шт; Пас В 3150 11 шт; Пас ск А 
630 6 шт;Денатонім бензоат (Бітрекс), 25% розчин 16,986 кг; Ізопропіловий спирт 524,46 
кг; Етиленгліколь 1006,96 кг; Ортофосфорна кислота харчова 1,8 кг; Синтанол ДС10 
47,44 кг; Фіксанал Трилон Б 10 ампул (0,1м/дм) 0,5 набір; Фуксиносірчастий реактив 
1 РФ1 (0,2 дм3) 1 бут.; Барвник аніоній темнокоричневий 19,6 кг; Бочка металева 
100 л 1 шт; Стовпчики парканні L2м 4 шт; Вентиль муфт. Ду20 (чавун 15кч 18п) 3 шт; 
Вентиль фланц. Ду25 (15с22нж 4,0 Мпа) 15 шт; Циліндр мірний 1 шт; Мікрошприц для 
хроматографа 1 шт; Азот газоподібний (40л) 1 шт; Гідроксиламін солянокислий, чда 0,15 
кг; Диметиламіно (N, N)пбензальдегід, чда 0,1 кг; Залізо (ІІІ) хлорне (хлорид) 6вод., 
ч 0,15 кг; Калій йодистий фарм 0,29 кг; Натрій фосфорнокислий 2зам б/в, харч 0,6 кг;
Натрію гідроокис, стандарттитр (уп. 10 ампул) 1 набір; Сахароза, чда 0,2 кг; Свинець 
оцтовокислий, ч 0,7 кг; Хромовий темносиній, чда 0,03 кг; Хромотроповії кислоти дина
трієва сіль, чда 0,05 кг; Антрон чда 0,05 кг; Метиловий помаранчевий, чда 0,05 кг; Гайка 
М 10 ГОСТ 5915, 15526, DIN 934 0,2 кг; Гайка М 16 ГОСТ 5915, 15526, DIN 934 0,2 кг;
Рукав гумов напвсас КЩ1100 (6 м) 6 пог. м; Пас B 2800 Stomil 1шт; Пароніт ПОНБ 
0,4 мм 180 кг; Пароніт ПОНБ 3,0 мм 30 кг; Пароніт в асортименті 200 кг; Техпластина 
SBR (ТКМЩ) 4 мм Україна 32 кг; Набивка АП31 10мм 4 кг; Набивка АП31 12мм 2 кг; 
Набивка АП31 14мм 1 кг; Набивка АП31 в асортименті 2 кг; Підшипник OST 180313 
(63132RS), код УКТЗЕД 8482109000 4 шт; Труба Ду 40 ГОСТ 3262 6 м; Труба г/к 32х2,5 30 
м; Труба ДСТУ 10704 Ду 89х3,0 114 м; Труба ДУ 200 ПЕ 3 шт; Носілка 4 шт; Шпінгалет 30 
шт; Барабан 9 шт; Бочка пластик 26 шт; Мембрана випарювача до хроматографа 40 шт; 
Кран кульовий в/в Ду50 вода 2 шт; Цинк сірчанокислий чда 0,1 кг; Кран кул. ду 20 2 шт; 
Бурова по дереву 1 шт; Болт М10х40 0,5 кг; Бутиль скляний 2 шт; Труба ДУ32х2,8 18 м;
Труба ДУ25 166 м; Рукавиці брезентові з подвійним надолонником 84 пара; Радіорозет
ка 33 шт; Калій залізостосинеродистий ч 0,15 кг; Спирт 2метилпропанол 149,042 кг; 
Натрій сірчистокислий б/в 0,05 кг; Сульфароканол 0,18 кг; Калій хлористий хч 0,2 шт; 
Бромтимоловий синій (інд) (спирторозчинний) 0,05 кг; Калій залізистосинеродистий 
0,05 кг; Калій натрій виннокислий , чда 1,06 кг; Метиловий блакитний (спирторозчин
ний), чда 0,05 кг; Метиловий червоний (інд) (спирторозчинний) 0,04 кг; Натрій Гідро
ген сульфат 2 грм; Натрію гідроокис дрібногранульований хч 0,768 кг; Олія імерсійна 
для мікроскопії 1 шт; Оцтова кислота льодана хч 1 кг; Резорцин фарм 0,2 кг; Розчин 
спиртовий саліцилового альдегіду % (0,2 дм3) 1 бут.; Свинцю (ІV) окис 0,1 кг; Сви
нець азотнокислий хч 1,5 кг; Свинець азотнокислий чда 0,52 кг; Тальк фарм 0,5 кг;
Фенолфталеїн Чда 0,04 кг; Свинець оцтовокислий чда 1 кг; Дріт для пломбуван
ня 2,5 кг; Лампа люмінесцентна 36 Вт 15 шт; Дріт зварювальний ф 3,2 1 кг; Елек
троди 4 мм 1 кг; Болт М12х55 0,5 кг; Болт М16х75 1,5 кг; Речовина синтетична 
ПТІАЛ 239,38 кг; Бідон технічний 1 шт; Чаша Генуя 10 шт; Ключ гайковий 30х32 3 
шт; Ключ трубний № 1 1 шт; Викрутка 4 шт; Костюм брезентовий 3 шт; Халат ба
вовняний білий "Бязь"(Тк. «Бязь», щільність 142 гр./м кв, склад 100 % х/б) 28 шт; 
Рукавиці комбіновані 2й надол 52 пара; Пломби свинцеві діаметром 10 мм 0,5 кг;
Віник березовий 10 шт; Вогнегасник 2 шт; Бочка БС200 1 шт; Бочка залізна б/в 17 
шт; Ручка мебельна 22 шт; Чоботи чоловічі 1 пара; Штани ватяні 11 шт; Бензоколонка 
1 шт; Халат жіночий модель № 3 2 шт; Пояс рятувальний 1 шт; Піддони дерев’яні 10 
шт; Скоби № 10 15 шт; Фартух з нагрудн. 2 шт; Фільтр до респіратора 58 шт; Чоботи 
гумові 3 шт; Засувка 57 шт; Знаки дорожні 1 шт; Завіси дверні 11 шт; Вимикач 3 шт;
Черевики б/у 4 пара; Рівень 2 шт; Берет 3 шт; Вимикач універсальний 10 шт; Вогне
гасник б/к 1 шт; Вогнегасник ВП5 (3) 2 шт; Ізолятор 38 шт; Копистки 2 шт; Коробка 
розподільна 11 шт; Косинка 13 шт; Костюм ( куртка+ брюки) тк. Полет з логотипом 3 
шт; Костюм ( куртка+ брюки) тк. Полет з логотипом б/у 4 шт; Костюм тк "Молексин" 
4 шт; Метри складні 1 шт; Набір рашпилів 1 шт; Халат модельний з логотипом 17 шт; 
Отвеси 4 шт; Халат б/к 2 шт; Патрон для дрилів 2 шт; Патрони керамічні 3 шт; Спідниця 
робоча б/к 5 шт; Щітка для підлоги 18 шт; Куртка ватяна Оптіма з логотипом б/у 3 шт 
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Гараж загальною площею 21,0 кв. м Тернопіль
ська

Чортківський рн, 
м. Монастирись
ка, вул. Пекар
ська, 1а

Головне управління 
Держ прод спо жив
служ би в Тернопіль
ській області, код за 
ЄДРПОУ 40310895

Регіо наль не відділення 
Фонду по Іва ноФран
ків сь кій, Чернівецькій 
та Тернопільській об
ластях
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Окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт» (Лікерогорілчане виробництво) (Чортків) у складі:

ДП «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду по 
Іва но
Фран ків
сь кій, Чер
ні вецькій 
та Терно
пільській 
областях

(150009) Головний виробничий корпус, А2 (загал. пл. 1770,5 кв. м); (150010) Насо
сна мазути, К1 (загал. пл. 22,4 кв. м); (150011) Адмінбудинок, В2 (загал. пл. 442,2 
кв. м); (150012) Водонасосна станція, Г1 (загал. пл. 32 кв. м); (150013) Навіс, Д1 
(загал. пл. 427,7 кв. м); (150015) Склад готової продукції, Б2 та склад навіс готової 
продукції, З1 (загал. пл. 1780,6 кв. м); (150016) Котельня; (150021) Котельня, Ж1 
(загал. пл. 222,2 кв. м); (150007) Комунікація очисного цеху; (150008) Кабельна роз
водка; (150014) Паркан; (150017) Ворота; (150018) Ворота металеві; (150020) Димова 
труба; (150181) Автонавантажувач; (150182) Бартранс 3000; (150183) Бартранс 3000;

Терно
пільська

Чортків
ський рн., 
м. Чортків, 
вул. Неза
лежності, 
45А

(150184) Підйомник ПР3066; (150185) Конвеєр подачі митих пляшок; (150186) 
Автомат розливу; (150187) Пристрій для накладки ковпаків; (150188) Автомат 
браковочний; (150189) Автомат укупорочний; (150190) Розливоукупорочний 
моноблок; (150191) Автомат етикеровочний; (150192) Автомат браковочний; 
(150193) Етикеровочний автомат; (150194) Пристрій для орієнт. накладки ков
пачків; (150195) Автомат розливу; (150196) Заварна машина клею; (150197) 
Конвеєр здачі готової продукції; (150198) Транспортер електрозв.; (150199) Ав
томат штамп; (150200) Автомат штамп; (150201) Автомат штамп; (150202) Авто
мат штамп; (150203) Вакуум установка; (150204) Компресор повітря; (150205) 
Автомат для наклеювання акцизної марки; (150206) Пляшкомиюча машина;
(150207) Пляшкомиюча машина АМЄ6; (150208) Розливна машина; (150209) Бар
транс 3000; (150210) Бартранс 3000; (150213) Транспортер ящиків; (150214) Тран
спортер ящиків; (150215) Транспортер ящиків; (150216) Транспортер ящиків; (150217) 
Транспортер ящиків; (150219) Транспортер М8ВТЯ; (150220) Конвеєр подачі брудної 
посуди; (150221) Довідний чан № 12; (150222) Довідний чан № 13; (150223) Довідний 
чан № 14; (150224) Довідний чан № 15; (150225) Довідний чан № 16; (150226) Довід
ний чан № 17; (150227) Довідний чан № 18; (150228) Довідний чан № 19; (150229) 
Довідний чан № 20; (150230) Фільтр пісочник № 1; (150231) Фільтр пісочник № 2;
(150232) Фільтр пісочник № 3; (150233) Фільтр пісочник № 4; (150234) 
Фільтр пісочник № 5; (150235) Фільтр пісочник № 6; (150236) Фільтр пісочник 
№ 7; (150237) Фільтр пісочник № 8; (150238) Фільтр пісочник № 8; (150239) 
Фільтр пісочник № 8; (150240) Фільтр пісочник № 8; (150241) Напорний чан 
№ 1; (150242) Напорний чан № 2; (150243) Напорний чан № 3; (150244) Напо
рний чан № 4; (150245) Напорний чан № 5; (150246) Напорний чан № 6; (150247) 
Напорний чан № 7; (150248) Напорний чан № 8; (150249) Напорний чан № 9;
(150250) Фільтр пісочник № 8; (150251) Напорний чан № 10; (150252) Бартранс 3000; 
(150253) Бартранс 3000; (150254) Бартранс 1000; (150255) Бартранс 1000; (150256) 
Вентилятор; (150258) Чан для горілки; (150259) Цистерна для спирту; (150260) Цис
терна для пом’якшення води; (150261) Солерозчинник; (150262) Чан сортировочний; 
(150263) Збірник чистого браку; (150264) Холодильник; (150265) Вугільно очисні 
колонки; (150266) Вугільно очисні колонки; (150267) Вугільно очисні колонки; 
(150268) Вугільно очисні колонки; (150269) Вугільно очисні колонки; (150270) Ву
гільно очисні колонки; (150271) Вугільно очисні колонки; (150272) Вугільно очисні 
колонки; (150273) Насос для викачки сортировок; (150274) Цистерна для спирту; 
(150275) Фільтри катіонові; (150276) Фільтри катіонові; (150277) Купажний чан № 1;
 (150278) Купажний чан № 2; (150279) Купажний чан № 3; (150280) Купажний чан № 4; (150281) 
Довідний чан № 9; (150282) Довідний чан № 10; (150283) Довідний чан № 11; (150347) 
Пристрій для розливу рідин; (150349) Резервуар 12,5 м3; (150350) Машина пакувальна; 
(150351) Насос К 90/20 до ПМП; (150356) Концентратор ТЗК; (150357) Аквадистиля
тор; (150358) Аналітична вага; (150359) Насос АСВН80; (150360) Станок токарний; 
(150363) Лічильник води; (150364) Лічильник води; (150365) Ацетиленовий генератор; 
(150366) Лічильник води; (150367) Електродвигун; (150368) Електродвигун; (150369) 
Лічильник газовий; (150370) Резервуар; (150371) Місткість для води; (150372) На
сос К 20/30; (150373) Електродвигун; (150374) Електродвигун; (150375) Компресор 
ПКС1; (150376) Водокольцевий вакуумнасос; (150377) Автомат для наклеювання 
акцизної марки; (150378) Автомат для наклеювання акцизної марки; (150379) Насос 
К 20/3080; (150380) Електромотор; (150381) Електромотор; (150382) Електромотор; 
(150383) Електромотор; (150384) Електромотор; (150385) Електромотор; (150386) 
Електромотор; (150387) Бак; (150388) Бак; (150389) Бар транспортер; (150390) Ста
нок закатний; (150391) Ванна; (150392) Закупорочна машинка; (150393) Комплект 
накладки на пляшку; (150394) Комплект накладки на пляшку; (150395) Бартранс.1000;
 (150396) Бартранс. 1000; (150397) Бартранс. 1000; (150398) Бартранс. 3000; 
(150399) Бартранс. 3000; (150400) Бартранс. 3000; (150402) Насос АСВН80; 
(150403) Додатковий фільтр для пом’якшення води; (150404) Компресор 2ВУ;
(150405) Компресор 3ВУ № 6; (150406) Насос АСВН80; (150407) Електродвигун; 
(150408) Електродвигун; (150431) Електродвигун; (150432) Живильний насос; 
(150433) Електродвигун АН 2116; (150434) Електромотор; (150435) Пульсатор 
електрозвар.; (150436) Електродвигун; (150437) Електродвигун; (150438) Елек
тродвигун; (150439) Електродвигун; (150440) Електродвигун; (150441) Електро
двигун; (150442) Електродвигун; (150443) Електродвигун; (150444) Електродви
гун; (150445) Електродвигун; (150446) Електродвигун; (150447) Електродвигун; 
(150448) Насос з електродвигуном; (150449) Електродвигун УКВТ; (150450) Насос 
К 20/30; (150451) Резервуар 16 м3 8 шт; (150452) Резервуар 12,5м3; (150453) 
Збірник стальний 1600 л; (150455) Вугільноочисні колонки; (150456) Вугільно
очисні колонки; (150457) Вугільноочисні колонки; (150458) Резервуар емальований;
(150459) Резервуар емальований; (150460) Вугільноочисні колонки; (150461) Во
допідготовча установка; (150462) Солерозчинник; (150463) Вентилятор; (150464) 
Димосос ДН9; (150465) Димосос ДН9; (150466) Котлоагрегат; (150467) Водо
змягчуюча водопідготовка; (150468) Шкаф електричний; (150469) Трансформатор 
ТДМ; (150470) Напорний чан № 11; (150471) Напорний чан № 12; (150472) Напо
рний чан № 13; (150473) Чани для приготування настоїв; (150474) Чани для при
готування настоїв № 16; (150475) Чани для приготування настоїв № 10; (150476) 
Чани для приготування настоїв б/н; (150477) Чан для спирту; (150478) Чан для цу
крового сиропу № 13; (150479) Чан для цукрового сиропу; (150480) Доводний чан 
12,5 м3; (150481) Доводний чан 12,5 м3; (150482) Мірник 75 дал; (150483) Вароч
ний котел; (150484) Аламбік; (150485) Пісочні фільтри; (150486) Пісочні фільтри;
(150487) Пісочні фільтри; (150488) Пісочні фільтри; (150489) Випарний апарат для 
варки сиропу; (150490) Автомат для варки цукру; (150492) Комутатор; (150494) При
бор КФК; (150497) Станок свердлильний; (150498) Станок фуговальний; (150499) 
Вертикальносверлильний станок; (150500) Станок обдирочношліфувальний; (150503) 
Емаль. апарат С3250 2 шт; (150504) Емаль. апарат С3250 2 шт.; (150505) Мірник техн. 
ГУВИИ250; (150506) Збірник С3250; (150507) Насос ВЦН20 2 шт.; (150508) Насос Ж6 
ВЦК10/32; (150509) Мірник ГУ ВИО1000; (150510) Мірник техн. ГУВИИ250; (150511) 
Водолічильник 2 шт.; (150512) Конденсатор УКЗ304 2 шт.; (150513) Автомат для змі
шування 2 шт.; (150514) Реактор IД250; (150515) Маршет; (150517) Електродвигун;
(150518) Електромотор; (150519) Закаточна головка; (150520) Закаточна голо
вка; (150521) Закаточна головка; (150522) Закаточна головка; (150523) Закаточна 
головка; (150524) Закаточна головка; (150525) Закаточна головка; (150526) Зака
точна головка; (150527) Закаточна головка; (150528) Закаточний автомат; (150529) 
Етикеровочний автомат; (150530) Розливоукупорочний автомат; (150531) Бра
ковочний автомат; (150532) Котел паровий; (150533) Котел паровий; (150534) 
Котел паровий; (150535) Лічильник газовий; (150536) Щит електророзподільчий; 
(150537) Компресор; (150538) Ємкість 5Є160; (150539) Насос НРМ2 для пода
чі мазуту; (150540) Підігрівач мазуту; (150541) Насос; РП30 для подачі мазуту; 
(150542) Фільтр мазутний грубої очистки; (150543) Фільтр мазутний грубої очистки;
(150544) Насос КМП6550160; (150545) Насос РВН 40*35; (150546) Насос К80 
50/20; (150547) Насос К80 50/20; (150548) Електродвигун; (150550) Ємкість для 
гарячої води; (150551) Резервуар 10м3; (150552) Ємкість; 5Є50 № 1 V=5000; 
(150553) Ємкість 5Є50 № 2; (150554) Ємкість 5Є50 № 3; (150555) Мірник для 
спирту № 1; (150556) Мірник для спирту № 2; (150557) Мірник для спирту № 3; 
(150354) Набір "Тиса"; (150969) Панель ЩО70; (150970) Панель ЩО71; (150971) 
Панель ЩО72; (150972) Панель ЩО73; (150973) Панель ЩО74; (150974) Ячейка;
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(150975) Ячейка; (150976) Трансформатор; (150977) Підігрівач ПП162; (150978) Піді
грівач ПП163; (150979) Підігрівач ПВВ13; (150980) Пульт газорегулятора; (150981) 
Автоматика безпеки; (150982) Електрощит; (150983) Електрощит; (150984) Транс
форматор ТДМ; (150985) Агрегат зварювальний; (150986) Щит електророзподіль
чий автоматичного включання; (150987) Щит електророзподільчий; (150988) Шкаф 
автомат РУС; (150989) Водолічильник; (150990) Датчик реле рівня РОС до ємності; 
(150991) Датчик реле рівня РОС до ємкості; (150992) Датчик реле рівня РОС до ємкості;
(150218) Двері металеві; (150454) Автомат газ води; (150491) Сейф металевий; (150496) 
Вага; (150501) Холодильник камера; (150516) Візок; (150558) Сейф металевий; (150872) 
Кузовфургон; (150873) З фургон до авт № 8010; (150874) Автомобіль ВАЗ 21213; 
(150875) Автомобіль КАМАЗ № 5123; (150876) Причіп до кузова трактора для вивозки 
сміття; (150877) Автопричіп; (150879) Напівпричіп 1113; (150880) Машина Камаз 5745; 
(150881) Автопричіп до авт. 7011; (150882) Виновозцистерна; (150883) Автомобіль 
АЦП 7683; (150884) Трактор Т40 № 8515; (150885) Причіп до трактора; (150886) Ав
томобіль ГАЗ 53 № 9729; (150887) Автомобіль ГАЗ 53 № 8010

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу при ва
ти за ції

Нежиле приміщення загальною площею 95,6 кв. м Тернопіль
ська

Зборівський рн, 
м. Зборів, вул. 
Козацька, 47 

Головне управління 
статистики у Терно
пільській області, код 
за ЄДРПОУ 02362374

Регіональне відділення 
Фонду по Іва ноФран
ків сь кій, Чернівецькій 
та Тернопільській об
ластях

Автомобіль ГАЗ31029 (ВО7415АМ), 1994 рік 
випуску

Тернопіль
ська

м. Тернопіль, 
вул. Над Ста
вом, 10

Головне управління 
статистики у Терно
пільській області, код 
за ЄДРПОУ 02362374

Регіональне від
ділення Фонду по 
ІваноФранківській, 
Чернівецькій та Терно
пільській областях

Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загальною 
площею 474,30 кв. м, що не увійшло до статутного 
капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», код за 
ЄДРПОУ 00857404

Київська Васильківський 
рн, с. Плесець
ке, вул. Варо
вицька, 20б

ПАТ «Дзвінкове», код 
за ЄДРПОУ 00857404

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля загальною площею 275,8 кв. м. Київська м. Бровари, 
вул. Ярослава 
Мудрого, 32

Головне управління 
статистики у Київській 
області, код за ЄД
РПОУ 02360731

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Адмі ніст ративна будівля загальною площею 297,9 
кв. м

Київська Володарський 
рн, смт Воло
дарка, вул. Миру, 
7

Головне управління 
статистики у Київській 
області, код за ЄД
РПОУ 02360731

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Майновий комплекс у складі: адмінбудівля (А) 
загальною площею 60,7 кв. м, ганок, ганок; склад 
сировини 65,5 кв. м, цехсироварня (В) загальною 
площею 287,2 кв. м, тамбур, компресорна (в1), 
санпропускник (в2) загальною площею 93,9 кв. м; 
кочегарка (Г) загальною площею 49,4 кв. м; паркан 
(h), ворота (h1), ворота (h2); водонапірна башня 
(N); пожежний резервуар; оглядовий майданчик; 
каналізаційна мережа; водопровідна мережа; 
теплова мережа; очисна споруда (поля фільтрації та 
піщані фільтри) 

 Київська  Кагарлицький 
рн, с. Стави, 
вул. Донецька, 49

 Дер жав не підпри
ємство зовнішньое
кономічної діяльності 
«Укрінтеренерго», код 
за ЄДРПОУ 19480600

 Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля (столова) загальною площею 
749,5 кв. м

Київська Васильківський 
рн, с. Крушинка, 
вул. Колгосп
на, 11

ПАТ «Птахофабрика 
«Україна», код за ЄД
РПОУ 05477066

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля автотракторних класів загальною 
площею 458,2 кв. м

Київська м. Фастів, 
вул. Гусєва, 27

ВАТ «Сільгосптехні
ка», код за ЄДРПОУ 
03744994

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежиле приміщення загальною площею 75,10 кв. м Київська м. Тараща, 
вул. Колгоспна, 
56а

Регіо наль ний офіс 
водних ресурсів річки 
Рось, код за ЄДРПОУ 
03562263

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре
са(и) 

об’єк та

Назва 
ба лан со
ут риму
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за ЄД

РПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

Окреме майно дер жав ної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», а саме:  Дер жав на 
установа 
«Ірпін
ський 
виправ
ний центр 
(№ 132)», 
код за 
ЄДРПОУ 
08563725

 Регіо
наль не 
відділення 
Фонду по 
Київській, 
Черкаській 
та Черні
гівській 
областях

(101310002) Будівля КПП, літера «Б» (заг. пл. 54,8 кв. м);  Київська м. Ірпінь, 
смт Ко
цюбин
ське, 
вул. За
лізнич
на, 1

(101310003) Будівля харчоблоку, літера «В» (заг. пл. 999,7 кв. м), в тому числі:; 
(101310005) Склад овощесховища, (заг. пл. 125,0 кв. м); (101310004) Будівля банно
прального комбінату (Будівля БПК), літера «З» (заг. пл. 472,6 кв. м.; (101310006) 
Гуртожиток на 320 місць, літера «Д» (заг. пл. 2230,9 кв. м); (101310007) Будівля мед
частини, літера «Ж» (заг. пл. 1817,2 кв. м); (101310008) Адмінкорпус, літера «А» (заг. 
пл. 3577,4 кв. м), в тому числі:; (101310016) Будівля штабу, КПП (заг. пл. 151,9 кв. 
м); (101310015) Ідальня для співробітників, (заг. пл. 240,2 кв. м); (101310011) Вежа з 
пультом, (заг. пл. 17,0 кв. м); (101310010) Гуртожиток, літера «Е» (заг. пл. 2693,6 кв. 
м); (101310013) Клуб для засуджених, літера «Г» (заг. пл. 389,8 кв. м); (101310014) 
Будівля очікувань, літера «И» (заг. пл. 45,3 кв. м); (101310017) Інженернотехнічна 
огорожа, літера «N1» (заг. пл. 1906,25 пог. м); (101310019) Вежа для КПП, N XXXIII; 
(101310020) Альтанка, літера «Л» (заг. пл. 6,0 кв. м); (101310025) Інженерні засоби 
охорони, літера «N2» (заг. пл. 2340 пог. м); (101310012) Будівля туалету, літера «1Л» 
((заг. пл. 10,0 кв. м); (101310034) Ворота металеві, літера «N3» ((заг. пл. 15,75 кв. м); 
(101310035) Ворота металеві, літера «N4» ((заг. пл. 15,75 кв. м); (101310033) Альтан
ка, літера «М» (заг. пл. 4,6 кв. м); (10310010) Будівля ВГМ, літера «1Е» (заг. пл. 2145,1 
кв. м); (10310007) Склад готовоі продукціі, літера «Н» (заг. пл. 925,5 кв. м); (10310013) 
Котельня на газовому паливі, літера «Р» (заг. пл. 995,4 кв. м); (10310037) Пост охоро
ни, літера «Ц» (заг. пл. 5,5 кв. м); (10310038) Магазин з реалізаціі промисловоі групи 
товарів «Лавка майстра», літера «1М» (заг. пл. 31,0 кв. м); (10310023) Артезіанська 
свердловина 5, N XXIX; (101310014) Алюмінієвий склад, літера «Т» (заг. пл. 342,2 кв. м);
(10310021) Артезіанська свердловина 2, N XXX; (101310015)Будівля деревообробки, 
літера «1Є» (заг. пл. 2317,2 кв. м), в тому числі:; (101310034) Пневмотранспортер; 
(10310025) Споруда для пожежного водоймища, N XXXIV (заг. пл. 50,0 кв. м); (1031003) 
Будівля цеху № 2 літера «1В» (заг. пл. 330,2 кв. м); (10310019) Бензосклад літера «Х» 
(заг. пл. 70,0 кв. м); (10310016) Будівля гаптовки літера «1Б» (заг. пл. 300,4 кв. м); 
(10310011) Алюмінієвий склад, літера «У» (заг. пл. 324,6 кв. м); (10310032) Асперацій
на установка, літера «1Д» (заг. пл. 1151,2 кв. м); (10310024) Артезіанська свердловина 
4, літера «Ф» (заг. пл. 8,6 кв. м); (10310008) Будівля механічноі обробки літера «1А» 
(заг. пл. 221,2 кв. м); (10310022) Артезіанська свердловина 3, N XXXII; (10310009) 
Автогараж літера «С» (заг. пл. 697,4 кв. м); (10310018) Будівля складу № 1 літера 
«П» (заг. пл. 1699,9 кв. м); (10310017) Будівля пожежного депо літера «О» (заг. пл. 
244,4 кв. м); (10310012) Склад для рихтування проволоки літера «1Г» (заг. пл. 101,7 
кв. м); (10310006) Котельня на твердому паливі літера «1Ж» (заг. пл. 680,6 кв. м); 

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре
са(и) 

об’єк та

Назва 
ба лан со
ут риму
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за ЄД

РПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

(10310002) Будівля цеху № 1 літера «Щ» (заг. пл. 2768,4 кв. м); (10310004) Дизельна 
електростанція літера «Ч» (заг. пл. 54,7 кв. м); (10310039) Виставковий майданчик лі
тера «1Н» (заг. пл. 32 кв. м); (10310026) Благоустрій літера «NI»;

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Комплекс будівель і споруд у складі: осно
вна будівля, літ. А, загальною площею 203,8 
кв. м, сарайгараж літ. Б, вбиральня, літ. В, 
огорожа, І

Київська м. Яготин, пров. Офі
церський, 1

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Київській області, код за 
ЄДРПОУ 40323081

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Будівлі та споруди у складі: будинок (літ. «А») 
площею 74,8 кв. м, гаражі для стоянки меха
нізмів і площадка для складання матеріалів 
(літ.Б) площею 130,3 кв. м, площадка для 
стоянки машин та механізмів площею 90,7 
кв.м, огорожа, ворота, колодязь

Київська Ставищенський рн, 
с. Ясенівка, вул. Пер
шотравнева, 1а

Регіо наль ний офіс водних 
ресурсів річки Рось, код 
за ЄДРПОУ 03562263

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Громадський будинок з господарськими (до
поміжними) будівлями та спорудами, загаль
ною площею 208,5 кв. м

Київська Білоцерківський 
рн, смт Гребінки, 
вул. Святопокров
ська, 193

Сільськогосподарське това
риство з обмеженою відпо
відальністю «Гребінківське» 
(СТОВ «Гребінківське»), код 
за ЄДРПОУ 00861423

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Громадський будинок з господарськими (до
поміжними) будівлями та спорудами, загаль
ною площею 422,3 кв. м

Київська Білоцерківський 
рн, смт Гребінки, 
вул. Партизанська, 22

Сільськогосподарське това
риство з обмеженою відпо
відальністю «Гребінківське» 
(СТОВ «Гребінківське»), код 
за ЄДРПОУ 00861423

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут
римува ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄД

РПОУ

Назва 
органу 
при ва
ти за ції

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

ДП «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіо
наль не 
відді
лення 
Фонду 
по Ки
ївській, 
Черкась
кій та 
Чернігів
ській об
ластях

(040001) частина нежитлової будівліїдальні вбудованої АТС; (2/25 частини) Київська Бучанський 
рн,  с. Чер
вона Слобо
да, вул. Лесі 
Українки 
(колишня   
вул. 70річчя 
Жовтня), 89 

(040003) будівля БРУ зливнекомпресорна (загал. п. 750 кв. м.); (040017) лабора
торія (загал. п. 327,4 кв. м.); (040006) спиртосховище; (040007) спиртосховище; 
(040019) спиртосховище (загал. п. 583,4 кв. м.); (040460) Озеленення лабораторії; 
(040461) Озеленення спиртосховища

Бучанський 
рн,  с. Чер
вона Слобо
да, вул. За
водська, 3 

(040068) Дизель Т62 буян; (040021) Тимчасова споруда для перекачки спирту 
Буян

Бучанський 
рн, станція 
Буян 

(040080) Ємкiсть для барди; (040082) Ємкiсть для барди; (040083) Ємкiсть 
для барди; (040327) Ферментатор; (040002) Бардопровід; (040005) Водопро
від від ректифікації; (040008) Лінії звязку АСУП; (040009) Мережі комп’ютерні; 
(040010) Огорожа заводу; (040011) Під’їздна дорога до апаратного відділення; 
(040014) Під’їздна дорога до лабораторії та пункту вигрузки зерна; (040015) 
Під’їздна дорога до складу готової продукції; (040018) Система трубопроводів; 
(040020) Телефонні комунікації; (040022) Трубопровiд  до лабораторii; (040024) 
Трубопровід подачі води на БРУ; (040025) Iнтернетсервер; (040026) Автомати
зована система управління ввом; (040027) Автоматична пожежна сигналізація; 
(040028) Автоматична пожежна сигналізація лабораторії; (040029) Апаратура 
АОН АТС; (040030) АСУ Технологічних процесів пва; (040031) АСУ ТП БРУ; 
(040032) АТС  СТМ256; (040033) Бак холодної водиапаратне; (040034) Баня 
лабораторна многомісна; (040035) Бардорегулятор; (040036) Бардяний насос 
3М 40200/11; (040037) Барометричний конденсатор; (040038) Безперебійний 
блок живлення; (040040) Бражна колона; (040041) Вiдеосистема заводу; (040042) 
Вакуумний насос; (040043) Вакуумпереривач; (040044) Вакуумпереривач;

Бучанський 
рн,  с. Чер
вона Слобо
да, вул. За
водська, 3 

 (040045) Вакуумпереривач; (040046) Вентилятор; (040047) Витратомiр; (040048) 
Витратомір (ротаметр) спирт 90%; (040049) Витратомір електромагнітний Взлет; 
(040051) Витратомір електромагнітний Взлет 80 мм; (040053) Витратомір елек
тромагнітний Взлет 80 мм; (040054) Витратомір електромагнітний Взлет 80 мм; 
(040055) Витратомір Крохне Н250 (160016000); (040056) Витратомір Крохне Н250 
(160016000); (040057) Витратомір Крохне Н250 (16160); (040058) Витратомір 
Крохне Н250 (16160); (040059) Витратомір Крохне Н250 (4004000); (040060) 
Витратомір Крохне Н250 (4004000); (040061)  Водонагрівач накопичувальний 
АТЛАНТИС; (040062) Ворота механiчнi вагова; (040063) Газонокосарка РОЯЛ; 
(040064) Дезмембратор; (040065) Декантатор сивушний; (040066) Дефлегматор  
63 м2; (040067) Дефлегматор 2х секц. 100 м2; (040069) Дробарка А1ДМ2Р; (040070) 
Дробарка молоткова А1ДМ2Р; (040072) Електродвигун  110 кВт/1500 об.; (040073) 
Електродвигун 110 кВт/1500 об. зернодробарка; (040076) Електрощит до зерно
вої дробілки; (040077) Епруветка готових продуктів; (040078) Епюраційна колона;
(040079) Ємкiсть для барди; (040081) Ємкiсть для барди; (040084) Ємкість гаря
чої води; (040085) Ємкість для зберігання кислоти; (040086) Ємкість для збері
гання спирту 100 м3; (040087) Ємкість для зберігання спирту 100 м3; (040088) 
Ємкість для зберігання спирту  90 м3; (040089) Ємкість для перекачки барди; 
(040090) Ємкість для розрідження та витримування замісу; (040091) Ємкість для 
спирту; (040092) Ємкість підсивушної води; (040093) Ємкість сивушного масла; 
(040094) Ємкість сивушного масла; (040095) Збірник спирту; (040098) Керхер
апарат без нагріву води; (040099) Керхерапарат Посейдон без нагріву води; 
(040100)   Кип’ятильник; (040101) Кип’ятильник; (040102) Кип’ятильник 110 м2; 
(040103) Кип’ятильник 68 м2; (040104) Кип’ятильник 94 м2; (040106) Компресор 
АЛМІГ; (040107) Компресор гвинтовий; (040108) Компресор повітряний УВЖ250; 
(040109) Комп’ютер  Маестро; (040110) Комп’ютер BRAIN 929; (040111) Комп’ютер 
SAMSUNG; (040112) Комп’ютер в комплекті; (040113) Комп’ютер в комплекті; 
(040115) Комп’ютер Маестро; (040117) Комп’ютер Маестро VIVALD+монітор 
SAMTRON; (040119) Комп’ютер Маестро Vivaldi; (040120) Комп’ютер Мае
стро Vivaldi; (040121) Комп’ютер Маестро Моцарт; (040122) Комп’ютер Ма
естро Моцарт з монітором Самтрон; (040123) Комп’ютер Маестро+монітор;
(040124) Комп’ютер Маестро+монітор; (040125) Комп’ютер Пентіум4 з моні
тором  Флетрон; (040126) Комп’ютер промисловий; (040127) Комп’ютер Селе
рон в комплекті; (040128) Комп’ютер Селерон в комплекті; (040129) Комп’ютер 
Селерон в комплекті; (040130) Комп’ютер Селерон в комплекті; (040131) 
Комп’ютер Целерон в комплекті; (040132) Комп’ютерноутбук АСЕР; (040133) 
Конвеєр спіральний 12945; (040134) Конденсатор; (040135) Конденсатор; 
(040136) Конденсатор; (040137) Конденсатор F=10 м2; (040138) Конденсатор 
F=25 м2; (040139) Конденсатор F=5 м2; (040140) Конденсатор сепаратора СО2 
F=16 м2; (040141) Конденсатор сивушного масла; (040142) Конденсатор СО2; 
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(040143) Конденсаторна установка із автоматичним регулюванням; (040145) Кон
диціонер ГРИ стандарт; (040146) Кондиціонер мобільний; (040147) Кондиціонер 
Самсунг; (040148) Кондиціонер Самсунг; (040149) Контроллер промисловий 
(облік спирту); (040150) Контроллер Шнайдерпреміум; (040151) Контрольний 
снаряд; (040152) Контрольний снаряд; (040153) Контрольний снаряд; (040154) 
Копіювальний апарат Мінолта; (040156) Ліхтар оглядовий 3х ходовий; (040157) 
Ліхтар оглядовий 3х ходовий; (040158) Ліхтар оглядовий 3х ходовий; (040160) Лі
чильник пару СВП5000; (040161) Ловушка; (040162) Ловушка; (040163) Ломiконт 
Л110; (040164) Мiкропроцесорна система; (040165) Мiрник; (040166) Мiрник; 
(040167) Мiрник; (040168) Мiрник; (040169) Мiрник; (040170) Мiрник сивушний; 
(040172) Міні АТС; (040173) Мірник Г4 ВИЦ 1000; (040174) Мірник Г4 ВИЦ 1000; 
(040175) Мірник ЕАФ; (040176) Мірник ЕАФ; (040177) Монітор  19 ЕЛДЖИ; 
(040179) Монітор Samtron; (040180) Монітор TFT17; (040181) Монітор TFT17; 
(040182) Монітор TFT17; (040183) Монітор Самсунг; (040184) Монітор Самсунг; 
(040185) Монітор Самсунг; (040186) Мотопомпа високонапірна Хюндай; (040188) 
Насос 3М 40200/11; (040189) Насос 3М 40200/11; (040191) Насос 3М 40200/7.5 
А; (040192) Насос 3М 40200/7.5 А; (040193) Насос ВВН 13 под 7,5 кВт вакуум
ний; (040194) Насос ИРГ 80200 ст. обез.; (040195) Насос  ИРГ160 спиртовий; 
(040200) Насос   ІНG 80160 ЕХ; (040201) Насос  СДЛФ 1640; (040202) Насос 
СДЛФ 430; (040204) Насос  СДЛФ 830; (040205) Насос  СДЛФ 840; (040206) 
Насос  СДЛФ 840; (040207) Насос  СДЛФ 840; (040208) Насос 3М 6540200/7,5; 
(040209) Насос 3М 40200/11; (040210) Насос  3М 40200/11 перекачки бар
ди; (040211) Насос  3М 40200/11 подачі води; (040212) Насос  3М 40200/11 
подачі сусла ГДФО; (040213) Насос  3М 40200/11подачі барди; (040214) На
сос  3М 40200/7.5; (040215) Насос  3М 40200/7.5 перекачки бражки; (040216) 
Насос 3М 40200/7.5 подача бражки на БРУ; (040217) Насос 3М 50160/7,5А; 
(040218) Насос 3М 50160/7,5А; (040219) Насос 3М 50160/7,5А; (040220) На
сос 3М 50200/11; (040223) Насос 3М 6050160/5,5 подача гар.води на підр.; 
(040224) Насос 3М40200/11; (040225) Насос DWO 400; (040227) Насос MVI403
1\16\Е\3400502; (040228) Насос MVI604\61\16\Е/3400502; (040229) Насос  
MVI8041\16\Е/3400502 WILO; (040232) Насос  WILO МНІ2031/Е/3400502;
 (040233) Насос WILO перекачки погону; (040234) Насос АСВН80  2 шт; (040235) На
сос ВВН 13 без рами; (040236) Насос  ГНОМ 5310; (040237) Насос  Джи Ел50 на 
опалення адмінбудинку; (040238) Насос для перекачки бражного дистиляту МНі205
1/Е/3400502; (040239) Насос для перекачки дріжджів  3М 40160/3,0; (040240) 
Насос ЕАФ; (040241) Насос  ЗМ 4016/3 Буян; (040242) Насос лютерний; (040243) 
Насос МНІ 1601/Е/3400502; (040244) Насос МНІ 205бражного дистилята на ЕК; 
(040245) Насос МНІ 405 відкач. лютеру; (040246) Насос МНІ 8051/Е/3400502; 
(040249) Насос перек. спирту MVI4051\16\Е\3400502; (040250) Насос перекач
ки замісу підробітка  ЗМН5 40200/7.5; (040252) Насос  подачі бражки  3МНS 40
200/5.5; (040253) Насос  подачі бражки  40200/5.5; (040254) Насос подачі води БРУ 
3М 40200/7.5; (040255) Насос подачі очищеної води на БРУ 3М 40200/7.5; (040257) 
Насос серії DME810; (040258) Насос серії DME810; (040259) Насос серії DME810 
дозувальний; (040260) Насос сивушного масла; (040261) Насос сивушного масла  
НСТ 35/150; (040262) Насос спирт на епюрат MVI8061\16\Е\3400502; (040263) 
Насос спирт на холод MVI8061\16\Е\3400502; (040264) Насосдозатор мемб
ранний 209/6 400/3/50 0,25; (040266) Насосний агрегат ВВН 11,5; (040267) Норія 
зернова в комплекті з конвеєром; (040269) Обчислюв маш В85; (040270) Осушу
вач СДО125 АР; (040271) Охоронно пожежний пункт Кристал3; (040272) Підігрівач 
бражки 3х секц.  100 м2; (040273) Піноловушка; (040274) Прiнтер; (040277) Прінтер;
(040280) Прінтер повнокольоровий Коніка Мінолта; (040281) Ректифікаційна коло
на д=1600; (040282) Ротаметр пневматичний РПФ; (040285) Сепаратор бражки; 
(040286) Сепаратор зерноочищувальний А1 БМС6; (040287) СерверСуперсервер; 
(040288) Сигналiзацiякімната прикурсорів; (040289) Система гучного мовлення; 
(040292) Системний блок РСР4Р800МХ; (040293) Сінокосилка М/К Дніпро; (040295) 
Спиртовловлювач 5 м2; (040296) Спиртомір СА2 (520)%; (040297) Спиртомір СА2 
для епюрату  2040%; (040298) Спиртоприймач  13 секцiй; (040299) Стабілізатор 
однофазний; (040300) Станція обеззалізування; (040301) Стерилізатор ВК7501; 
(040302) Стійка шлагбаумна з стрілою; (040303) Схема дезинфекції бродильних чанів; 
(040305) Телефон  КХ7433; (040306) Телефон ТАШ1319; (040307) Теплова пушка; 
(040308) Теплообмінник  спіральний 20 м2; (040309) Теплообмінник  спіральний 20 м2;
(040310) Теплообмінник  спіральний 50 м2; (040311) Теплообмінник  спіральний 72 м2; 
(040312) Теплообмінник 50 м2 спіральний; (040313) Теплообмінник 80 м2 спіральний; 
(040314) Теплообмінник Колві МЕ 530; (040316) Теплообмінник спіральний 50 м2; 
(040317) Теплообмінник спіральний 50 м2 н/ж; (040318) Теплообмінник спіральний 
60 м2; (040319) Термінал Huawei; (040320) Термінал Huawei; (040321)  Травокосілка; 
(040322) Трактор СТН151газонокосарка; (040323) Установка помякшення; (040324) 
Факсимільний апарат; (040325) Факсмодем; (040326) Фермент. насос ДМЕ 126; 
(040328) Фонарь оглядовий 4х ходовий; (040329) Фонарь оглядовий 4х ходовий;
 (040330) Хімікоаналiтичний комплекс; (040331)  Холодильник  сив. фракции; 
(040332)  Хроматограф газовий "Кристал5000";(040333) Цистерна ЕАФ; (040334) 
Цистерна ЕАФ; (040335) Цистерна сивушного масла; (040336) Цистерна спирто
ва; (040337) Цистерна спиртова; (040338) Цистерна спиртова; (040339) Цистер
на спиртова; (040340) Цифрова міні АТС КХТД1232; (040341) Шафа сушильна; 
(040342) Щит розподільчий для брод.апаратів; (040480) Пристрій плавного пуску  
АТС 22; (040481) АСКОЕ система електрон ного обліку електроенергії; (040482) 
Дробарка А1ДМ2Р з живильником та сепаратором магнітним; (040483) Насос 
дозуючий UG 1.38/120.0.1; (040484) Насос  ВВН 3/0,4; (500519) Багатофунк
ційний пристрій БФП Сanon image RU; (500625) Системний блок АЙТИ Блок;
(500630) Системний блок АЙТИ Блок; (500795) Витратомірлічильник коріолісовий 
ПРОМАС 83 F D604A302000; (500999) Обчислювач об’єму спирту "УНІВЕРСАЛС" 
(реалізація спирту малі покупці); (501118) Витратомірлічильник коріолісовий РО
ТАМАС RCCT138  D1V901256; (501169) Теплообмінник пластинчатий н/ж ФП16; 
(501431) Витратомірлічильник коріолісовий ПРОМАС 80 F (реалізація спирту до 
100 дал) 430А8В0200; (040343) Автомобіль "Ланос"; (040344) Автомобіль "Хонда
Аккорд" срібляста; (040345) Автомобіль ВАЗ 21213 (СА 5949 АК); (040346) Авто
мобіль ГАЗ 33021 (СА 8122 ВВ); (040347) Автомобіль ДЕУСЕНС Т13110; (040348) 
Автомобіль МАЗДА Е 2200 (АІ 7058 СР); (040349) Автомобіль Мітсубіші (ВО 8403 
АН); (040350) Автомобіль УАЗ2206 СП10ТК; (040351)  Бідистилятор  3,2 л/год; 
(040352) Вiдеокамера; (040353) Ваги; (040354) Ваги  AXIS; (040355) Ваги  AXIS; 
(040356) Ваги вологоміри  AXIS; (040357) Ваги лабораторні ОНАИС; (040358)  
Велоаргометр; (040359) Випрямляч зварювальний ПАТОН; (040360) Вітрина н/
ст; (040361) Вогнегасник ВВК28 (ОУ40); (040362) Вогнегасник ВП45 (ОП50); 
(040363) Вогнегасник ВП45 (ОП50); (040364) Вологомір Аква15; (040365) Дис
тилятор; (040366) Дошка оборотна магнітна; (040367) ЕкранWS180; (040368) 
Індикатор вологості зерна Фермер; (040369) Кавоварка "BOSCH"; (040370) Кол
бонагрівач  1000мл; (040372) Кондиціонер "GREE"; (040373) Кондиціонер "Сам
сунг"; (040374) Крісло КР70 из нат. кожи; (040375) Кулер; (040376) Меблi при
ймальної; (040377) Меблі кабiнету гол. бухгалтера; (040378) Меблі кабiнету ди
ректора; (040379) Меблі кабiнету економiста; (040380) Меблі кабінету бухгалтерiї; 
(040381) Мікроскоп Мікмед2; (040382) М’який куточок; (040383) М’який куточок  
Самсон; (040384) Підставка; (040385) Пневматичний гайкозакручувач; (040386) 
Портфель; (040387) Пральна машина"INDESIT"; (040388) Проектор МР620; 
(040389) Рефрактометр УРЛ1; (040390) РНметр; (040391) РНметр; (040392) 
РНметр; (040393) Ротаметр пневматичний; (040394) Ротаметр пневматичний;
(040396) Сахариметр; (040397) Сейф бухгалтер; (040398) Сейф каса; (040399) 
Стiл однотумбовий; (040400) Стiл однотумбовий; (040401) Стіл ваговий; (040402) 
Стіл ваговий; (040403) Стіл ваговий; (040404) Стіл для засідань; (040405) Стіл 
кривокутній; (040406) Стіл лаборат. пристінний; (040407) Стіл лаборат. при
стінний; (040408) Стіл лабораторний; (040409) Стіл лабораторний; (040410) 
Стіл лабораторний; (040411) Стіл лабораторний; (040412) Стіл лабораторний; 
(040413) Стіл лабораторний; (040414) Стіл лабораторний; (040415) Стіл лабо
раторний; (040416) Стіл лабораторний; (040417) Стіл лабораторний пристінний;
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 (040418) Стіл лабораторний пристінний; (040419) Стіл письмовий прямий; (040420) 
Стіл приборний; (040421) Стіл пристінний ламінований; (040422) Стіл пристінний 
правий; (040423) Стіл скляний; (040424) Стілмийка одинарний; (040425) Стіл
мийка одинарний; (040426) Стілмийка одинарний; (040427) Стілмийка одинарний;
(040428) Стілмийка одинарний; (040429) Стілмийка одинарний; (040430) Теле
візор; (040431) Термостат сухоповітряний; (040432) Термостат сухоповітряний 
ТС1/80; (040433) Тренажер; (040434) Тумба приставна; (040435) Фотоапарат 
цифровий; (040437) Фотоколориметр КФК; (040438) Фотоколориметр КФК3; 
(040439)  Холодильник  офісний Норд; (040440)  Холодильник  Горенья; (040441)  
Холодильник Снайге; (040442)  Холодильник Снайге; (040443) Шафа витяжна; 
(040444) Шафа витяжна; (040445) Шафа для зберігання реактив.; (040446) Шафа 
для зберігання реактив.; (040447) Шафа для зберігання реактивів; (040448) Шафа 
для зберігання реактивів; (040449) Шафа для зберігання реактивів; (040450) Шафа 
для посуду; (040451) Шафа для посуду; (040452) Шафа для посуду; (040453) 
Шафа для посуду; (040454) Шафа для спецодягу; (040455) Шафа пристінна;
(040456) Шафа пристінна; (040457) Шафа пристінна; (040458) Шафа сушильна 
СНОЛ 67/350; (040459) Шафа сушильна СЭШ3М; (040485) Поляриметр круговий; 
(040479) Технічна література; (501496) Комплект відеоспостереження HikVision 
NK4EO1T; (502014) Насос вакуумний  ВВН 13(4) Комплект мультимедійного об
ладнання (плазмова панель, аудіо, відео)

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

ДП «Укр
спирт»,  код 
за ЄДРПОУ  
37199618

Регіо
наль не 
відді
лення 
Фонду  
по Ки
ївській, 
Черкась
кій та 
Чернігів
ській об
ластях

(160002) Головний виробничий корпус, А (загал. пл. 1564,5 кв. м); (160016) Кис
лотосховище, Б (загал. пл. 26,2 кв. м)

Київська Білоцерків
ський рн,  
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 1 

(160012) Підробне відділення, А (загал. пл. 240,7 кв. м); (160048) Цех очищен
ня артезіанської води, артезіанська свердловина, Б, Б1 (загал. пл. 36,9 кв. м); 
(160023) Вбиральня, В (загал. пл. 7,8 кв. м); (160019) Солодовий цех з прибу
довою, підвалом, Г,г, г/п (загал. пл. 450,5 кв. м); (160010) Механічна майстерня 
з прибудовою, підвалом, Е, е, п/Е (загал. пл. 259,6 кв. м.); (160015) Прохідна, Є 
(загал. пл. 119,4 кв. м)

Білоцерків
ський рн, 
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 1А 

(160021) Столова з прибудовами, А,а (загал. пл. 237,2 кв. м); (160011) Столярна 
майстерня, Б (загал. пл. 122,2 кв. м); (160001) Гаражі, В (загал. пл. 211 кв. м); 
(160009) Матеріальний склад, Г (загал. пл. 583,7 кв. м); (160007) Зерносклад, Д 
(загал. пл. 393,1 кв. м); (160032) Пилорама, Е (загал. пл. 45,6 кв. м); (160027) 
Вагова, Є (загал. пл. 9,4 кв. м); (160003) Дизельне приміщення, З (загал. пл. 48,1 
кв. м); (160008) Адмі ніст ративний будинок, І (загал. пл. 154,3 кв. м); (160033) По
жежне депо, Ж (колишнє) (загал. пл. 12,8 кв. м)

Білоцерків
ський рн, 
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 2

(160018) Спиртосховище, А (загал. пл. 528,4 кв. м); (160005) Зерносклад з при
будовою, Б (загал. пл. 657,2 кв. м); (160006) Зерносклад з прибудовою, В (загал. 
пл. 687,2 кв. м); (160013) Пристанційна база (Котельня Г, Мазутосховище з при
будовою, Д, Вбиральня Е, Адмінбудинок з прибудовою, З) (загал. пл. 224,8 кв. м); 
(160026) Вагова, Ж (загал. пл. 12,1 кв. м)

Білоцерків
ський рн, 
с. Денихівка,  
вул. Заліз
нична, 3 

(160020) Спиртосховище, А (загал. пл. 281,3 кв. м) Білоцерків
ський рн, 
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 1 З 

(160014) Магазин, А (загал. пл. 50,4 кв. м) Білоцерків
ський рн, 
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 12

(160017) Тимчасова споруда по збереженню торфових брикетів Білоцерків
ський рн, 
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 1

(160028) Внітрішньо господарська дорога; (160022) Артскважина; (160045) Будка 
трансформаторна

Білоцерків
ський рн, 
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 1А 

(160046) Труба димова; (160024) Блок місткість (Заправка) Білоцерків
ський рн, 
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 2

(160025) Блок місткість для бензину; (160030) Місткість КФК; (160031) Місткість 
під кислоту

Білоцерків
ський рн, 
с. Денихівка,  
вул. Заліз
нична, 3

(160034) Резервуар для патоки № 1; (160035) Резервуар для патоки № 2; (160036) 
Резервуар для патоки № 3; (160037) Резервуар для патоки № 5; (160038) Ре
зервуар спиртовий ст. Денихівка 1; (160039) Резервуар спиртовий ст. Денихівка 
3; (160040) Резервуар спиртовмй ст. Денихівка 2; (160041) Спиртовий бак 2,6; 
(160042) Спиртовий бак 5,9;

Білоцерків
ський рн, 
с. Стадниця,  
вул. Завод
ська, 1З

(160043) Спиртовий бак 5,9; (160049) Цистерна спиртова 1; (160050) Цистер
на спиртова 2; (160051) Цистерна спиртова 3; (160052) Цистерна спиртова 5; 
(160053) Цистерна спиртова 6; (160054) Цистерна спиртова 4; (160029) Гази
фікація котельні; (160044) Спиртовий напорний; (160047) Труба для продувки 
парового котла; (160555) Системний блок ITBlock G5400Work; (160556) Сис
темний блок ITBlock G3400Work; (160058) Автоопрокидувач; (160059) Автороз
вантажувач (ст. Денихівка); (160102) Зернопогрузчик КШП 6; (160103) Зерно
погрузчик КШП 6; (160158) Редуктор Ч1254051К – 12 УЗ; (160083) Дробарка 
А1ДМ2Р110; (160084) Дробарка А1ДМ2Р11075М1200/1050П з винос
ними опорами, муфтами під двигун 75 кВт; (160085) Дробарка молоткова А1; 
(160086) Ел. вібратор ИВ104Б6 (380В) (підробне відділення віялка); (160106) 
Камневідбірник; (160074) Деарезаційна колона; (160082) Дріжджовий апарат; 
(160088) Електродвигун 40/75; (160089) Електродвигун 75/1500; (160090) Елек
тродвигун 18.5/1500; (160091) Електродвигун 3,0/1000 АИР 112 МА6 ІМ 2081; 
(160092) Електродвигун 3,0/1500 АИР 100S4ІМ 2081; (160093) Електродвигун 
5,5/3000 АИР 100L2ІМ 2081; (160094) Електродвигун 7,5/3000 АИР112 м2 ІМ 2081; 
(160095) Електромагнітний витратомі ПРЕМ Ду 50 з індикацією та струмовим вихо
дом 24.09.2015; (160120) Напівавтомат зварювальний інверторний "ПАТОН" ПСИ – 
160S; (160122) Насос ЗМ 50200/9,2; (160123) Насос CDX/E 90/10; (160124) Насос 
CDX/G 120/12 22.01.2018; (160125) Насос CDX/G 120/12; (160126) Насос CDX/Е 
120/12 09.08.2017; (160127) Насос EBARA ЗМ 40200/7,5; (160128) Насос EBARA 
ЗМ 40200/7,5 20.03.2018; (160129) Насос багатоступеневий Crundfos CR 1514 
3х400 HQQE; (160130) Насос глибинний Pedrolo 4SR 6/31P; (160131) Насос ЗМ 32
200/3; (160132) Насос ЗМ 50160/7,5 – А; (160133) Насос ЗМ 50200/11 (5.09.2018); 
(160134) Насос ЗМ 50200/9,2 (5.09.2018); (160135) Насос паровий ПДВ 16/20 В; 
(160136) Обладнання для БРУ; (160560) Повітряний насос ЛВ50; (160561) На
сос 3М 50200/9,2 P10070000000005; (160860) Насос ЗМ 32200/3 (07.11.2018) 
P10070000000166; (160099) Емульгатор – ферментатор ЕФ0150; (160081) 
Дозуючий насос DDA 177 AR PP /V/CF31U2; (160144) Перетворювач витрати 
електромагнітний ПРЕМ UA Ду 50 з індикацією; (160150) Пристрій плавного пуску 
АТS22 320А 400В; (160117) Мотор – редуктор Змп 45282,2320 (03.05.2018 р);
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(160118) Мотор редуктор (дрожжова); (160119) Мотор редуктор (дрожжова); 
(160107) Кипятильник для БРУ; (160166) Ротаметр; (160856) Конденсатовід
відник поплавковий фл. (Ду40, 45с99нж) P11080000000117; (160857) Конден
сатовідвідник поплавковий фл. (Ду40, 45с99нж) P11080000000117; (160837) 
Перетворювач тиску 1ЗДД11 0116 40 кПа P10190000000654; (160100) Епіра
ціонна колона (ефірна); (160160) Рекколона; (160875) Насос 3М 50200/9,2; 
(160065) Барботер БК (мідь); (160069) Витратомір лічильник електромагнітний; 
(160075) Декантатор; (160077) Дифманометр 13 ДД11 10к Па; (160078) Диф
манометр 13 ДД11 10к Па; (160079) Дифманометр 13 ДД11 10к Па; (160096) 
Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду 50 з індикацією. струм. вих. та БЖ;

(160097) Електромагнітний витратомір "Взлет ЕРУ" ЕРСВ510Л; (160111) Кон
денсатовідвідник 45с 99нж Ду40 1; (160112) Конденсатовідвідник 45с 99нж Ду50; 
(160116) Контрольні снаряди; (160148) Перетворювачі частоти OPTIDRAVE; 
(160149) Перетворювачі частоти OPTIDRAVE; (160161) Ректифікаційна установ
ка; (160188) Частотний перетворювач 4,0 kW 3фазовий 400V 50/60 Hz 0400 
Hz; (160850) Електродвигун 4 PD 5.5 Електродвигун 4 PD 5.5 P10060000000082;

(160168) Спіральний теплообмінник F=50 м кв 29.08.2017 р.; (160182) Теплообмі
інник спіральний S – 50м2 б/в; (160183) Теплообмінник F=5 м. кв. н/ж; (160832) 
Масовий витратомір PROMASS 83E50AD2SAADAA8AJ А1086902000; (160833) Об
числювач об’єму спирту "УніверсалС" P10180000000126; (160834) Робоча станція 
електрон ного вузла обліку гортової продукції (до витратоміра лічильника); (160835) 
Массовий витратомір ROTAMASS RCCT38DH1M04D4SL/ KF1/K4/MB3 D1V802084; 
(160836) Сепаратор мікропузирків DN 65 P10460000000010; (160838) Перетворю
вач частоти 1,1 кВт 380 В ESV112N04TXB P10190000000794; (160839) Массовий 
витратомір ROTAMASS RCCT38DH1M04D4SL/ KF1/K4/MB3 D1V801778; (160840) 
Масовий витратомір ROTAMASS RCCT38DH1M04D4SL/KF1/K4/MB3 D1VI901257; 
(160846) Насос ЦНСК 25/30 з ел.дв. 5,5 кВт 3000 об/хв ВБР P10070000000185; 
(160847) Насос ЦНСк 310 з ел. дв. 1,1 кВт/ 3000 об. хв ВБР P10070000000203; 
(160851) Обчислювач об’єму спирту "УніверсалС" P10180000000126; (160852) 
Робоча станція електрон ного вузла обліку готової продукції (до витратоміра 
ефіри); (160853) Масовий коріолісовий витратомір Endress Hauser PROMASS 
83S C500D316000; (160859) Робоча станція електрон ного вузла обліку готової 
продукції; (160167) Сепаратор; (160157) Регулятор тиску фланцевий Honeywell 
D15S65A (Котельня); (160848) Установка механічної очистки N30000000000242; 
(160121) Насос ЗМ 40160/4; (160849) Мото – редуктор З мп 45282,2320 
A00000000000364; (160858) Моторредуктор 4мп5018,01,5110 P10060000000069; 
(160878) Електродвигун АИР 100S 4IM2081 (3.0 кВт*1500 об/хв; (160055) GD 200
7R5G/011P4 Перетворювач частоти 7,5 кВт; (160056) Автоматика котла; (160057) 
Автоматика котла ДКВР 10/13; (160080) Діафрагма на трубопровід (котельня);

(160108) Клапан запобіжний дворичажний 17ч 19бр Ду 150; (160109) Клапан за
побіжний дворичажний 17ч 19бр Ду 150; (160138) Перетворювач ACS 31003E 
25 A44; (160139) Перетворювач АИР 20 / м2 160 ДИ 11 А2И1t 10,5/1МПа 
420мА; (160140) Перетворювач АИР 20 / м2 160 ДИ 11 А2И1t 105/1МПа 
420мА; (160141) Перетворювач АИР 20 м2 150 ДИ 11 А2И1t 105/40кПа 420мА; 
(160142) Перетворювач АИР 20 м2 160 ДИ 11 А2И1t 105/2,5кПа 420мА; 
(160143) Перетворювач АСS31003Е25А 44; (160145) Перетворювач частоти 
Danfoss FC202P1K5T4E20H2XG; (160146) Перетворювач частоти VLT AQUA Drive 
FC202P3K0T 131В 8912/ 8504409000; (160147) Перетворювач частоти VLT AQUA 
Drive FC202P3K0T4E20H2XG; (160159) Редукторна частина 4МП5035,5 590
110; (160190) Шнек № 1 золовидалення з топки; (160191) Шнековий транспор
тер золовидалення з котельні горизонтальний з додатковою"бронею" для корпусу; 
(160192) Шнековий транспортер золовидалення з котельні похилий з додатковою 
"бронею" для корпусу; (160842) перетворювач частоти VLT AQUA DRIVE FC202 
3кВт; (160843) Частотний перетворювач SV110iG5A4 11кВт P10190000000741; 

(160844) Частотний перетворювач SV110iG5A4 11кВт P10190000000741; 
(160845) Перетворювач частотний SV015IG5A4 P10190000000750; (160110) 
Компресор СО 7Б (БРУ); (160557) Насос ЗМ 32200/3 (07.11.2018); (160105) 
Зрошувач з вентилятором (градирня); (160137) Обладнання до системи АС
КОЕ; (160151) Регулятор NOVAR; (160165) Розєднувач РЛНД 10/400; (160184) 
Трансформатор ТМ 100 10/0,4; (160070) Влагомір зерна і круп "МИВ 1" (спир
тобаза); (160071) Вологомір РМ450; (160152) Регулятор витрат газу РРГ 10; 

(160153) Регулятор витрат газу РРГ 10 1.11.2016; (160154) Регулятор витрати 
газу РРГ11; (160155) Регулятор витрати газу РРГ11 (07.12.2018 р.); (160156) 
Регулятор тиску РД 5.157.00303 лабораторія; (160162) Рефрактометр ручний 
цифровий з термокомпенсацією PAL1; (160163) Рефрактометр ручний цифровий 
з термокомпенсацією PAL1 (10.01.2017р.); (160164) Робоча станція для газового 
Хроматографу " Кр (системний блок. привід. монітор. клавіатура миш); (160187) 
Фотоелектроколориметр КФК3.01 (з набором кювет); (160189) Шафа сушильна 
СЕШ – ЗМ (електрон не управління); (160171) Станок токарний; (160172) Станок 
токарний; (160174) Станок наждачний; (160175) Станок свердлильний; (160176) 
Станок свердлильний; (160068) Випрямляч зварювальний інверторний Патон ВДИ
250Е; (160101) Зварювальний інвертор ВДІ 200Є ПАТОН; (160169) Станок стру
гальний; (160170) Станок стругальний; (160173) Станок деревообробний К40 М 1;

(160177) Станок СДК 1; (141) БФП CANON IR1435i; (160217) багатофункційний апа
рат bizhub; (160218) Багатофункціо нальний пристрій (ксерокс прийомна); (160219) 
Багатофункціо нальний пристрій CANON iSENSYS MF 411 dw 16.03.2018; (160239) 
Комп’ютер еверест смел офіс 5510/Е 5500; (160243) Комп’ютер Самсунг СМ 550С; 
(160245) Комп’ютер Еверест Ентерпрайз 3050; (160246) Комп’ютер Еверест; (160248) 
Комп’ютер ПБ 2,5; (160253) Компютер BRAIN BUSINESS C700; (160273) Монітор 
Самсунг; (160276) Монітор Самсунг 17; (160277) Монітор Самсунг 19; (160278) Моні
тор Самсунг 731.; (160281) ПК(Системний блок Impression+ Монітор LED 21.5 Asus); 
(160285) Прінтер А4 НП Laser jet Р 1102; (160286) Прінтер А4 НР Laser jet Р 1102;

(160287) Прінтер А4 НР Laser jet Р 1102; (160288) Прінтер лазерний Самсунг 1640; 
(160295) Системний блок у складі AMDA 109700/8 GB DDR 4/MSI A320M/SSD120GB; 
(160296) Системний блок у складі Pentium G4400/240GB; (160297) Системний 
блок (комп. бух.); (160298) Системний блок Neos Balans E12016+F; (160299) 
Системний блок неос; (160300) Сканер Епсон 1670; (160344) Факс Панасонік КХ 
ФТ21; (160819) Системний блок ITBlock G5400Work P31010000000001; (160820) 
Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HVB1 P31020000000010; (160854) Системний 
блок; (160855) Монітор 23,6» ASUS VA249NA P31020000000023; (160861) Комплект 
відеоспостереження HikVision NK4E01T N10000000000365; (160882) Системний 
блок; (160883) Монітор 23,6» ASUS VA249NA; (160208) Напів – прицеп цистер
на 99983; (160209) Прицеп 2х осьовий; (160211) Причіп бортовий ГКБ 8328;

(160212) Трактор екскаватор ЮМЗ; (160213) Трактор навантажувач ДТ – 75; 
(160214) Трактор Т 150; (160216) Трактор ЮМЗ – 6; (160063) Апарат високого 
тиску HD 10/21 – 4S; (160064) Апарат високого тиску HD 9/204*КАР; (160066) Бен
зоколонка; (160067) Бензоколонка; (160076) Дизель генератор; (160087) Електро 
таль (млин); (160098) Електроталь 2Т36М (апаратне); (160104) Знімач гідравлічний 
з виносним насосом ЗСГР 20350 05.09.2017; (160113) Контактор КТИ 5265 265 
А 380 В/АС3; (160115) Контактор КТИ 6400 400А220в 12.07.2018; (160179) Таль 
ланцюгова ручна (3,0 т. 10 м. АВТ); (160180) Таль ланцюгова ручна; (3,0 т. 10 м. 
АВТ) 1; (160181) Твердомір малогабаритний комбінований ТМ40; (160821) Вузол 
компресора СО7Б СО243 P10000000000138; (160822) Апарат високого тиску 
PROFI 1 P11080000000012; (160823) джерело безперебійного живлення INVT 6kVA 
T16 P10190000000617; (160824) Кондиціонер повітря Mitsushito SMK/SMC 35LG1; 
(160825) Кондиціонер повітря Mitsushito SMK/SMC 35LG1; (160827) Нас. агр в складі 
(нас. част. Ebara WINNER 4N418/1,5+ел.Eb/ P10070000000170; (160828) Ударний 
гайкокрут SSW650 Vetabo 1/2 600 Hм; 02100/хв, 3кг, к H11060000000041; (160829) 
Двигун 4 Р D 5.0 (4 кВт) Я21400000000341; (160830) Насос RX 45 (нов.102206850);
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(160831) Насос; ВС80 (СВН80) з електродвигуном 7,5кВт/1500 об/хв 
P10070000000193; (160194) Автомобіль ГАЗ Волга АІ 8104 СХ; (160195) Авто
мобіль Газель ГАЗ 2705 7м406 ДВ АІ 7168 СХ; (160196) Автомобіль ЗІЛ АІ 0689 
ЕА; (160204) Автомобіль Шкода Октавія Аі 8105 СХ; (160197) Автомобіль ЗІЛ АІ 
6649 СХ; (160198) Автомобіль КАМАЗ 6056; (160199) Автомобіль КАМАЗ АІ 7176 
СХ; (160200) Автомобіль КАМАЗ Аі 7196 СХ; (160201) Автомобіль МАЗ АІ 7166 СХ 
(спиртовоз); (160202) Автомобіль МАЗ КРАН АІ 7169 СХ; (160207) КРАЗ 6444 на
півпричеп ППЦ 28; (160203) Автомобіль Опель Омега АІ 8108 СХ; (160558) Бага
тофункційний пристрій БФГ Samsung SL 2020W; (160225) Влагомір; (160559) Ваги 
OHAUS PA 214 C(210/0,0001Г) внутрішнє калібрування; (160283) ПО "Хроматек 
Аналітик"; (160220) Ваги KERN РСВ 35002; (160221) Вимикач АВМ 10С 1000А ел. 
прив; (160222) Випарник капілярний; (160223) Вітальня; (160226) Газовий лічильник; 
(160228) Гардероб шкаф; (160231) Генератор водню ГВ6 06.07.2016 р.; (160232) 
Генератор водню ГВ6 06.07.2016 р.; (160234) Дистилятор ДЕ10М; (160235) Капі
лярна колонка НРFFAP довжина 50 м 0,32мм 0, 5 мкм; (160236) КД 193 (без полки 
трейзер); (160238) Колонка капілярна InertcapFFAP 60мх032ммх0,5мкм; (160251) 
Комплект спутнікового телебачення; (160252) Компресор Odwerk; (160255) Кон
диціонер DELFA CSU; (160256) Кондиціонер Самсунг 07; (160258) Кондиціонер 
Самсунг; (160259) Коректор ТАНДЕМ ТР в комплекті – 600 кПа; (160260) Крісло; 
(160264) Лічильник води ХВ МWN 65 NKOR (DN65) PoWoGaz Код 9028200000; 
(160266) Лічильник газу GMS G 160 80 1.2 У2 Н4; (160267) Лічильник холодної води 
турбінний фланцевий РоWoGaz арт. MWN65 (PN16 Tmax =50 Qn=25m3/ч) DN65; 
(160268) Лічильник холодної води турбінний фланцевий РоWoGaz арт. MWN65 (PN16 
Tmax =50 Qn=25m3/ч) DN65; (160269) Лічильник холодної води турбінний флан
цевий РоWoGaz арт. MWN65 (PN16 Tmax =50 Qn=25m3/ч) DN65; (160270) М’який 
уголок (5 Пуфіків); (160279) Надставка (ОТК); (160282) Пломбіратор; (160284) 
Прибори до БРУ; (160291) рН – метр портативний пилевологозахисний SX 811; 
(160292) рНметр стаціонарний високоточний МР 512; (160293) Сервісна надставка 
до стола; (160343) Тумба двухдверна (ОТК0; (160345) Холодильник Атлант 163;
 (160346) Холодильник Норд; (160348) Хроматограф газовий Кристалл 2000М; 
(160349) Хроматограф Кристал 2000М; (160350) Цифрова камера РСМ 500; 
(160363) Шафа витяжна лабораторна ШВЛ05.3; (160229) Гардероб шкаф; (160224) 
Вішалка Палма; (160237) Колбонагріватель ЛАБКН500; (160261) Крісло Регал;
(160262) Кухонний гарнітур; (160263) Лічильник газу G 160 Ду 80 У 2 1:160; 
(160271) Мікроскоп 3; (160280) Палко іонізаційний детектор; (160294) Сигналі
затор СГХ 17; (160302) Стіл компютерний (апарат); (160303) Стіл конференційний 
1; (160306) Стіл лаболаторний; (160309) Стіл робочий; (160310) Стіл тумба 1К 
30.22; (160311) Стіл тумба 1К 32.22; (160312) Стіл тумба 1К 33.33; (160313) Стіл 
тумбовий 1к 30.22; (160314) Стіл тумбовий 1к 30.22; (160315) Стіл тумбовий 1к 
32.22; (160317) Стіл – мийка лабораторний СМЛ3.202.09.0011 1200х750х900 мм; 
(160318) Стіл 2х тумбовий; (160323) Стіл 2,3422; (160324) Стіл 2.3516; (160325) 
Стіл 2.3716 тумба зліва; (160326) Стіл 2.4916; (160327) Стіл 7.823; (160328) 
Стіл для президії1; (160329) Стіл до компютера; (160330) Стіл до компютера;
(160331) Стіл корпус; (160332) Стіл лабораторний для приладів 0108.223; 
(160333) Стіл лабораторний для приладів 0108.224; (160334) Столешниця; 
(160335) Столешниця; (160336) Столешниця; (160337) Столешниця; (160339) 
Тафта; (160340) Тафта ТК66; (160341) Тафта ТК66; (160342) Телевізор Фунай; 
(160351) Шафа для одежі; (160352) Шафа для посуди; (160353) Шафа книжна; 
(160354) Шафа книжна; (160355) Шафа офісна КД – 112 Г без полки; (160356) 
Шафа офісна КД – 114 Г (сейф); (160357) Шафа тумба; (160358) Шафа 1.05; 
(160359) Шафа 1.08; (160360) Шафа 1.18; (160361) Шафа 1.50; (160362) Шафа 
7.9412; (160364) Насос 2СМ 10065200/2Б (без двигуна та рами) 28.04.2014 р.;
 (160365) Насос FCT 100200/185; (160368) Насос глибинний 4 ср 8/23; (160369) 
Насос ДМЕ 12 – 6; (160370) Насос ДМЕ 12 – 6 з доз. головкою; (160372) Насос ЗМ 
40200/5,5; (160373) Насос ЗМ 50200/9,2; (160374) Насос ЗМ 50200/9,2; (160375) 
Насос ЗМ 50200/9,2; (160376) Насос ЗМ 50200/9,2; (160377) Насос ЗМ 50200/9,2; 
(160378) Насос ЗМНС 40160/4; (160379) Насос ЗМНС 50160/7,5; (160384) На
сос СВТ 750; (160386) Насос СДХМ 90/10; (160388) Насос СЕА 120/5 3х400В; 
(160391) Насос СЕА 80/5 1х220В; (160392) Насос СМ 12580 – 315/4; (160393) 
Насос СО 350/11; (160394) Насос СО 500/30; (160395) Насос СО 500/30; (160396) 
Насос СП4037 з ел. двигуном скваж.; (160398) Насос ФНЕ 50200/92; (160399) 
Норія 1; (160400) Норія НУТ 50; (160401) 21/КО 4.3020,21/ Пальник; (160403) 
Автоматика (варка млин); (160404) Апарат гідротермоферментативної обробки;
(160405) Апарат гідротермоферментативної обробки 1; (160406) Апарат чист. 
культ. № 1 з трубою; (160407) Апарат чист. культ. № 2; (160409) Бродильний 
апарат № 11; (160410) Бродильний апарат № 2; (160411) Бродильний апарат 
№ 3 а; (160412) Бродильний апарат № 5; (160413) Бродильний апарат № 9 а; 
(160414) Бродильний чан № 1; (160415) Бродильний чан № 10; (160416) Бро
дильний чан № 4; (160417) Бродильний чан № 6; (160418) Бродильний чан 
№ 7; (160419) Бродильний чан № 8; (160420) Вага AXIC А 500; (160421) Вага 
AXIC (електрон на); (160422) Вага аналітична; (160424) Вентилятор ВДНД 101; 
(160425) Вентилятор ВДНД 101; (160426) Вертик ний насос GR1514AFAE
HQQE 3x; (160427) Випарник циркуляційний бражної колони 70 м2 д700; (160428) 
Гвинтовий компресор Focus 22; (160429) Двигун SUMOTO 4 WP 5.50 T.242.32 n; 
(160430) Дефлегматор; (160431) Дефлегматор 40м б/у; (160432) Дефлегматор КС; 
(160433) Димосос; (160434) Димосос ВД12; (160435) Дифельматор; (160436) Дріж
джанка № 3; (160437) Дріжджанка № 4; (160438) Дріжджанка № 5; (160439) Дріж
джанка № 6; (160440) Дріжджанка № 7; (160441) Економайзер; (160442) Електро
ножниці; (160443) Електроопора; (160444) Електроопора; (160445) Електроопора; 
(160446) Електроопора; (160447) Електроопора; (160448) Електроопора; (160449) 
Електроопора; (160450) Електроопора; (160451) Електроопора; (160452) Електро
опора; (160453) Електроплита; (160454) Ємкість зернова; (160455) Ємкість зернова; 
(160456) Забор кругом заводу; (160457) Забор на станції Денихівка; (160458) За
бор новий кругом заводу; (160459) Занурювальний двигун CL 95 G НР5/5/4V380
4003Р; (160460) Занурювальний двигун CL 95 G НР5/5/4V3804003Р (22.03.13);
(160461) Занурювальний двигун СL 95 G 5/5/4 V3804003P; (160462) Зва
рювальний апарат УДГУ 401; (160463) Кабіна вуглова (душова приїжджа); 
(160465) Катіонові фільтри; (160466) Катіонові фільтри; (160467) Кипятильник 
(апаратне); (160468) Кипятильник (апаратне); (160469) Компресор 1 (автога
раж); (160470) Компресор ПКС 5/25; (160471) Компресор СО 243; (160472) 
Конденсатор Ф10м2; (160473) Котел ДКВР 9 З газ. пальним.); (160474) Ко
тел Е 1/9 (з газ. пальним.); (160478) Міксер (бродільня); (160479) Міні АТС; 
(160480) Мірник; (160481) Мірник 75 дал.; (160482) Мірник 75 дал.; (160483) 
Мірник 75 дал. 2; (160484) Мірник 75 дал. 3; (160485) Мірник 75 дал. 4;
(160486) Мірник 75 дал. 5; (160487) Мірник 75 дал. 6; (160488) Мірник 75 дал. 
7; (160489) Мірник Якимівка; (160490) Мірник 1008; (160491) Мірник 1104; 
(160492) Мірник 75 дал.; (160493) Місткість; (160495) Місткість; (160496) Міст
кість; (160497) Місткість 25 м3 (заправка); (160498) Місткість 25 м3 (заправка); 
(160499) Місткість водноспиртової рідини; (160500) Місткість (заправка); (160501) 
Місткість (заправка); (160503) ММТ (механізм монтажно тяговий); (160505) 
Насос NISO 8050200/11; (160507) Насос глибинний PEDROLLO 4SR 6/31P;
(160508) Насос ЗМ 32200/3 Котельня; (160509) Насос ЗМ 40200/7,5; (160510) Об
ладнання хімводоочистки; (160511) Паровий котел ДКВР 10/13; (160512) Паровий ко
тел Е 1,6 – 09; (160524) Резервуар металевий; (160526) Роздвижні ворота (з автома
тикою); (160527) Ротор А1ДМ 2Р110М в зборі з корпусом та підшипником; (160528) 
Сахариметр СУ 5 (лаболаторія); (160529) Сварочний апарат; (160531) Свердлови
на; (160532) Сепаративний пристрій до котла ДКВР (котельня); (160533) Склад по 
збереженню зерна в мішках; (160534) Сніговий відвал на трактор Т 150; (160535) 
Спіральний теплообмінник Ф50; (160536) Спіральний теплообмінник Ф52 м2;
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(160537) Телефакс; (160538) Теплообмінник; (160539) Теплообмінник; (160541) 
Теплообмінник пластинчастий Р.О. 21; (160542) Теплообмінник пластинчастий 
Р.О. 6,2; (160543) Теплообмінник СВ 11030Н (В23,В23); (160544) Теплообмін
ник спіральний 30 м; (160545) Теплообмінник спіральний KLSO 65075010/10; 
(160547) Трубопровід відкачування барди; (160548) Турнікет Таурист 3; (160549) 
Установка для мойки бродільні; (160550) Установка зворотнього осмосу загал. 
прод. 5 м3/год.; (160551) Холодильник спирту; (160552) Чанок замісу ЧЗ7; 
(160841) Навантажувач універсальний ПКУ 1,2 посилений до трактору ЮМЗ 
A00000000000369; (160862) Моторредуктор 4мп5035,5755110 P10060000000068; 
(160863) Моторредуктор 4мп5035,5755110 P10060000000068 (160864) 
Контактор КТИ6400 400А220v; (160865) Мотор – редуктор 3мп282,2110;
(160866) Мотор – редуктор 3мп282,2110; (160867) Мотор – редуктор 3мп
282,2110; (160868) Дефлегматор розК F= 40м2; (160869) Ротаметр РП 0.1 
ЖУЗ; (160870) Ротаметр РП 0.1 ЖУЗ; (160871) Теплообмінник F=7 м. кв. н. ж; 
(160872) Мотор редуктор 4 МП 50 35,5130 у2; (160873) Рівнемір Pointek CLS 
200; (160874) Рівнемір Pointek CLS 200; (160876) Електродвигун Ebara Sumoto 4wp 
2,00M/14020090; (160877) Електродвигун АИР 100S 4IM2081 (3.0кВт*1500 об/хв; 
(160879) Електродвигун АИР 112 МА6І (3,0 кВт 1000 об/хв); (160880) Електродви
гун АИР 112 МА6І (3,0 кВт 1000 об/хв); (160881) Електродвигун АИР 112 МА6І (3,0 
кВт 1000 об/хв); (160884) Спіральний теплообмінник F=50 м кв.; (160885) Насос 
RX 44; (160886) Системний блок; (160887) Вага ТВЕ 601а; (160888) Стіл для 
вагів 0107.121; (160889) Кондиціонер повітря SMK/SMC 35L G1 P11080000000233;
(160890) Насос 4SR6/31PD; (160891) Шафа сушильна СЕШ СП 30С; (160892) 
Термостат сухо повітряний ТС80; (160893) Димосос ДН12,5 під двигуном потуж
ністю 55кВт для парового котла ДКВР 10/13; (160894) Кондиціонер повітря SMK/
SMC 35L G1; (160895) Кондиціонер повітря SMK/SMC 35L G1; (160897) Перетво
рювач частоти VLT FC202P75K; (160898) Рефрактометр ИРФ – 454 Б2М; (160899) 
Сита для контролю зерна d 200, h 50 (22 шт); (160900) Аналізатор вологості МВ23 
(110/0,01), OHAUS; (160901) Перетворювач частоти VLT AQUA Drive FC 200 (54) 
ПК DELL OptiPlex 3020 MT; (160301) Стіл; (391) Монітор; (522) Монітор Samsung 
S22E390H (LS22E390HSO/CI) 
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Будівля магазину загальною площею 142,1 
кв. м

Київська Бучанський рн, 
смт Немішаєве, 
вул. Біохімічна, 1Г

Відсутній Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею 
78,1 кв. м

Чер
каська

Лисянський рн, 
смт Лисянка, вул. Ми
хайла Грушевсько
го, 36Г

Лисянська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709342

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс будівель та споруд Чер
каська

м. Черкаси, вул. До
бровольського, 3

Дер жав на науково
технічна установа 
Український дер жав ний 
проектновишукувальний 
інститут «Укрцукорпро
ект», код за ЄДРПОУ 
31201500

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Адмінбудинок з підвалом, А, загальною пло
щею 700,5 кв. м; ґанок І, ІІ; вимощеня, ІІІ

Чер
каська

Жашківський рн, 
м. Жашків, вул. Миру, 
2

Головне управління 
статистики у Черкаській 
області, код за ЄДРПОУ 
02357999

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс будівель та споруд з обладнанням Чер
каська

Чигиринський рн, 
с. Рацеве, вул. Порто
ва, 13

Інститут хімії поверхні ім. 
О. О. Чуйка НАН України, 
код за ЄДРПОУ 3291669

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Металеві ємності для газу (газгольдери, інв. 
№ 79, інв. № 80)

Чер
каська

Черкаський рн, 
с. Малий Бузуків, 
вул. Шевченка, 1

Приватне акціонерне 
товариство «Мало – Бузу
ківський гранітний кар’єр» 
(ПрАТ «Мало – Бузуків
ський гранітний кар’єр»), 
код за ЄДРПОУ 05467694

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях
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Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут

риму ва ча або 
збе рі га ча, 
код за ЄД

РПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

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

ДП «Укр
спирт»,  код 
за ЄДРПОУ  
37199618 

Регіо
наль не  
відді
лення 
Фонду  по 
Київській, 
Черкась
кій та 
Чернігів
ській  об
ластях

(070845) Нежиле приміщення (загл. п. 84,5 кв. м.) Черкась
ка

Чер кась
кий рн, 
с. Ко са рі, 
вул. Шкіль
на,  
30/18а 
(вул. Ле
ні на)

(070179) Будівля заводоуправління, А2, прохідна, а, ганок бетонний а 1 (загл. п. 493,8 
кв. м.); (070201) Будівля варильного відділення, Б (загл. п. 752,2 кв. м); (070152) 
Будівля бродильного відділення, б (загл. п. 528,9 кв. м.); (071186) будівля цеху го
рілчаних виробів В, В1, В6В8 (загл. п. 2615,3 кв. м); (071038) будівля турбозалу, 
В2, будівля котельні, В3В5, в, в 1, Е2 (загл. п. 1845,4 кв. м); (070708) Будівля адмі
ніст ративно – побутового корпусу, В9 (загл. п. 370,8 кв. м); (070886) Будівля лазні, 
Ж (загл. п. 285,2 кв. м); (070451) будівля водонососної станції, Е (загл. п. 40,0 кв. 
м); (070951) Споруда складу паливних матеріалів з насосною приймання палива, 
У1, У2 (загл. п. 553,7 кв. м.); (071130) споруда обігового водопостачання О1, на
сосна збору води, Ц, градирня, хлораторна, Ш (загл. п. 313,6 кв. м); (071131) Спо
руда обігового водопостачання № 2, насосна збору води, Х (загл. п. 162.2 кв. м.);

Черкась
кий рн, 
с. Косарі,  
вул. Холод
ноярська, 
1  (вул. 
Кірова) 

(070530) Будівля каналізаційної насосної № 2, збірник стоків О, О1 (загл. п. 101.4 кв. 
м); (070535) Будівля розпилювальної сушарки Є, Є1 (загл. п. 481.8 кв. м.); (070449) 
Споруда відділення технічного спирту, К2 (загл. п. 72.0 кв. м.); (070533) Будівля го
ловного корпусу дріжджового цеху, З, З1, з (загл. п. 684,0 кв. м.); (070316) Будівля 
спиртосховища, Л, Л1 (загл. п. 444,0 кв. м.); (070531) Будівля складу хімікалій з відді
лом приготування солей Л2, Л3 (загл. п. 528,9 кв. м.); (070958) Залізні ваги, Л5 (загл. 
п. 11,3 кв. м.); (070869) будівля поста охорони № 2, Л6, будівля поста охорони № 3, Р, 
будівля поста охорони з ваговою, Р1, будівля поста охорони № 4, Е1 (загл. п. 89,6 кв. 
м.); (070033) Будівля відділення БРУ, Н1, будівля компресорного відділення, Н (загл. 
п. 908,9); (070633) Будівля зливного відділення, Н2 (164,1 кв. м); (070545) Будівля 
елеватора, Б1Б4 (загл. п. 956,9 кв. м.); (070389) Будівля відділення подрібнення 
зерна та приготування замісу, Т, Т1 (загл. п. 333,0 кв. м); (070780) Споруда cкладу 
металів, М1 (загл. п. 216,0 кв. м.); (070796) Будівля мехмайстерні, М5М7 (загл. п. 
768,0 кв. м); (070614) Будівля трансформаторної підстанції, Г (загл. п. 58,5 кв. м);
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(070615) Будівля електроцеху, М (загл. п. 195,0 кв. м); (070534) Будівля меляс
ної насосної, О (загл. п. 58,7 кв. м.); (070470) Будівля автогаража, О1, Х1, будівля 
каналізаційної станції, О2, О3 (загл. п. 975,1 кв. м.); (070906) Будівля ремонтно
будівельної дільниці, Х2Х4 (загл. п. 897,6.кв. м.); (070986) будівля мазутонасосної 
для відпуску мазуту, П4, підвал, П/д (55,1 кв. м.); (070970) Споруда типу "Ангар" 
СРМ № 3, Ч2 (загл. п. 544,5 кв. м.); (070969) Споруда типу "Ангар" СРМ № 2,Ч3 
(загл. п. 544,5 кв. м.); (070781) Споруда типу "Ангар" СРМ № 1, Ч1 (загл. п. 503,2 
кв. м.); (070987) будівля мазутонасосної для зливу мазуту зі збірником, Ш1, Ш2 
(загл. п. 203.8 кв. м); (070880) Будівля складу матеріалів, Ш3 (загл. п. 491,5 кв. м.);
(070905) Будівля пилорами, Щ (загл. п. 444,0 кв. м.); (070971) Споруда типу "Ангар" 
СРМ № 4, Щ1 (загл. п. 544,5 кв. м); (070882) Споруда вагової, С1, С2 (загл. п. 36,0 
кв. м.); (070879) Будівля складу кормів, Я (загл. п. 188.9 кв. м.); (070878) Будівля 
свиноферми, Я1 (загл. п. 266,5 кв. м.); (070883) Споруда літньої площадки, Я2 (загл. 
п. 409,5 кв. м); (070877) Будівля кормокухні, Я3 (загл. п. 182,5 кв. м.); (070763) Бу
дівля матеріального складу, у (загл. п. 244,0 кв. м.); (070876) Будівля складу, С (загл. 
п. 162,2 кв. м); (070532) Будівля повітродувок і ТП, м2, м3 (загл. п. 268,5 кв. м.); 
(070612) Споруда завальної ями, Ж1, навіс, Ж2 (загл. п. 85,8 кв. м.)
(070352) Бардонасосна станція № 2, В1 (загл. п. 37.8 кв. м.) Черкась

кий рн,  с/
рада Ко
сарська

(070995) нежиле приміщення, "магазин № 48" (із спорудами) (загл. п. 165,1 кв. м) Черкась
кий рн,  
с. Косарі, 
вул. Мо
десто
ва, 8а 
(вул. Жов
тнева)

(070991) Приміщення фірмового магазину "Холодний Яр", А (загл.п. 143,1 кв. м.) м. Смі ла,  
вул. Со
бор на, 77 
(вул. Сверд
ло ва) 

(070861) комплекс будівель та споруд олійниці (загл. п. 412,6 кв. м.); (070862) комп
лекс будівель та споруд олійниці (склад Г, склад В) (загл. п. 27,5 кв. м.)

Черкаський 
рн, с. Ко
сарі,  вул. 
Холод но яр
сь ка, 11б 
(вул. Кі
рова) 

(070975) комплекс будівель та споруд лінійного поста (загл. п. 200,1 кв. м.) Черкась
кий рн, 
с. Косарі,  
вул. Пере
моги, 1 

(070475) Дорога з асфальтним покриттям; (070959) Чан мазутний, 10; (070960) Чан 
мазутний, 11; (070961) Чан мелясний № 1, 7; (070962) Чан мелясний № 2, 6; (070963) 
Чан мелясний № 3, 5; (070964) Чан мелясний № 4, 4; (070965) Чан мелясний № 5, 3; 
(070966) Чан мелясний № 6, 2; (070967) Чан мелясний № 7, 1; (070968) Чан мелясний 
№ 8, 8; (070788) Чан мелясний № 9, 9; (071145) Труба димова металева, Д3; (070474) 
внутрішньозаводська дорога з асфальтовим покриттям, І; (071127) свердловина тех
нічної води, 13; (071146) димова труба металева, 12; (070994) Магазин фірмовий (ме
талевий вагончик); (070251) Трубопровідколектор артезіанської води "верховодки" по 
варильному та бродильному відділеннях; (070327) Ємність для спирту; (070328) Єм
ність для спирту; (070329) Ємність для спирту; (070331) Ємність для стяжки; (070370) 
Поля фільтрації; (070529) Бардопровід; (070536) Кабель підземний; (070652) Трубо
провід етилового спирту від зливного відділ. до складу гот. прод. L=470 м., D=89
108; (070871) огорожа із з/б плит, 2, ворота, 3; (070872) Огорожа заводу (їдальня);
(070873) Огорожа складу (прути); (070881) Огорожа металева, 1; (070943) Ємність 
під налив; (070944) Ємність під налив; (070945) Ємність під налив; (071046) Газо
провід підвідний середнього тиску; (071052) Естакада кранова; (071060) Живильні 
трубопроводи парових котлів; (071109) Паропровід № 163 від РОУ до парового ко
лектора мазутонасосної та до бойлерів в ХВО ОП, ГРВ; (071110) Паропровід № 164 
від РОУ 18/6 до цеху СКД; (071111) Паропровід; № 71 від парового колектора до 
парової турбіни та РОУ; (071112) Паропровід від парового колектора К до РОУ 18/6; 
(071113) Паропровід від парової турбіни до РОУ 18/6; (071114) Паропровід від па
рової турбіни до ХВО (Деаратор) та мазутонасосної; (071115) Паропровід від ПП 
№ 163 до бойлерів в ХВО ОП, ГРВ; (071129) Система управління насосом підтримки 
рівня деареатора; (071133) Теплова мережа системи гарячого водопостачання на 
території підприємства до вул. Леніна; (071134) Теплова мережа системи гарячого 
водопостачання на території підприємства до вул. Кірова; (071135) Теплова мере
жа системи гарячого водопостачання; (071136) Теплова мережа системи опалення 
на території підприємства до вул. Леніна; (071137) Теплова мережа системи опа
лення на території підприємства до вул. Кірова; (071138) Теплова мережа системи 
опалення; (071147) Трубопровід конденсату від лікерогорілчаного цеху; (071148) 
Трубопровід конденсату від цеху СКД до котельні; (071149) Трубопровід пари від 
котельні до лікерогорілчаного цеху; (071150) Трубопровід пари від котельні до цеху 
СКД; (071337) Спиртопровід L=384,2 м; (070002) Насос АХЕ6540200; (070003) На
сос Х4025160; (070004) Насос Х4025160; (070011) Клапан з пневмоприводом; 
(070012) Лічильник гарячої води; (070013) Лічильник гарячої води; (070014) Лічиль
ник гарячої води; (070015) Лічильник рідини Ду40 з імпульсним виходом"; (070018) 
Перетворювач імпульсів на вихідний сигнал 4...20мА"; (070019) Перетворювач час
тоти + Дисплей; (070031) Система частотного управління конденсатним насосом; 
(070032) Агрегат опалювальний; (070034) Вентилятор осьовий ВОО6300 № 3,15; 
(070035) Вентилятор осьовий ВОО6300 № 3,15; (070036) Вентилятор осьовий ВОО6
300 № 6,3; (070037) Вентилятор осьовий ВОО6300 № 6,3; (070038) Вентилятор 
осьовий ВОО6300 № 6,3; (070039) Вентилятор осьовий ВОО6300 № 6,3; (070040) 
Вентилятор осьовий ВОО6300 № 6,3; (070041) Вентилятор осьовий ВОО6300 № 6,3; 
(070042) Вентилятор Ц 1350 № 5; (070043) Вентилятор Ц 470 №12; (070044) Вузол 
промивки сивушного масла; (070045) Декантатор ЕАФ; (070046) Декантатор сивушно
го масла; (070047) Дефлегматор; (070048) Дефлегматор; (070049) Дефлегматор 2 сек
ції; (070050) Дефлегматор колони бражної; (070051) Електротельфер; (070052) Елек
тротельфер в/п 3.2 т. № 160; ТЭ 520541 2003; (070053) Електротельфер ЕТ № 3841; 
(070054) Збірник барди V=1,5 м. куб.; (070055) Збірник бражного дистиляту; (070056) 
Збірник дефл. вод V=3,5 м. куб; (070057) Збірник епюрату V=2.5 м. куб.; (070058) 
Збірник конден. ЕАФ V=3,23 м. куб; (070059) Збірник конденсату; (070060) Збірник 
конденсату V=5 м. куб; (070061) Збірник лютерн. води V=0,8 м. куб; (070062) Збірник 
пром. Вод V=1,5 м. куб; (070063) Збірник сив. масла V=4,8 м. куб; (070064) Збірник 
сив. масла V=4,8 м. куб; (070065) Збірник сив. масла V=4,8 м. куб; (070066) Збірник 
сив. масла V=4,8 м. куб; (070067) Калорифер припливн. Вентиляції БРУ; (070068) 
Кипятильник ККО; (070069) Кипятильник ККО; (070070) Колона бражна діам.1600; 
(070071) Колона епюраційна діаметром 1500; (070072) Колона кінц. очищення діа
метром 1200; (070073) Колона ректифікаційна діам. 2000; (070074) Колона розгон
на діам 800; (070075) Конденсатор; (070076) Конденсатор; (070077) Конденсатор;
(070078) Конденсатор; (070079) Конденсатор F=10 кв. м; (070080) Конденса
тор проміжних домішок; (070081) Конденсатор РЕК; (070082) Конденсатор РК; 
(070083) Конденсатор сепаратора СО2 D=600 мм; (070084) Кондиціонер LG18ST; 
(070085) Мірник браку V=75 дал.; (070086) Нас. агр. ЦГ 6,3/20К1,12; (070087) 
Нас. агр. ЦГ 6,3/20К1,12; (070088) Насос АХЕ 40 25 160 (лютер); (070089) 
Насос АХЕ 40 25 160 (пром вода); (070090) Насос Х6550160; (070091) На
сос CDLF 430; (070092) Насос CDLF 430; (070093) Насос CDLF 430; (070094) 
Насос CDLF 430; (070095) Насос в зборі ВВН 11,5 з ел. дв 5,5 кВт 1500 об/
хв; (070096) Насос в зборі ВВН 11,5 з ел. дв 5,5 кВт 1500 об/хв; (070097) 
Насос відкачки барди № 1 Х6540200; (070098) Насос ГС150125315;
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(070099) Насос Х 4025160 (лютер); (070100) Насос Х 4025160 (пром вода); 
(070101) Насос Х 5032160 (концентрат ЕАФ); (070102) Насос Х6540200 (бар
да); (070103) Насос Х90/33; (070104) Насос Х90/33; (070105) Обладнання "Спрут"; 
(070106) Охолоджувач спирту; (070107) Охолоджувач спирту; (070108) Перехідник ЕК; 
(070109) Підігрівач бражки; (070110) Підігрівач бражки 2 секції; (070111) Підігрі
вач бражки конденсатом; (070112) Підігрівач миючого розчину; (070113) Сепара
тор СО2 D=1000 мм; (070114) Система управління БРУ; (070115) Снаряд контр
ольний ЕАФ КС40; (070116) Снаряд контрольний ЕАФ КС40; (070117) Снаряд 
спирту контрольний ВКА2; (070118) Снаряд спирту контрольний ВКА2; (070119) 
Спиртовловлювач; (070120) Спиртовловлювач "чистий"; (070121) Спиртовловлю
вач ЕК; (070122) Телефон SIEMENS; (070123) Теплообмінник "Тр.в Тр." А2ВТА; 
(070124) Теплообмінник "Тр.в Тр." А2ВТА; (070125) Теплообмінник БК F=160 м2; 
(070126) Теплообмінник ЕК 600 ТНВ; (070127) Теплообмінник ЕК (кипятильник); 
(070128) Теплообмінник лют. F=160 м2; (070129) Теплообмінник пластинчатий 
115020; (070130) Теплообмінник ректоколони (кипятильник); (070131) Холо
дильник комбін. ЕК; (070132) Холодильник сивушного спирту; (070133) Механіч
ний регулятор рівня; (070136) Ротаметр; (070137) Ротаметр; (070138) Ротаметр; 
(070139) Станція управління міксерами СУ12/24; (070140) Апарат бродильний;
(070141) Апарат бродильний; (070142) Апарат бродильний; (070143) Апарат бродиль
ний; (070144) Апарат бродильний; (070145) Апарат бродильний; (070146) Апарат бро
дильний; (070147) Апарат бродильний; (070148) Апарат бродильний; (070149) Апарат 
бродильний; (070150) Апарат бродильний; (070151) Апарат бродильний № 7; (070153) 
Вентилятор № 5; (070154) Вентилятор № 5; (070155) Збірник лугу V=5 м. куб; (070156) 
Міксери; (070157) Міксери; (070158) Міксери; (070159) Міксери; (070160) Міксери; 
(070161) Міксери; (070162) Міксери; (070163) Міксери; (070164) Міксери; (070165) 
Насос Х6550160; (070166) Насос 45/90; (070167) Насос для лугу Х5032160;
 (070168) Насос дріжджовий; (070169) Насос П6ППВ для подачі меляси; (070170) 
Насос П6ППВ для подачі меляси; (070171) Насос подачі бражки в передаточний 
чан Х8050200; (070172) Насос подачі бражки в передаточний чан Х8065160; 
(070173) Редуктор МРМПО 21115 ВК 5,5/31; (070174) Редуктор МРМПО 21115 
ВК 5,5/31; (070175) Розсиропник; (070176) Розсиропник; (070177) Фільтр води 
для приготування замісу; (070178) Електро двигун АИР132S 4 7,5 кВт, 1500 об/хв; 
(070181) Кондиціонер DEKKER 195; (070184) Телефон Siemens EUROSET; (070185) 
Факс; (070187) Витратомір електромагнітний; (070189) Перетворювач тиску WIKA 
S11; (070191) Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC51; (070192) Перетворювач 
частотний; (070193) Перетворювач частотний Hitachi L300 P; (070194) Апарат вирощ. 
ЧКД1 V=3,6 м. куб.; (070195) Апарат ГДФО1 V=39 м. куб; (070196) Апарат ГДФО2 
V=24 м. куб.; (070197) Апарат ГДФО3 V=16 м. куб.; (070198) Апарат електрозварю
вальний; (070199) Апарат спрощ. ЧКД1 V=0,63 м. куб.; (070200) Біофільтр № 2043; 
(070202) Вакуумоцукрювач V=16 м. куб.; (070203) Вентилятор Ц470 № 10; (070204) 
Вентилятор Ц470 № 6,3; (070205) Дріжджанка V=20 м. куб.; (070206) Дріжджанка 
V=20 м. куб.; (070207) Дріжджанка V=20 м. куб.; (070208) Дріжджанка V=20 м. куб.;
(070209) Електротельфер ЕТ № 442162 (В/П 3000 кг.); (070210) Електротельфер ЕТ 
№ 4962 (В/П 3000 кг.); (070211) Збірник для приготування кукурудзяного екстракту 
V=0.33 м. куб.; (070212) Збірник для розчину лугу V=1,64 м. куб.; (070213) Збірник 
для розчину лугу V=1,64 м. куб.; (070214) Збірник кукур. екст. V=2,5 м. куб; (070215) 
Збірник миюч. розч. V=8 м. куб; (070216) Збірник розчину Ftпрепарату V=0.10 м. 
куб.; (070217) Збірник розчину Ftпрепарату V=0.10 м. куб.; (070218) Збірник роз
чину Ftпрепарату V=0.48 м. куб.; (070219) Збірник розчину Ftпрепарату V=0.48 м. 
куб.; (070220) Збірник сірчаноі кислоти; (070221) Калорифер; (070222) Калорифер; 
(070223) Колона варильна V=6.4 м. куб.; (070224) Комп’ютер Інтел; (070225) Кон
диціонер Akira ACS 13 HU; (070227) Насос ВВН112; (070228) Насос Х6550160; 
(070229) Насос NRB240*250 C арт. РА 020060; (070230) Насос ВВН 6; (070231) Насос 
відкачки барди ХО45/31; (070232) Насос відкачки барди ХО45/31; (070233) Насос 
для перекачки дріжджів в АЧК (меляса); (070234) Насос дріжджовий АХЄ 6540200; 
(070235) Насос ЗМ 40200/11; (070236) Насос ЗМ 402007,5 (на теплообмінник); 
(070237) Насос П6ППВ; (070238) Насос Х 6550160; (070239) Насос. агрегат ви
сок. тиску для мийки обладнання; (070240) Насосдозатор плунжерний РDМD 267/6 
400/3/50 0,25; (070241) Пастеризатор V=20 м. куб.; (070242) Спиртовловлювач 
(царга РК) D=2000 мм; (070243) Спиртовловлювач (царга ЕК D=1200 мм); (070244) 
Телефон Panasonik KXTSD 826; (070245) Теплообмінник "Тр.в Тр." А2ВТА; (070246) 
Теплообмінник "Тр.в Тр." А2ВТА; (070247) Теплообмінник "Тр.в Тр." А2ВТА; (070248) 
Теплообмінник миючого розчину 400 ТНВ F=17; (070249) Теплообмінник спіраль
ний F=35 м. кв.; (070250) Теплообмінник спіральний F=40 м. кв; (070252) pHметр 
рН301; (070253) Вологомір Wile55; (070255) Комп’ютер АМД; (070257) Комп’ютер 
АМД; (070259) Комплекс хімікоаналітичний; (070260) Кондиціонер Akira ACS 19; 
(070261) Кондиціонер Akira ACS 24; (070263) Надставка під дистилятор; (070264) 
Надставка сервісна; (070265) Надставка сервісна; (070266) Надставка сервісна; 
(070267) Надставка сервісна; (070268) Надставка сервісна; (070269) Надставка ти
трувальна; (070270) Принтер лазерний Samsung ML 1710; (070271) Пробовідбірник 
для спирту; (070272) Спектрофотометр; (070273) Стіл для вагів; (070274) Стіл лабо
раторний; (070275) Стіл лабораторний; (070276) Стіл лабораторний; (070277) Стіл 
лабораторний; (070278) Стіл лабораторний; (070279) Стіл лабораторний пристінний; 
(070280) Стіл лабораторний пристінний; (070281) Стіл лабораторний пристінний; 
(070282) Стіл лабораторний пристінний; (070283) Стіл лабораторний пристінний;
(070284) Стіл лабораторний пристінний; (070285) Стіл лабораторний пристінний; 
(070286) Стіл лабораторний пристінний; (070287) Стіл лабораторний пристінний; 
(070288) Стіл лабораторний пристінний; (070289) Стіл робочий прямий; (070290) 
Стіл робочий прямий; (070291) Стіл робочий прямий; (070292) Стілмийка одинарна;
(070293) Стілмийка одинарний; (070294) Сушка; (070295) Сушка; (070296) Суш
ка; (070297) Сушка; (070298) Тумба мобільна до лабораторного столу; (070299) 
Тумба мобільна до лабораторного столу; (070300) Тумба мобільна до лаборатор
ного столу; (070301) Тумба мобільна до лабораторного столу; (070302) Тумба 
стаціонарна; (070303) Фотоелектроколориметр КФК 2МП; (070305) Холодильник 
"Свияга410хк"; (070306) Холодильник "Снайге 24017"; (070307) Шафа витяжна 
лабораторна; (070312) Шафа для реактивів; (070313) Шафа сушильна СЕШ3МК; 
(070314) Шафастіл приставний; (070315) Шафастіл приставний; (070317) Ваги 
ВТ4014500Ш; (070318) Вентилятор № 6,3; (070319) Вентилятор № 6,3; (070320) 
Вентилятор № 8; (070321) Вентилятор В06300 № 3 з елек.дв.; (070322) Венти
лятор В06300 № 3 з елек. дв.; (070323) Вентилятор ВЦ 475 № 5; (070324) Вен
тилятор ВЦ 475 № 5; (070325) Ємність V=8 м. куб; (070326) Ємність V=8 м. куб; 
(070330) Ємність для спирту; (070332) Мірник 250 дал.; (070333) Мірник 250 дал.; 
(070334) Мірник 5 л; (070335) Мірник 75 дал; (070336) Мірник 75дал.; (070337) Мір
ник 75дал.; (070338) Мірник 75дал.; (070339) Мірники спиртові ВУ1000; (070340) 
Мірники спиртові ВУ1000; (070341) Мірники спиртові ВУ1000; (070342) Насос 
АСВН80; (070343) Насос АСВН80 А; (070344) Насос АСВН80 А; (070345) Насос 
НК 653465; (070346) Насос СBН80А без ел/дв.; (070347) Пожгідрант; (070348) 
Установка ВНЦ 20.20С З пов. двиг.; (070349) Блок безперебійного живлення АРС 
1000 VA; (070350) Блок живлення; (070351) Блок живлення; (070353) Генератор 
Daishіn SGB 3001 16 л; (070354) Комп’ютер BRAIN BUSINESS; (070361) Модем;
(070362) Модем; (070363) Модем; (070366) Насос ЦВ 8/25/100; (070367) Насос ЦВ 
8/25/100; (070368) Програмний комплекс АСКОЄ; (070371) Шафа для приладів; 
(070372) Шафа для приладів; (070374) Комп’ютер Брейн; (070375) Комп’ютер АМД 
64; (070376) Кондиціонер WEST TAC09 AR; (070377) Принтер HP Laser Jet 1018; 
(070379) Радіотелефон Panasonic KYTC 8077; (070380) Факс Panasonik KXFT; 
(070382) Перетворювач тиску РС28/0...50; (070383) Перетворювач частоти + Дис
плей LCP; (070384) Перетворювач частоти L200015 HFEP 1.5 кВт; (070385) Ротаметр 
РП16ЖУЗ; (070386) Ротаметр РП4Ж; (070387) Система регулювання витрат води 
на чанок замісу; (070388) Станція дозування TPG500; (070390) Бункер витратний 
V=7,5 м. куб.; (070391) Бункер надваговий V=12 м. куб.; (070392) Бункер напірний 
V=10 м3; (070393) Бункер підваговий V=15 м. куб.; (070394) Вентилятор ВЦ П645 N 
6; (070395) Вентилятор Ц475 № 4; (070396) Вентилятор ВВД № 5; (070397) Венти
лятор Ц470 № 10; (070398) Вентилятор Ц475 № 4; (070399) Дробарка молоткова; 
(070400) Дробарка молоткова; (070401) Дробарка А1ДДР (б/в); (070402) Дробарка 
ДДМ5 (б/в); (070403) Електродвигун 110 кВт; (070404) Електродвигун АИР 132 
М8 ІМ 2081 (5,5 кВт* 700 об/хв); (070405) Електротельфер ЕТ 1176 (В/П 2000 кг);
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(070406) Ємність для розчину СаСІ2 V=4,2 м. куб.; (070407) Затвор шлюзовий 
РЗБШЗ; (070408) Затвор шлюзовий РЗБШЗ; (070409) Збірник води; (070410) 
Збірник гарячої барди; (070411) Збірник для розчину ферментів V=0,1 м. куб.; 
(070412) Збірник для розчину ферментів V=0,1 м. куб.; (070413) Збірник замісу 
V=6.0 м. куб.; (070414) Змішувач СП18; (070415) Калорифер; (070416) Калорифер; 
(070417) Комп’ютер Інтел; (070418) Компресор повітряний ЗАФ53К51Ц; (070419) 
Компресор повітряний ЗАФ53К51Ц; (070420) Конвейєр гвинтовий діам. 200 мм;
(070421) Конвейєр гвинтовий діам. 200 мм; (070422) Моторредуктор; (070423) На
сос Х6540200; (070424) Насос DLXMA/M 0810; (070425) Насос ЗМ 40200/7,5; 
(070426) Насос Х6540200КСД; (070427) Насосдозатор PDE DLXCC/M; (070428) 
Норія НЦ 50А28; (070429) Підігрівач води ПВ1П; (070430) Пневмоприймач У2
БПБ; (070431) Пневмоприймач У2БПБ; (070432) Пожнасос 3К 6; (070434) Сепа
ратор магнітний Б8БМП; (070435) Сепаратор магнітний Б8БМП; (070436) Сепа
ратор магнітний Б8БМП; (070437) Силос добового запасу зерна V= 254 м. куб; 
(070438) Силос добового запасу зерна V= 257 м. куб.; (070439) Терези бункерні; 
(070440) Устан. очист. повіт. асп. підробки; (070441) Циклон; (070442) Чанок за
місу для дробарок вологої кукурудзи; (070443) Шнек Ш200, 9Н950; (070444) 
Ємність (85 л) для приготуання настоїв; (070445) Ємність біметалева V=25 м. куб.; 
(070446) Збірник денатурату 260 л; (070447) Збірник денатурату 440 л; (070448) 
Мірник спирту 75 дал; (070450) Перетворювач ATV38 380/460V 22KW; (070452) На
сос 6 НДВ; (070453) Насос ЗМ 6520022; (070454) Насос ЗМ 6520022; (070469) 
Апарат зварювальний пресув. АДД 4002У1; (070471) Вентилятор ВО 06300 № 5; 
(070472) Вентилятор ВО 06300 № 5; (070473) Вентилятор ВЦ 470 № 10; (070476) 
Електровулканізатор; (070477) Електротельфер 0,5 т. ТЭ5071; (070478) Електро
тельфер 1.0 т.; (070480) Компресор ПКСД 525Д; (070481) Компресор РМ 3126;
(070482) Культиватор КПС 3. 3ф; (070483) Культиватор причіпний; (070484) Маши
на миюча "Керхер"; (070485) Навантажувач "Балканкар"; (070487) Насос фекальний 
СД 40/35 з ел/дв 1; (070488) Плуг ПЛН 435; (070489) Плуг ПЛН335; (070490) Плуг 
ПЛН335; (070495) Причіп бочка 3 м3; (070496) Причіп бочка ЗЖВ 1,8; (070497) 
Причіп бочка ЗЖВ 1,8; (070498) Причіп бочка СТК 5,5; (070499) Причіп одноос
ний; (070502) Причіп розпуск 1Р3; (070503) Сівалка СЗ 3,6; (070523) Накопичу
вальна ємність V=40 м. куб.; (070524) Теплообмінник "Тр. в Тр." А2ВТА; (070525) 
Теплообмінник "Тр.в Тр." А2ВТА; (070537) Лебідка 30ЛС3СМ; (070538) Лебідка 
30ЛС3СМ; (070539) Скрубер власного виробництва; (070540) Скрубери мокрі; 
(070541) Скрубери мокрі; (070542) Скрубери мокрі; (070543) Чан дріжджовирощу
вальний; (070544) Чан дріжджовирощувальний; (070546) Бункер для пилу; (070547) 
Бункер для пилу; (070548) Ваги автомобільні ВТА – 60; (070549) Вентилятор ВР.4
75,1; (070550) Вентилятор ВЦП545 № 3,15; (070551) Вентилятор ВЦП645 № 5; 
(070552) Вентилятор ВЦП645 № 5; (070553) Вентилятор ВЦП645 № 6; (070554) 
Вентилятор ВЦП645 № 6; (070555) Вентилятор ВЦП645 № 8; (070556) Венти
лятор ВЦП645 № 8; (070557) Вентилятор ВЦП645 № 8; (070558) Ворота шторні 
У9УВШ; (070559) Ворота шторні У9УВШ; (070560) Електромотор 4.5/3000; (070561) 
Затвор шлюзовий.; (070562) Затвор шлюзовий.; (070563) Затвор шлюзовий.; 
(070564) Затвор шлюзовий.; (070565) Затвор шлюзовий.; (070566) Затвор шлюзо
вий.; (070567) Затвор шлюзовий.; (070568) Затвор шлюзовий.; (070569) Калорифер 
КВС6; (070570) Конвеєр ланцюговий К4УТ2Ф500; (070571) Конвеєр ланцюговий 
К4УТ2Ф500; (070572) Конвейєр гвинтовий ВК320; (070573) Конвейєр гвинто
вий ВК320; (070574) Конвейєр стрічковий з розвантажувальним візком; (070575) 
Конвейєр стрічковий з розвантажувальним візком; (070576) Конвейєр стрічковий 
УВТЛ; (070577) Конвейєр стрічковий УВТЛ; (070578) Конвейєр стрічковий УВ
ТЛ; (070579) Конвейєр стрічковий УВТЛ; (070580) Конвейєр стрічковий УВТЛ; 
(070581) Конвейєр стрічковий УВТЛ; (070582) Лебідка ручна 0,15 т.; (070583) Ліфт 
пасажирський ПП0464; (070584) Машина зерноочисна; (070585) Норія У2УН175; 
(070586) Норія У2УН175; (070587) Норія У2УН350; (070588) Норія У2УН50; 
(070589) Рамка в зборі до сепаратора БСХ100; (070590) Рамка в зборі до сепа
ратора БСХ100; (070591) Рамка в зборі до сепаратора БСХ100; (070592) Рамка 
в зборі до сепаратора БСХ100; (070593) Рамка в зборі до сепаратора БСХ100;
(070594) Рамка в зборі до сепаратора БСХ100; (070595) Сепаратор БСХ100; 
(070596) Транспортер скребковий ланцюговий ТСЦ25 6,58 м; (070597) Циклон 
У21ББЦ225; (070598) Циклон У21ББЦ350; (070599) Циклон У21ББЦ350; (070600) 
Циклон У21ББЦ550; (070601) Циклон У21ББЦ550; (070602) Циклон ЦОЛ9; (070603) 
Циклон ЦОЛ9; (070604) Шафи релейної апаратури; (070605) Шафи релейної апа
ратури; (070606) Шафи релейної апаратури; (070607) Шафи релейної апаратури; 
(070608) Шафи релейної апаратури; (070609) Шафи релейної апаратури; (070610) 
Шафи релейної апаратури; (070611) Шафи релейної апаратури; (070613) Апарат зва
рювальний; (070616) Електродвигун 4 АМ; (070617) Електродвигун АО2; (070618) 
Електродвигун АО2; (070619) Електрощит КСО272; (070620) Електроячейки 
КСОГ67; (070624) Прилад Ц411160; (070625) Роз’єднувач ВВ 20/630; (070630) 
Установка конденсаторна УКЛН038; (070631) Котел електричний напольний Титан 
36кВт; (070632) Насос водяний; (070634) Вентилятор ав. вент. Ц1446 № 8; (070635) 
Збірник для зливу спирту; (070636) Збірник для зливу спирту; (070637) Збірник 
для зливу спирту; (070638) Збірник для зливу спирту; (070639) Збірник для контр
ольного зливу ЕАФ V=10 м. куб.; (070640) Збірник для контрольного зливу спирту 
V=10 м. куб.; (070641) Збірник ЕАФ V=3,5 м. куб; (070642) Збірник рект. спирту 
V=5 м. куб; (070643) Збірник сив. масла V=1,3 м. куб; (070644) Збірник ЕАФ V=20 
м. куб.; (070645) Калорифер; (070646) Мірник спирту V=250 дал; (070647) Мірник 
спирту V=75 дал; (070648) Насос АСВН80; (070649) Насос АСЦЛ20/24; (070650) 
Насос АСЦЛ20/24; (070651) Пожнасос 4К 8; (070653) Комп’ютер BRAIN; (070654) 
Комп’ютер Intel Core; (070655) Комп’ютер АМД 64; (070656) Комп’ютер АМД 64; 
(070657) Комп’ютер АМД 64; (070658) Комп’ютер АМД 64; (070659) Комп’ютер АМД 
64; (070660) Комп’ютер АМД 64; (070661) Комп’ютер АМД 64; (070663) Комп’ютер CEL 
2 4/256; (070664) Комп’ютер PIV3.0/512MB/HDD/ATX; (070666) Кондиціонер Akira ACS 
24; (070667) Ксерокс Minolta Bizhub 162; (070670) Принтер PH LaserJet Pro M20dw; 
(070672) Принтер НР Laser Jet 1010; (070673) Прінтер LaserJet1010; (070675) Сітка 
локальнообчислювальна; (070676) Сканер HP Scan Jet; (070701) Комп’ютер АМД 64; 
(070705) Холодильна установка; (070706) Комп’ютер Athlon; (070707) Кондиціонер 
ARVIN; (070711) Холодильник "Снайге К 290"; (070715) Комп’ютер Pentium 4 2.8/512;
(070716) Принтер Епсон L 110; (070717) Комп’ютер АМД 64; (070718) Прінтер 
Canon LBP3010; (070721) Касовий апарат INI T400ME; (070722) Комп’ютер АМД 
64; (070723) Комп’ютер АМД 64; (070724) Телефон Panasonik KXTG 8321; (070725) 
Телефон Panasonik KXTG 8321; (070728) Адсорбер А30; (070729) Адсорбер А30; 
(070730) Адсорбер А30 V=0,8 м. к.; (070731) Адсорбер А30 V=0,8 м. к.; (070732) 
Вентилятор N 4 охолод. компр.; (070733) Вентилятор N 4 охолод. компр.; (070734) 
Вентилятор; N 4 охолод. компр.; (070735) Верстак слюсарний; (070736) Вологовід
бирач V=0,068 м. куб.; (070737) Вологовідбирач V=0,068 м. куб.; (070738) Компре
сор КТ6; (070739) Компресор КТ6; (070740) Компресор КТ6; (070741) Компресор 
КТ6; (070742) Насос КСБ 125/14; (070743) Насос КСБ 125/14; (070744) Насос 3М 
402005,5; (070745) Насос 3М 402005,5; (070746) Повітрозбірник V=3,2 м. куб;
(070747) Повітрозбірник V=8 м. куб; (070748) Повітронагрівач V=0,068 м. куб; (070749) 
Повітронагрівач ВН24; (070750) Теплообмінник 400 ТНГЗІМ; (070751) Теплообмін
ник охол повітря 400ТН31М; (070752) Фільтр 0,3 м3; (070753) Фільтр V=0,3 м. куб; 
(070754) Фільтр масляний; (070755) Фільтр масляний; (070756) Фільтр масляний; 
(070757) Фільтр масляний; (070758) Чан передаточний; (070759) Цистерна залізнична 
51075414; (070760) Апарат (ферментатор) АПГ2ЧК02; (070761) Апарат з мех. пере
мішуванням (ферментатор) 16.10.46; (070762) Апарат плазмової різки н/ж металів 
А1612; (070764) Вентилятор ЦН 450 радіальний; (070765) Вентилятор ЦН 450 раді
альний; (070766) Водонагрівач; (070767) Диспергатор кавітаційний КАП15; (070768) 
Диспергатор кавітаційний КАП15; (070769) Дозатор ВП; (070770) Електрокотел 
"Піонер"15/380; (070771) Комп’ютер АМД 64; (070772) Кондиціонер Akira ACS 24; 
(070773) Кондиціонер Akira ACS 24; (070774) Кормодробілка КДУ 201; (070775) Ма
шина пляшкомиюча Ш4ВМ2А1.5; (070776) Насос 45/90; (070777) Насос для закачки 
піногасника в напірний збірник; (070778) Насос МНІ 804 V1.44 WILO; (070779) Насос 
МНІ 804 V1.44 WILO; (070783) Телефон Panasonic KXTS2362; (070784) Термінал Soni 
Ericsson S500 i; (070785) Цистерна підземна; (070786) Цистерна підземна; (070787) 
Цистерна підземна; (070789) Апарат зварювальний; (070790) Апарат зварювальний; 
(070791) Апарат зварювальний; (070792) Апарат зварювальний ВД 306; (070793) 
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Апарат зварювальний ЭСД10ВС/400М; (070794) Болгарка BOSCH GWS24230; 
(070795) Болгарка BOSCH GWS26230; (070797) Вентилятор ВО 06300 № 5; (070798) 
Вентилятор ВЦ 470 № 6.3; (070799) Вентилятор ВЦ 470 № 4; (070800) Вентилятор 
ВЦП 645 № 3; (070801) Вентилятор даховий КЦ 390 № 6,3; (070802) Верстак слюсар
ний; (070803) Верстак слюсарний 2х містн.; (070804) Верстат верт.фрезерн. 6Р12; 
(070805) Верстат вертикальнофрезерний 675; (070806) Верстат гвинторізний 163;
(070807) Верстат заточний; (070808) Верстат заточний НВС 3Б685; (070809) Верстат 
консольнофрезерний 6Н81; (070810) Верстат ножовочний типу 8725; (070811) Вер
стат свердлильний 2А125; (070812) Верстат свердлильний 2Д112Л; (070813) Вер
стат свердлильний 2Н125; (070814) Верстат стругальний 7Д37; (070815) Верстат 
токарногвинторізний; (070816) Верстат токарногвинторізний "NEMA"; (070817) Вер
стат токарногвинторізний ИТ1М; (070818) Верстат токарногвинторізний С11 МВ; 
(070819) Верстат трубозгин. ОКС8970; (070820) Верстат трубозгинальний; (070821) 
Верстат трьохвалковий; (070822) Верстат універс. токарногвинторізний С11М; 
(070823) Верстат шліфувальний 3Б161; (070824) Випрямлювач зварювальний ВД306; 
(070825) Візок ПГР; (070826) Візок ПГР; (070827) Візок ПГР; (070828) Електродрель; 
(070829) Електротельфер; (070830) Електротельфер; (070831) Електрошліфмашинка 
МА2002; (070832) Звар. інвертор "Патон" ВДИ 250P DC; (070833) Компресор гараж
ний; (070834) Кранбалка; (070835) Молот пневмотичний; (070836) Напівавтомат зва
рювальний ПДГ215; (070837) Ножиці кривощипні листові НД3316; (070838) Ножиці 
комбіновані МНВ4Б1952; (070839) Ножиці кривошипні Н478; (070846) Ваги G=5,0 
т. (для меляси); (070847) Ваги G=5,0 т. (для меляси); (070848) Ємність для меляси; 
(070849) Збірник дільниці відкачки барди V=20 м. куб.; (070850) Збірник дільниці від
качки барди V=20м. куб..; (070851) Збірник реактор V=14,3 м. куб.; (070852) Мірник 
діамонійфосфату V=1,2 м. куб.; (070853) Мірник карбаміду V=0,64 м. куб.; (070854) 
Мірник Н2SО4 V=1,5 м. куб.; (070855) Мірник Н3РО4 V=0,65 м. куб.; (070856) Насос 
для відкачки барди Х 45/31; (070857) Насос для відкачки барди Х 90/31; (070858) 
Повітродувка водок. ВВН 112; (070859) Чан дріжджовирощувальний; (070860) Чан 
дріжджовирощувальний; (070863) Зернометач пересувний ЗП40; (070864) Лінія 
переробки масла КПН400; (070865) Обладнання для приготування олії; (070866) 
Пресфільтр; (070867) Пристрій для розливного масла; (070868) Установка крупо
рушільна; (070870) Електрообігрівач; (070874) Телевізор "Rainford"; (070875) Факс 
"Panasonik" KXFT 78RS; (070884) Кондиціонер ARVIN; (070889) Вентилятор Ц 470 
№ 3; (070890) Вентилятор Ц 470 № 7; (070891) Котел електричний напільний Титан 
24 кВт; (070892) Насос водяний; (070893) Апарат факсимільний PANASONIK KXKF984;
(070895) Електроводонагрівач; (070896) Кондиціонер FUNAI; (070897) Кондиціонер 
FUNAI; (070900) Система очистки повітря(пилосмок); (070902) Телефон "Siemens"; 
(070903) Телефон Siеmens блок FFHO; (070904) Бетонозмішувач; (070907) Бун
кер з циклоном для опилок; (070908) Бункер з циклоном для стружки; (070909) 
Вентилятор ВЦП 470 № 5; (070910) Вентилятор ВЦП 645 № 8; (070911) Вен
тилятор Ц 470 № 5; (070912) Вентилятор Ц470 № 8; (070913) Верстат дерево
обробний СР 69; (070914) Верстат круглопильний; (070915) Верстат МАК52М; 
(070916) Верстат СФА4; (070917) Верстат фрез. ФСШ1А; (070918) Верстат 
ЦА2А; (070919) Електротельфер 2 тон.; (070920) Електротельфер 2 тон. (скіп);
(070921) Калорифер КПСН410; (070922) Кранбалка; (070923) Кранбалка (рама 
лісоп); (070927) Люлька підвісна ЛЕМ1; (070928) Нівелір; (070929) Перфоратор; 
(070930) Рама лісопильна; (070931) Розчинозмішувач СО265; (070932) Силос для 
цементу; (070933) Силос для цементу; (070934) Шкаф силовий СПа63; (070935) 
Блок автозаправочний 10 м. куб.; (070936) Блок автозаправочний 15 м. куб.; 
(070937) Блок автозаправочний 15 м. куб.; (070938) Блок управління видачі палива; 
(070939) Ємність 5 куб. метр.; (070940) Ємність під налив; (070941) Ємність під на
лив; (070942) Ємність під налив; (070946) Колонка паливнороздавальна НАРА13; 
(070947) Насос НК 6544/1 13 м. куб; (070948) Насос НК 6544/1 13 м. куб; (070949) 
Насос шестеренчатий для палива П6ППВ; (070950) Насос шестеренчатий для па
лива П6ППВ; (070952) Ємність для гарячої води; (070953) Насос Ц/Б СОТ150М.; 
(070954) Насос шестерінчатий; (070955) Насос шестерінчатий для перекачки пато
ки.; (070956) Насос шестерінчатий з електродвигуном.; (070957) Насос шестерін
чатий НШП; (070972) Ємність для кислоти; (070973) Ємність для кислоти; (070974) 
Насос Х45/31 ГОУ4 без ел/дв; (070976) Цистерна залізнична 51074920; (070977) 
Перетворювач тиску ЭЛЕМЕР АИР 20/М2; (070978) Персональний комп’ютер АМД; 
(070979) Агрегат електронасосний Д 32050А55; (070980) Агрегат електронасос
ний ПУНЦП 150/40055; (070981) Агрегат електронасосний ПУНЦП 150/40055; 
(070982) Агрегат електронасосний ПУНЦП 150/40055; (070983) Агрегат електро
насосний ПУНЦП 150/40075; (070984) Агрегат електронасосний ПУНЦП 150/400
75; (070985) Агрегат електронасосний ПУНЦП 150/40075; (070989) Водопідігрі
вач кафе "Хвилинка"; (070992) Ваги Digi788; (070993) Вітрина холодильна Cold;
(071004) Терези Cas; (071005) Шафа морозильна Caravel; (071006) Шафа морозильна 
Caravel; (071009) Верстат токарний ТВ4; (071011) Комп’ютер INTEL Pentium G4600; 
(071014) Підсилювач пункта зв’язку; (071015) Плата розширення 0/16; (071016) Плата 
розширення 8/0; (071017) Плата розширення на 16 апаратів; (071018) Плата розши
рення на 16 апаратів; (071019) Плата розширення на 8 апаратів; (071020) Плата роз
ширення ТМ 28/0 (станція Hicom); (071021) Повітродувка Штіль; (071022) Ротаметр 
РМ0,016; (071023) Ротаметр РМ0,16; (071024) Ротаметр РМ11; (071025) Ротаметр 
РП16ЖУЗ; (071026) Ротаметр РПЖ; (071027) Стаціонарний крос введення захисний 
на 110 карт; (071032) Система частотного управління шестер. насосом подачі піч
ного палива; (071033) Автоматичний вимикач; (071034) Бак вихідної води; (071035) 
Бак деаераційної води; (071036) Бак декарбонізатора V=60 м. куб.; (071037) Бар’єр 
іскрозахисний; (071039) Вентилятор ВЦ 470 № 8; (071040) Верстак слюсарний; 
(071041) Водяний єкономайзер; (071042) Газовий комплект до парового котла ДКВр 
10/13 (зав. № 9626); (071043) Газовий комплект до парового котла ДКВр 10/23 (зав. 
№ 443); (071044) Газовий комплект до парового котла Е 25/24 (зав. № 1793); (071045) 
Газовий комплект до парового котла Е 25/24 (зав. № 1802); (071049) Дисплей LCP 
12 з потенціометром; (071050) Електростанція ЕТС 10 квт – 400 в; (071051) Елек
тротельфер вантажопідьйомністю 1.0 т. 1М52101У2; (071053) Ємкість; (071054) 
Ємність 50 м куб; (071056) Ємність добового запасу мазуту V=135 м. куб.; (071057) 
Ємність запасу ГВГІ 5 м3; (071058) Ємність запасу ОП 4 м3; (071059) Ємність запасу 
ПП 5 м3; (071061) Збірник конденсату 2 м3; (071062) Збірник конденсату 2,5 м3; 
(071063) Інформаційно обчислювальна система обліку газу ОЕ22 Дміz; (071064) 
Комп’ютер Sempron 2.2/256Mb; (071065) Компресор ПКС3,5; (071066) Комп’ютер 
INTEL Core i3 7100; (071067) Кондиціонер ARVIN 195; (071068) Кондиціонер LG G07LH; 
(071069) Контролер "Флоутек"; (071070) Котел паровий ДКВР 10 13; (071071) Котел 
паровий ДКВР 10 23; (071072) Котел паровий Е 25 24; (071073) Котел паровий Е 25 
24; (071074) Кран вантажопідйомний; (071077) Лічильник холодної води ХВMWN 80; 
(071079) Насос АХЕ5032160 Са Сl2; (071080) Насос для перекачки води в котельню; 
(071081) Насос мазутний; (071083) Насос 2К 6 20/30 з ел. двигун.; (071084) Насос 
2Х6Д; (071085) Насос 5МК ВАО; (071086) Насос 5МК ВАО; (071087) Насос IRG 50
125A; (071088) Насос SV 3313/1 F 300T 3*400 B; (071090) Насос ВКС 1/16; (071091) 
Насос горизонтальний відцентровий НТМ 15 РР; (071092) Насос для води; (071093) 
Насос ЕЦВ825125; (071095) Насос К45/55; (071096) Насос К45/55; (071097) Насос 
консольний; (071098) Насос мазутний; (071099) Насос НР 401551 30 кВт; (071100) 
Насос поршневий паровий; (071101) Насос секційний; (071102) Насос Х45/54 з ел/дв;
 (071103) Насос ЦИСГ 60/297; (071104) Насос ЦНС 110; (071105) Насос шестерен
чатий для меляси П6ППВ; (071106) Насоси УМП25/140; (071107) Насоси УМП
25/140; (071116) Перетворювач вимірювальний 3095 MV; (071117) Перетворювач 
частоти VLT Mikro Drive FC51; (071118) Підігрівач; (071119) Підігрівач мазута;
(071120) Підігрівач мазута; (071121) Підігрівач мазуту; (071122) Підігрівач тип ТВХ; 
(071123) Підігрівач швидкісний; (071124) Пункт газорегуляторний (ГРП); (071125) 
Розширювач періодичної продувки D1600; (071128) Система автоматизації котла 
№ 4; (071139) Теплообмінник ГВП 1177; (071140) Теплообмінник ГВП 1177; 
(071141) Теплообмінник опалення ПП1537 1V; (071142) Теплообмінник охоло
дження випару; (071143) Теполобмінник опалення ПП1327; (071144) Теполоб
мінник опалення ПП1327; (071151) Турбіна парова; (071152) Установка газо
регуляторна (ГРУ) 2.0003; (071153) Установка для приготування рідкого палива; 
(071154) Фільтр Naкатіонітовий D=2000; (071155) Фільтр Naкатіонітовий D=2000; 
(071156) Фільтр Naкатіонітовий D=2000; (071157) Фільтр Naкатіонітовий D=2000; 
(071158) Фільтр Naкатіоновий D=2000; (071159) Фільтр NАкатионовий D=2000;
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(071160) Фільтр мазутний; (071161) Фільтр мазутний; (071162) Фільтр мазутний; 
(071163) Фільтр мазутний; (071164) Фільтр механічний D=2600; (071165) Фільтр 
механічний D=2600; (071166) Фільтр механічний D=2600; (071167) Фільтр со
ляний; (071168) Хлоратори; (071169) Хлоратори; (071170) Шкафи газові ПНП2;
 (071171) Шкафи газові ПНП2; (071172) Шкафи газові ПНП2; (071173) Щит КВП для 
котла Е25; (071174) Щит н, волт, розподілення; (071177) Апарат "Аламбік" власного 
виготовлення АССОО.ОО; (071178) Апарат вакумний ШЗВПВ1; (071179) Апарат 
розливний; (071180) Апарат розливний; (071181) Батарея вугільна; (071182) Батарея 
вугільна; (071183) Батарея вугільна; (071184) Батарея вугільна; (071185) Батарея 
вугільна; (071187) Ванна для миття пляшок; (071188) Ванна для миття серветок 
прессфільтра; (071189) Ванна для миття фільтрів; (071190) Вентилятор 063005 
осьовий; (071191) Вентилятор 063005 осьовий; (071192) Вентилятор 063005 
осьовий; (071193) Вентилятор 063005 осьовий; (071194) Вентилятор 063005 
осьовий; (071195) Вентилятор 063005 осьовий; (071196) Вентилятор 063005 
осьовий; (071197) Вентилятор 063005 осьовий; (071198) Вентилятор ВЦ 470 № 8; 
(071199) Вентилятор ВЦ 4753,15; (071200) Вентилятор ВЦ 4753,15; (071201) 
Вентилятор ВЦ470 – 12; (071202) Вентилятор ВЦ4705 радіальний; (071203) Вен
тилятор ВЦ4705 радіальний; (071204) Вентилятор ВЦ4705 радіальний; (071205) 
Вентилятор ВЦ4706,3 радіальний; (071206) Вентилятор ВЦ4706,3 радіальний;
(071207) Вентилятор ВЦ4706,3 радіальний; (071208) Вентилятор ВЦ4706,3 ра
діальний; (071209) Вентилятор ВЦ4706,3 радіальний; (071210) Вентилятор ВЦ4
708; (071211) Вентилятор ВЦ4708.; (071212) Вентилятор ВЦ4708; (071213) 
Вентилятор ВЦ475 5; (071214) Вентилятор ВЦ4753.15 радіальний; (071215) 
Верстак слюсарний; (071216) Візок ТГВ1250; (071217) Візок ТГВ1250; (071218) 
Візок штабельор ВШ400; (071219) Дистилятор паровий ПД450; (071220) Ел.насос. 
агрег. АХЕ4025160 К; (071221) Ел.насос. агрег. АХЕ4025160 К; (071222) Ел. насос. 
агрег. подачі спирт ЗХ9Д; (071223) Ел. насос. агрегат АХ 5032160; (071224) Ел. на
сос. агрегат Х 5032125; (071225) Ел. насос. агрегат Х 5032125; (071226) Ел. насос. 
агрегат Х6550160т; (071227) Ел. насос. агрегат Х6550160т; (071228) Електрона
сосний агрегат 1,5 Х6Д; (071229) Електронасосний агрегат 1,5 Х6Д; (071230) Елек
тротельфер вантажопідйомністю 0,5 т.; (071231) Електротельфер вантажопідйомністю 
0,5 т. Т10232; (071232) Електротельфер вантажопідйомністю 0,5 т. ТЕІ521; (071233) 
Електротельфер вантажопідйомністю 0,5 т. ТЩ5В3П; (071234) Ємність V=440 л для 
приготуання настоїв; (071235) Ємність для приготування V=84 л настоїв; (071236) 
Ємність для приготування настоїв 260 л; (071237) Ємність для приготування настоїв 
49 л; (071238) Ємність пом’як. води V=8 м. куб; (071239) Ємність пом’як. води V=8 
м. куб; (071240) Ємність спиртова V=1050 дал.; (071241) Ємність спиртова V=1050 
дал.; (071242) Ємність спиртова V=1050 дал.; (071243) Збірник аромат спирту V=75 
дал; (071244) Збірник аромат спирту V=14 дал; (071245) Збірник аромат спирту 
V=185дал.; (071246) Збірник аромат спирту V=23 дал; (071247) Збірник аромат 
спирту V=23 дал; (071248) Збірник ароматних спиртів V=88 л; (071249) Збірник браку 
V=90 дал; (071250) Збірник випр. браку V=1,6 м. куб; (071251) Збірник випр. браку 
V=1,6 м. куб; (071252) Збірник випр. браку V=1,6 м. куб; (071253) Збірник відпрац. 
спирту V=370 дал. з насосом Х 5032125; (071254) Збірник гот.прод.V=1050дал;
(071255) Збірник гот. прод. V=1050 дал; (071256) Збірник гот. прод. V=1050 дал; 
(071257) Збірник гот. прод. V=1050 дал; (071258) Збірник дистил. води V=200 
дал.; (071259) Збірник для пригот. настоїв V=44 л; (071260) Збірник конденсату; 
(071261) Збірник конц. лугу V=4 м. куб.; (071262) Збірник напірний V=3 м. куб.; 
(071263) Збірник невипр. браку V=1,6 м. куб.; (071264) Збірник очищеної сор
тівки; (071265) Збірник очищеної сортівки; (071266) Збірник очищеної сортівки; 
(071267) Збірник пом’як. води V=6,3 м. куб.; (071268) Збірник пом’як. води V=6,3 
м; (071269) Збірник роб. розч. лугу V=7,5 м. куб.; (071270) Калорифер КПСН10; 
(071271) Калорифер КПСН10; (071272) Калорифер КПСН10; (071273) Кало
рифер КПСН10; (071274) Калорифер КПСН10; (071275) Калорифер КПСН10; 
(071276) Калорифер КПСН10; (071277) Калорифер КФБО10; (071278) Кало
рифер КФБО10; (071279) Калорифер КФБО3; (071280) Калорифер КФБО3; 
(071281) Калькулятор SOS888; (071282) Калькулятор SOS888; (071283) Колон
ки вугільні Д300; (071284) Колонки вугільні Д300; (071285) Компресор ПКС 1,75; 
(071286) Компресор ПКС 1,75; (071287) Конвейєр КЛ400 L=15,3 м 1 шт; (071288) 
Конвейєр КЛ400 L=16,7 м 1 шт; (071289) Конвейєр КЛ400 L=13,8 м; (071290) 
Конвейєр КЛ400 L=13,8 м; (071291) Конденсатор спирту; (071292) Конденсатор 
спирту; (071293) Котел КЕП2; (071294) Котел колероварочний; (071295) Котел 
сироповарний V=400 л; (071296) Лінія розливу; (071297) Лінія розливу сувенірної 
горілки (Італія); (071298) Машина дротозшивальна 3ТПШ50Н; (071299) Машина 
дротозшивальна ЗТПШ50 Н; (071300) Машина миюча БЗАММ6; (071301) Ма
шина пакувальна УМТ600ПТ; (071302) Машина укладки пляшок Б3ОУ2А102; 
(071303) Мікромлин 10ММ (Харків); (071304) Мікрофільтр. установка ДФМНС
6005; (071305) Мірник аромат. спирту V=688 л.; (071306) Мірник аромат. спирту 
V=372,5 л; (071307) Мірник ароматних спиртів 260 л; (071308) Мірник брудного бра
ку V=110 дал; (071309) Мірник водноспирт. розч. V=1100 л; (071310) Мірник для 
пригот. настоїв V=450 л; (071311) Мірник настоїв V=740 л; (071312) Мірник настоїв 
440 л; (071313) Мірник розчину меду V=235 л; (071314) Мірник розчину меду V=740 
л; (071315) Мірник сортівки аламбіка V=80 дал; (071316) Мірник спирту V=92 дал; 
(071317) Мірник спирту V=370 дал; (071318) Мірник спирту V=370 дал; (071319) 
Мірник цукрового сиропу V=260 л; (071320) Мотор варіатор SE10/RM і 63; (071321) 
Моторредуктор МЧ1004051; (071322) Моторредуктор МЧ1004051; (071323) 
Насос ВВН13; (071324) Насос ВВН13; (071325) Насос ЦНСГ 38/66; (071326) На
сос ЦНСГ 38/66; (071327) Насосна станція високого тиску з мембраною RO10000;
(071328) Ополоскувач пляшок FМ9624; (071329) Прес фільтр рамний В9ВФС/423; 
(071331) Пристрій для накл. акц. мар; (071332) Пристрій для накл. акц. мар; (071333) 
Пристрій для переміщення БЗВРШ6/3; (071334) Пристрій переговорний; (071335) 
Пристрій транспортувальний БЗВРШ6/3; (071336) Регулятор рівня сортівки; 
(071338) Терези аналітичні; (071339) Терези поштові; (071340) Транспортер перем.
пляшок; (071341) Транспортер пляшок 16 пм; (071342) Транспортерна система; 
(071343) Транспортерна система; (071344) Транспортерна система; (071345) Тран
спортерна система; (071346) Установка "Полтавчанка"; (071347) Фільт. елем ЭФП
ПЭ, ЭФПФ4; (071348) Фільт. елем ЭФППЭ, ЭФПФ4; (071349) Фільтр; (071350) 
Фільтр пісочний головний; (071351) Фільтр пісочний Д=350 мм; (071352) Фільтр 
пісочний Д=350 мм; (071353) Фільтр. елем 4040 НК (мемб); (071354) Фільтр. елем 
4040 НК (мемб); (071355) Фільтр. елем 4040 НК (мемб); (071356) Фільтр. елем 4040 
НК (мемб); (071357) Фільтр. елем 4040 НК (мемб); (071358) Фільтр. елем 4040 НК 
(мемб); (071359) Чан купажний V=1,6 м. куб.; (071360) Чан купажний V=1,6 м. 
куб.; (071361) Чан купажний V=10 м. куб.; (071362) Чан купажний V=10 м. куб.; 
(071363) Чан сортувальний V=140 дал; (071364) Частина фільтра для води 2850; 
(071365) Агрегат сушильний; (071366) Блок живлення і індікації БПИ В1; (071367) 
Вимірювач вологості сип мат.; (071368) Вимірювачрегулятор ТРМ 12АЩ1 АТР; 
(071369) Датчик витрати рідини індук.ДРЖИ50,30МП; (071370) Дозатор ваговий ДВ;
 (071371) Електротельфер 2 т. Е10432; (071372) Калорифер; (071373) Клапан зап
регул.односедельний 25ч945п; (071374) Машина ручна мішкозашивальна; (500366) 
Системний блок ITBlock G5400Work; (500367) Системний блок ITBlock G5400Work; 
(500762) Витратомірлічильник коріолісовий Promass 83 E N218AA02000; (500763) 
Витратомірлічильник коріолісовий Рromass 83 E N212C502000; (501425) Повітро
відділювач; (501426) Повітровідділювач; (501515) Розливочний апарат; (501516) 
Етикетувальний апарат; (501517) Конденсатор F=10 м. кв; (501518) Турбогенератор 
2,5 мВт – 3000 об./хв.; (501519) Вуглекислотне обладнання; (501520) Вуглекислотне 
обладнання № 2; (501674) датчик рівня Liquiphant M FTL; (501779) Насос СВН80А 
з ел. двигуном 11 кВт/1500 об хв.ВЗВ; (501784) Перетворювач темп. ПВТ01С(
30)+70; (501785) Перетворювач темп. ПВТ01С(30)+70; (501788) Програмно
апаратний комплекс GLOBUS; (501790) Обчислювач об’єму спирту "УніверсалС"; 
(501800) Перетворювач частоти INVT GD20 380В 22 кВт; (501801) шкаф с плавним 
пуском марки QFD 1х11 кВт; (070455) Автогідропідйомник АГП2204; (070456) Авто
кран КС4574; (070457) Автом Фольксваген Транспортер Т4 Комбі; (070459) Автомоб 
"Volkswagen" СА 85 83 АТ; (070460) Автомобіль Volkswagen Passat; (070461) Автомо
біль ВАЗ 21113; (070463) Автомобіль ГАЗ 33021 Газель; (070464) Автомобіль ГАЗ53;
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(070465) Автомобіль КАМАЗ5320 АІ 06 08 НО; (070504) Тепловоз; (070505) Тепловоз 
ЧМЕ3; (070526) Автом. САЗ3507 СА 8204 АІ; (070527) Автомобіль "Фольксваген Па
сат" СА7397АА; (070528) Автомобіль Shevrolet; (071376) Автомобіль ГАЗ 33021 Газель 
грузотермічка СА 3803 ВВ; (070008) Датчик тиску Applisens PC; (070016) Лічильник 
тепла електромагнітний одноканальний фланцевий Aswega; (070020) Ротаметр РМ2, 
РМ0,063 ЖУЗ; (070021) Ротаметр РП2,5 ЖУЗ БУ; (070022) Ротаметр РП2,5ЖУЗ; 
(070023) Ротаметр РПЖ 6,3; (070024) Ротаметр РС 5; (070025) Ротаметр РС 5; (070026) 
Ротаметр РС 5; (070027) Ротаметр РС 5; (070028) Ротаметр РС 5; (070029) Ротаметр 
РС 7; (070030) Ротаметр РС 7; (070134) Мікропроцесорний регулятор МТР81505; 
(070135) Мікропроцесорний регулятор МТР81505; (070180) Двері алюмінієві; 
(070182) Крісло шкіряне; (070183) Меблі офісні; (070190) Перетворювач тиску РС
28/0...4МРа/ РD/M; (070254) Генератор водню "Кенго" 6л/ч, 1,4 атм.; (070262) Мли
нок ЛМЗ2; (070304) Фотоколориметр КФК2 МП; (070308) Шафа для документів; 
(070309) Шафа для одягу; (070310) Шафа для одягу; (070311) Шафа для посуду; 
(070355) Лічильник електроенергії; (070356) Лічильник електроенергії; (070357) Лі
чильник електроенергії; (070433) Пристрій УРЗМ (витратомір); (070621) Лічильник 
СТК З; (070622) Лічильник СТК З; (070623) Перетворювач частоти; (070626) Транс
форматор Тн1000; (070627) Трансформатор Тн10001004; (070628) Трансформатор 
Тн630; (070629) Трансформатор Тн630; (070700) Диван; (070702) Меблі "Фараон"; 

(070703) Меблі м’які "Фараон"; (070704) Меблі офісні; (070710) Сушилка для рук; 
(070712) Стіл комплект СД; (070713) Стілець; (070714) Стілець; (070720) Шкаф 
вітринний WW25050Z ; (070885) Крісло шкіряне; (070894) Диван; (070899) Набір 
"ВатраД1"; (070924) Кущоріз ОМ 746Т; (070925) Кущоріз ОМ 746Т; (070926) Кущоріз 
ОМ 753Т; (070996) Стелаж простий; (070997) Стелаж простий; (070998) Стелаж про
стий; (070999) Стелаж простий; (071000) Стелаж простий; (071001) Стелаж простий; 
(071002) Стелаж простий; (071003) Стелаж простий; (071028) Перетворювач тиску 
РС28/0...4кРа/ РD/M; (071029) Перетворювач тиску РС28/0...4кРа/ РD/Р; (071030) 
Перетворювач тиску РС28/0...4МРа/ РD/M; (071031) Сапфір 22ДД; (070373) Холо
дильник; (070887) Апарат "Раніт"; (070888) Крісло стоматолога; (070901) Телевізор 
"Samsung"; (071377) Сканер Епсон; (071378) Вага електр. лабор. ТВЕ0,5; (071379) 
Ваги електр. лабор. ТВ300; (071382) Принтер Canon2900; (071383) Принтер НР 
laser Jet 1020; (071384) рН – метр рН – 150МІ лабораторний цифровий; (071385) 
Бензопила Спарта; (071386) Бензопила Stihl MS 180; (071387) Агрегат повітряно 
опалювальний; (071388) Електродвигун 11,0/ 3000 АИР 132М2; (071389) Електро
дрель STARTPRO SED970; (071390) Принтер НР laser Jet Р1005; (071391) Принтер 
НР laser Jet 1020; (071392) Принтер НР laser Jet 1020; (071393) Принтер Canon lbp 
6000; (071394) Кутова шліфмашинка STANLEY SGM146 1400 Вт,150мм; (071395) Удар
ний дрель; (071396) Кавоварка DELONGHI EC 190CD; (071397) Бензокоса " МІНСК"; 
(071398) Насосна частина ЕВВ25100; (071399) Насосна частина ЕЦВ825100; 
(501786) Бар’єр іскрозахисту БІ0301; (501787) Блок живлення витратоміра спирту 24 
V; (501789) Модем 3G; (501791) Шафа приладна; (501793) Блок живлення витратоміра 
спирту 24 V; (500368) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HVB1; (500369) Монітор 23,6» 
Iiyama ProLite X2474HVB1; (500964) піч мікрохвильова Galanz POG 211 М; (501614) 
Кран "Піонер" з механічним приводом; (501615) Зварювальний апарат ВДУЧ16У3.1; 
(501616) Ваговий дозатор ДН1000; (501617) Ваговий дозатор ДН1000; (501618) 
Ваговий дозатор ДН500; (501639) Ємність (резервуар) 50 м. куб; (501653) Єм
ність біметалічна 20 м. куб.; (501654) Ємність 8 м. куб.; (501655) Ємність 8 м. куб.; 
(501656) Електричний двигун АИР 132; (501657) Електродвигун ЕДВ 11180 190; 
(501658) Насос CDLF 460 Ех; (501659) Насос Х10080160; (501660) Установка ВНЦ 
2020 0,5; (501661) Насос АХП 110/80; (501662) Насос водяний 1230 V/50 Hz WILO; 
(501663) Норія НЦГ50; (501664) Вентилятор в асортименті; (501665) Вентилятор в 
асортименті; (501666) Вентилятор в асортименті; (501667) Вентилятор в асортименті; 
(501668) Вентилятор в асортименті; (501669) Вентилятор в асортименті; (501670) 
Вентилятор в асортименті; (501671) Вентилятор в асортименті; (501672) Вентилятор 
в асортименті; (501673) Індукційний витратомір ИР61 Ду50 G25 м. куб/год; (501675) 
Компресор 32В Ф1; (501677) Компресор 32В Ф1; (501678) Компресор ПКС 3,5;

 (501679) Тельфер 2Т36м; (501680) Насос водяний 1230 V/50 Hz WILO; (501681) 
Тензодатчик І ЄДВУ 5308; (501682) Калорифер КВС10; (501683) Калорифер 
КВС10; (501684) Калорифер КВС10 (501685) Калорифер КВС10 (501686) Ка
лорифер КПСк412; (501687) Калорифер КСк36; (501688) Калорифер КСк3; 
(501689) Калорифер КСк3; (501690) Калорифер КСк3; (501691) Калорифер КСк3; 

(501692) Калорифер КСк4; (501693) Калорифер КСк4; (501694) тумба приставна; 
(501695) Насос СDLF 460 Eх; (120394) шкаф сушильний СЕШ3М; (501920) Монітор 
23,6 ASUS; (501921) системний блок; (502051) ноутбук HP 250 G7 (6UK91EA); (502121) 
Комплект відеоспостереження HikVision; (070709) Комп’ютер Брейн; (502197) Комп
лект відеоспостереження HikVision NK4E01T

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Цех по переробці меляси площею 429,4 кв. м 
із спорудою – підземна бетонна яма площею 
забудови 10,5 кв. м

Чер
каська

Звенигородський рн, 
с. Матусів, вул. За
водська, 19

Дер жав не підприємство 
спиртової та лікеро
горілчаної промисловості 
«Укрспирт», код за ЄД
РПОУ 37199618

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Адмінбудівля з верандою та двома ганками, А, 
а, загальною площею 182,5 кв. м; погріб, Б; 
убиральня, В

Чер
каська

Черкаський рн, 
с. Поташня, вул. Гав
риленка, 52

Канівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709313

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс нежитлових будівель Чер
каська

м. Сміла, вул. Собор
на, 83 

Смілянський міськрайон
ний центр зайнятості, код 
за ЄДРПОУ 21368514

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Адмінбудівля з двома ганками, А, загальною 
площею 215,8 кв. м 

Чер
каська

Черкаський рн, 
с. Степанці, вул. Шев
ченка, 12

Канівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709313

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Адмінбудівля з верандою та ганком, А1, а, 
загальною площею 37,4 кв. м; адмінбудівля 
з верандою, Г1, г, загальною площею 65,3 
кв.м; гараж, Б, сарай, В; погріб, Д; убиральня, 
Е; огорожа, 1; ворота з хвірткою, 2

Чер
каська

Черкаський рн, 
с. Межиріч, 
вул. Центральна, 13

Канівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709313

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Адмінбудівля з ганком, А загальною площею 
85,1 кв. м; сарай, Б; убиральня, В; огорожа, 
№ 1, 3; хвіртка, № 2

Чер
каська

Черкаський рн, 
с. Степанці, вул. Шев
ченка, 7 

Канівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709313

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Адмінбудівля з двома прибудовами та двома 
ганками, А, а, а1, загальною площею 110,1 
кв. м; сарай, Б; гараж, В; погріб, Г; огорожа, 
1; колодязь, 2

Чер
каська

Черкаський рн, 
с. Лазірці, вул. Цен
тральна, 30

Канівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709313

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Гараж № 7 площею 22,4 кв. м Чер
каська

м. Умань, пров. Лю
бові, 51а8 

Уманська районна дер
жав на адмі ніст рація Чер
каської області (РДА), код 
за ЄДРПОУ 04061292

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Будівлі та споруди у складі: виробничий 
корпус № 2 площею 2278 кв. м; виробничий 
корпус № 3 площею 1140 кв. м; виробничий 
корпус № 4 площею 720 кв. м; упорядження 
виробничої зони; високовольтна лінія 
виробничої зони; кабельна лінія виробничої 
зони

Чер
каська

Черкаський рн, с. Та
ганча

Дер жав на установа «Від
ділення біотехнічних 
проблем діагностики 
Інституту проблем кріобіо
логії та кріомедицини НАН 
України», код за ЄДРПОУ 
21519404 

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлові будівлі у складі: нежиле 
приміщення (літ. Ааа) площею 188 кв. м; 
сарай (літ. Б)

Чер
каська

Черкаський рн, 
м. Сміла, пров. Водя
ного Якова, 1

3 Дер жав ний пожежно
рятувальний загін 
Головного управління 
Дер жав ної служби України 
з надзвичайних ситуацій у 
Черкаській області, код за 
ЄДРПОУ 39209135

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс, підсобне господарство Чер
каська

Золотоніський рн, 
с. Мала Бурімка, 
вул. Степова, 1А

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акці
онерного товариства «Укр
трансгаз» код за ЄДРПОУ 
00154453

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс будівель та споруд Чер
каська

Звенигородський рн, 
м. Ватутіне, пров. 
Степовий, 4а

4 Дер жав ний пожежноря
ту валь ний загін Головного 
управління Дер жав ної 
служби України з над
звичайних ситуацій у 
Черкаській області, код за 
ЄДРПОУ 38178494

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Гараж, 1А, площею 573,6 кв. м; господарська 
будівля, Б; убиральня, Г; огорожа, 1; ворота з 
хвірткою, 2; вимощення, І

Чер
каська

Черкаський рн, 
с. Таганча, вул. Шпа
ка, 88/3

Дер жав на установа «Від
ділення біотехнічних 
проблем діагностики 
Інституту проблем кріобіо
логії та кріомедицини НАН 
України», код за ЄДРПОУ 
21519404

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля (будівля ветдільниці 
з прибудовою) – А площею 118,1 кв. м; 
огорожа № 1, № 2

Чер
каська

Уманський рн, с. Во
роне, вул. Миру, 69

Жашківська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709276

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля (будівля ветдільниці 
з прибудовою) – А площею 78,6 кв. м; 
нежитлова будівля (автогараж) – Б площею 
48,3 кв. м

Чер
каська

Уманський рн, 
с. Житники, вул. По
льова, 9

Жашківська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709276

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля (будівля ветдільниці 
з прибудовою) – А площею 90,4 кв. м; 
нежитлова будівля (автогараж) – Б площею 
77,7 кв. м; огорожа – 1

Чер
каська

Уманський рн, с. Со
колівка, вул. Берез
нева, 25

Жашківська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709276

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля (будівля ветдільниці) – 
А площею 116,0 кв. м; нежитлова будівля 
(автогараж) – Б площею 56,5 кв. м; 
нежитлова будівля (склад) – В, В1 площею 
25,0 кв. м; огорожа – 1

Чер
каська

Уманський рн, с. Ба
штечки, вул. Миру, 12

Жашківська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00709276

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Транспортний засіб VOLKSWAGEN PHAETON 
(СА0002АА), 2004 рік випуску

Чер
каська

м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 185

Черкаська обласна дер
жавна адміністрація,  код 
за ЄДРПОУ 00022668

Регіональне відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс нежитлових будівель у складі: 
будинок А за галь ною 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 загальною площею 4,6 кв. 
м; прибудова б1 загальною площею 5,5 кв. м; 
вбиральня У; колодязь К

Черні
гівська

Бобровицький рн, 
с. Осовець, вул. 9 
Травня, 2а

Бобровицька районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00721219

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс нежитлових будівель загальною 
площею 390,9 кв. м у складі: будівля А1 
загальною площею 317,1 кв. м; сарай Б1 
загальною площею 73,8 кв. м

Черні
гівська

НовгородСіверський 
рн, с. Покошичі, 
вул. Московська, 7

Коропська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00721171

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля загальною площею 73,9 
кв. м

Черні
гівська

Менський рн, с. Са
дове, вул. Пере
моги, 4

Відсутній Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Будівля операторної з асфальтобетонною 
площадкою

Черні
гівська

Коропський рн, 
с. Деснянське, 
вул. Деснянська, 71Г

Відсутній Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Будівля операторної з асфальтобетонною 
площадкою

Черні
гівська

Семенівський рн, 
с. Жадове, вул. Цен
тральна, 2а

Відсутні Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Гараж літ. Б1 площею 16,9 кв. м Черні
гівська

Куликівський рн, 
смт Куликівка, 
вул. Партизанська, 2а

Управління Дер жав ної каз
начейської служби України 
у Куликівському районі 
Чернігівської області, код 
за ЄДРПОУ 37888512

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Гараж Б1 площею 63,9 кв. м, гараж Б11 
площею 23,1 кв. м

Черні
гівська

Корюківський рн, 
м. Корюківка, вул. За
річна, 10/1

Управління Дер жав ної аз
начейської служби України 
у Корюківському районі 
Чернігівської області, код 
за ЄДРПОУ 37750065

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Гараж на три бокси, 1, Г загальною площею 
81,4 кв. м

Черні
гівська

Сосницький рн, 
смт Сосниця, вул. Ви
ноградського, 12А

Управління Дер жав ної каз
начейської служби України 
у Сосницькому районі 
Чернігівської області, код 
за ЄДРПОУ 37750065

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Б1гараж площею 151,7 кв. м Черні
гівська

Городнянський рн, 
м. Городня, вул. Не
залежності, 57

Управління Дер жав ної аз
начейської служби України 
у Городнянському районі 
Чернігівської області, код 
за ЄДРПОУ 37715958

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Гараж, б1 загальною площею 17,6 кв. м Черні
гівська

Сновський рн, 
м. Сновськ, вул. За
лізнична, 2

Управління Дер жав ної каз
начейської служби України 
у Сновському районі Чер
нігівської області, код за 
ЄДРПОУ 38009282

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях
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Гараж, Б1 загальною площею 110,5 кв. м Черні
гівська

Менський рн, 
м. Мена, вул. Героїв 
АТО, 20

Управління Дер жав ної аз
начейської служби України 
у Менському районі Чер
нігівської області, код за 
ЄДРПОУ 43173325

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Об’єкти нерухомого майна виробничої 
бази, загальною площею 429,5 кв. м та 
приналежного майна (туалет, мийна естакада, 
огорожа навколо дільниці)

Черні
гівська

Ріпкинський рн, 
смт Ріпки, вул. Лісо
ва, 17а

Деснянське басейно
ве управління водних 
ресурсів, код за ЄДРПОУ 
34654458

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля А1, Диспетчерський пункт 
насосної станції загальною площею 108,8 кв. 
м; гараж, Б1, загальною площею 34 кв. м

Черні
гівська

с. Вознесенське, 
вул. Деснянська, 5

Деснянське басейно
ве управління водних 
ресурсів, код за ЄДРПОУ 
34654458

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля, насосна станція № 1 
загальною площею 59,5 кв. м

Черні
гівська

с. Вознесенське, 
вул. Деснянська, 11

Деснянське басейно
ве управління водних 
ресурсів, код за ЄДРПОУ 
34654458

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре
са(и) 
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ба лан со ут

риму ва ча або 
збе  рі га ча, код 
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органу 

при ва ти
за ції

Окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання спир
ту ДП «Укрспирт»  у складі:

ДП «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ   
37199618

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду  по 
Київській, 
Черкаській 
та Черні
гівській  
областях

(220019) Виробничий корпус (загал. пл.  2581,4 кв. м.); (220030) Склад сипких ма
теріалів (загал. пл. 21,2 кв. м.); (220028) Будівля насосного відділу для перекачки 
барди (загал. пл. 25,2 кв. м.); (220029) Будівля для перекачки надземної води (загал. 
пл.  18,2 кв. м.); (220020) Виробнича будівля котельної та компресорної установки 
(виробнича будівля котельної) (загал.пл. 707,3 кв. м.); (220040) Виробнича будівля 
котельної та компресорної установки (будівля компресорної установки) (загал. пл.  45 
кв. м.); (220037) Будівля зерносолодовні (зерносклад) та навіс матеріального складу 
(загал. пл. 1860,7 кв. м.); (220089) Ангар, З1 (загал. пл. 630,0 кв. м.); (220090) Ангар, 
І1 (загал. пл. 613,2 кв. м.); (220023) Будівля стайні (загал. пл. 215,2 кв. м.); (220022) 
Будівля насосної мазутосховища зі складом тепличного господарства та складом ПММ 
(загал.пл.  86,8 кв. м.); (220035) Будівля трансформаторної підстанції (загал. пл. 36,9 
кв. м.); (220088) Теплиця (загал. пл. 1298,2 кв. м.); (220042) Будівля вуглекислого цеху 
(загал. пл. 450,3 кв. м.); (220043) Будівля гаражу (загал. пл. 997,9 кв. м.); 

Чернігів
ська

Корю
ківський 
рн,  с. 
Нові Бо
ро вичі, 
вул. За
вод
ська, 1 

(220036) Будівля мехмайстерні (загал. пл. 405,1 кв. м.); (220025) Будівля КПП (загал. 
пл. 72,3 кв. м.); (220021) Спиртосховище та склад робочого інвентаря для спиртосхо
вища (загал. пл. 173,7 кв. м.); (220038) Будівля БРУ (загал. пл. 732,2 кв. м.);(220041) 
Будівля солодового відділення (загал. пл. 1456,6 кв. м.); (220054) Приміщення для 
відпуску барди (загал. пл. 7,8 кв. м.); (220045) Вбиральня (загал. пл. 4,5 кв. м.); 
(220051) Мазутосховище (загал. пл. 454,5 кв. м.); (220024) Будівля над артсвердло
виною (загал. пл. 5 кв. м.)
(220027) Вагове приміщення пристанційної бази (загал. пл. 89,1 кв. м.); (220026) Бу
дівля для спиртових мірників (загал. пл. 61,7 кв. м.); (220033) Будівля над спиртовим 
насосом (загал. пл. 22,5 кв. м.); (220034) Будівля сторожової (загал. пл. 33,6 кв. м.); 
(220056) Вежа Рожновського з прибудовою (загал.пл. 12,5 кв. м.); (220031) Будівля 
котельної та насосної (загал. пл. 135,8 кв. м.)

Корю
ківський 
рн,  с. 
Камка,  
пров. 
Робітни
чий, 12 

(220039) Зерносклад пристанційної бази (загал.пл. 485 кв. м.) Корю
ківський 
рн,  с. 
Камка,  
пров. Ро
бітничий, 
9, примі
щення 2 

(220044) Будівля складу ПММ (загал.пл.  22,9 кв. м.) Корю
ківський 
рн,  с. 
Нові 
Боровичі, 
вул. За
водська, 
7б 

(220093) АЗС склад ПММ Корю
ківський 
рн,  с. 
Нові 
Боровичі, 
вул. За
вод
ська, 1 

(220046) Артскважина № 1; (220048) Скважина  № 3; (220049) Артскважина № 4 ст. 
Камка; (220050) Каналізація 101 м/п тер. завод; (220052) Поле фільтрації; (220053) 
Плитобетонний паркан; (220055) Димар цегляний 37м; (220057) Цистерна мет. 
спирт. № 1 (5826,83 дал) спиртосховище; (220058) Цистерна для мазута 1430 куб. м  
ст. Камка; (220059) Цистерна мет. ЕАФ №3  (1755,59 дал) спиртосховище 1704,76; 
(220060) Цистерна мет. спирт. № 4 – Камка (5123.8 дал) ЕАФ; (220061) Цистерна 
мет. спирт. № 2 (10213.32 дал) спиртосховище; (220062) Цистерна мет. спирт № 2 
Камка (4671,70 дал) ЕАФ; (220063) Цистерна мет. спирт. № 3 Камка (2109.80 дал) 
ЕАФ; (220064) Ємність для зберігання спирту зливне цистерна № 1 (559,93 дал); 
(220065) Ємність для зберігання спирту зливне цистерна № 2 (559,93 дал); (220066) 
Ємність для зберігання спирту зливне цистерна № 3 (559,93 дал); (220067) Ємність 
для зберігання спирту зливне цистерна № 4 (559,93 дал); (220068) Ємність для збе
рігання спирту зливне цистерна № 5 (500,04 дал); (220069) Ємність для зберігання 
спирту зливне цистерна № 6 (599,12 л); (220070) Ємність для зберігання спирту 
зливне цистерна № 7 (599,12 дал); (220071) Ємність для зберігання спирту зливне 
цистерна № 8 (599,12 дал); (220072) Ємність для зберігання ЕАФ зливне 228,08 дал; 
(220073) Ємність для зб. сив. масла цистерна № 4  936,20 спиртосховище; (220074) 
Цистерна для мазута 1330 куб. м  (ст Камка); (220076) Мех. силоси 140 тн Камка; 
(220077) Мех. силоси 140 тн Камка; (220079) Мех. силоси 120 тн Камка; (220080) Мех. 
силоси 120 тн Камка; (220081) Силоси 30 тн сол. отд.; (220082) Силоси 30 тн сол. 
отд. (мазутна ємність); (220083) Опори вертикальні; (220084) Димар Камка; (220085) 
Металлоконструкції газгольдера; (220086) Ємність під солярку; (220087) Асфаль
тована площадка ст. Камка; (220091) Силоси 194 тн; (220092) Дорога (ст Камка);

Корю
ківський 
рн,  с. 
Камка,  
пров. 
Робітни
чий, 12

(220094) Ємність  для вва і фасовки – V=1995 м3; (220096) Цистерна для зб. спирту де
натур.  V=1250 м3; (220098) Склад велосипедів; (220099) Огорожа ст. Камка; (220100) 
Ємкість для зберігання рідини 73 м3 (витратна мазута № 1); (220101) Ємкість для збе
рігання рідини 50 м3 (витратна мазута № 2); (220102) Ємність для зберігання рідини 
(стічні води); (220103) Каналізація, з’єднує котельну и мазутосховище; (220104) Мазу
топровід з ємностями (3 шт.в землі) і естакада зливу мазута ст. Камка; (220105) Кому
нікація водяна і парова; (220106) Електролінія низьковольтна; (220107) Парова комуні
кація ст. Камка; (220108) Технологічні трубопроводи; (220109) Кабельна підземна лінія; 
(220110) Парова комунікація ст. Камка; (220111) Газопровід; (501343) Цистерна спир
това № 5 КЕС (реконструкція спиртосховища); (501344) Цистерна спиртова № 6 СПИРТ 
(реконструкція спиртосховища); (220112) Мірник спирт № 9 спиртосх. 65.47; (220113) 
Мірник № 6 спиртосх. 156.05; (220114) Мірник № 10 для ефирів и сив. масла 74.13;
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(220115) Мірник № 4 спирт. зливне 74.86; (220116) Мірник спирт № 1 зливне 458.48; 
(220117) Мірник спирт. № 7 спиртосх. 779.04; (220118) Водонапірний бак холодної 
води; (220119) Водонапірний бак горячої води; (220120) Шнек гвинтовий; (220121) 
Аварійний бак для мазута котельна; (220122) Витратний бак для мазута; (220123) Збір
ник гарячої води; (220124) Збірник холодної води; (220125) Мірник № 5 сив. масла 
76.02; (220126) Вентилятор  ВЦП 645801 з/дробильне; (220127) Вентилятор ВД8 
котельна ДКВР 15/13; (220128) Витримувач; (220129) Розварник № 1; (220130) Роз
варник № 2; (220131) Витратний чанок солод. молока з механізмом перемішування; 
(220132) Витратний чанок солод. молока з механізмом перемішування; (220133) Мір
ник спирт. № 3 зливне 74.90; (220134) Мірник спирт. № 2 зливне 249.52; (220135) Норія 
П 50/20 у виробничий бункер; (220136) Бродильний  чан  № 1; (220137) Бродильний  
чан  № 2; (220138) Бродильний  чан  № 3; (220139) Бродильний  чан  № 4; (220140) 
Бродильний  чан № 5; (220141) Бродильний  чан № 6; (220142) Бродильний  чан № 7; 
(220143) Бродильний  чан № 8; (220144) Бродильний  чан  № 9; (220145) Бродильний  
чан  № 10; (220146) Дріжджанка; (220147) Дріжджанка; (220148) Дріжджанка; (220149) 
Дріжджанка; (220150) Дріжджанка; (220151) Дріжджанка; (220152) Дріжджанка;
(220153) Оцукрювач з механізмом перемішування; (220154) Теплообмінник (труба в 
трубі); (220155) Вентилятор ВДН8 ДЕ 10/14; (220157) Компресорна установка  КТ7,3; 
(220158) Повітрезбірник в системі 4х збірників; (220159) БРУ; (220160) Інжектор бар
ди; (220161) Дробарка  А1ДДП; (220162) Дробарка  А1ДДП; (220163) Кип’ятильник 
плівковий БРУ; (220164) Збірник водноспиртової рідини; (220165) Деаратор; (220166) 
Ємність зерно приймальна (120 тн); (220167) Ємність зерно приймальна  (15 тн); 
(220168) Теплообмінник (труба в трубе); (220169) Норія  НЦГ 220220 зернодро
бильне; (220170) Колона кінцевої очистки спирту; (220171) Розварник № 3; (220172) 
Чанок замісу з колонкою підігріву маси і механізмом перемішування; (220173) Випарна 
камера; (220174) Барометричний конденсатор; (220175) Збірники барди; (220176) 
Збірники барди; (220177) Збірники барди; (220178) Збірник рідкоферментних пре
паратів (дві ємності); (220179) Збірникперемішувач барди; (220180) Шнек гвинтовий 
ШСМ1М; (220181) Магнітний сепаратор МСТТ41; (220182) Сепаратор зерноочисний  
А1БМС6; над виробничим зерновим бункером (зернодробильне); (220183) Гостро
парова контактна головка; (220184) Гостропарова контактна головка; (220186) Венти
лятор ВЦ475 № 2.5; (220187) Вентилятор ВЦ475 № 2.5; (220188) Спиртоуловлювач;
(220189) Циклон  ЦН 15400; (220190) Економайзер до парового котла  ДКВР 15/13; 
(220191) Паровий котел ДКВР 15/13; (220192) Мазутофільтр № 1 тонкого очищення 
мазута; (220193) Мазутофільтр № 2; (220194) Мазутофільтр грубого очищення мазута; 
(220199) Шкаф  ЩО59; (220201) Ячейки КСО для трансф. підстанції; (220202) Ячей
ки КСО для трансф. підстанції; (220203) Ячейки КСО для трансф. підстанції; (220204) 
Димосос  Д10 ДКВР 15/13; (220205) Комплексна трансф. підстанція; (220206) Na
катіоновий фільтр діам. 1500 мм; (220207) Електроталь ТЕ2611БРУ; (220208) Щит 
КВП і А; (220209) Щит КВП і А; (220210) Щит КВП і А; (220211) Щит розподільчий; 
(220212) Ячейки  КСО272; (220213) Ячейки  КСО272; (220214) Naкатіоновий фільтр 
діам.1500 мм; (220215) Naкатіоновий фільтр; (220216) Naкатіоновий фільтр; (220217) 
Механічний фільтр; (220218) Механічний фільтр; (220219) Солерозчинник з ємністю 
для зберігання солі; (220222) Мазутопідігрівач; (220223) Димосос  ДЕ10/14; (220224) 
Котел  ДЕ 10/14; (220225) Щит приладів КВП і А; (220226) Щит приладів КВП і А; 
(220227) Щит приладів № 2; (220228) Щит приладів № 3; (220229) Економайзер ДЕ 
10/14; (220230) Електродвигун 55 кВт водонасосне від.; (220231) Електродвигун 22 кВт 
водонасосне від.; (220232) Електродвигун 30 кВт водонасосне від.; (220233) Димосос 
Е1/0.9; (220234) Котел Е1/09; (220236) Електродвигун 37 кВт вакуумнасоса; (220237) 
Електродвигун 55 кВт 3000 об/хв (дробилка А1ДДП); (220240) Підйомник У15УРБ; 
(220241) Електродвигун 55 кВт/3000 об (дробилка А1ДДП); (220242) Електродвигун 
4.0 Вт 1500 об суслового насоса; (220244) Електрощитова; (220245) Електродвигун 
АД 132 S4,1 М (7,5 кВт/ 1500 об); (220246) Електродвигун ЛД 12 М6 (7.5х1000);
(220247) Електродвигун АИР 132 S4, IM 1081  (7,5 кВт х 1500об.); (220248) Електро
двигун 6АМУ 132 М6, ШМ1081 7,5х1000); (220249) ВВН1,5 вакуумнасос; (220251) 
Насос  Х20/18, лютерна вода; (220252) Насос АНВ125 ПС, відкачки із зб. замі
су, зернодр.; (220254) Насос  АНВ125 ПС подачі маси на контактну головку у ва
рочному відділенні; (220255) Насос  СНВ80А перекачки спиртуу  спиртосховищі; 
(220256) Насос  СВН80А відкачки спирту,зливне; (220258) Насос  Х 5032125 пере
качки сивушного масла, спиртосховище.; (220260) Насос К 25/20 відкачка спиртових 
вод, бродильне; (220263) Насос  К 6550160 для мийки чанів у бродильному відді
ленні; (220264) Насос НБ50 подачі маси на контактну головку у варочному відділенні; 
(220265) Насос ПДВ 25/20, паровий насос, кот.; (220266) Насос  3 KSEY 25 відкач
ка сивушного масла в  апаратному відділенні; (220267) Насос  Х8050160 викачка 
барди у бардонасосному відділенні; (220268) Спиртовий насос МVI з ректколони на 
кінцеву; (220269) Насосдозатор  НД100/10К 14Ву  варочному відділенні; (220270) 
Станція управління MNI202125 Em до насоса артсвердловини № 1; (220271) Насос 
Х 20/18 промивки бражної колони; (220272) Насос   ЦГ 6,3/32 К2,22У2 відкачування  
лютерної води з ретколони; (220273) Насос   К8065160 підвищення тиску на ХВО; 
(220274) Насос   К8065160 підвищення тиску на ХВО; (220276) Насос   К 45/30, 
соляний ХВО; (220277) Насос   К100652000 № 2 подачі на виробництво надземної 
води; (220278) Насос   АНВ125 відкачки маси з оцукрювача у варочному відділенні; 
(220280)  Насос  живильний MV1 1611 PM PN 16  котельне від.; (220281) Насос 3 
К6 перемішування палива; (220282) Насос   ЦНСГ – 38196, живильний; (220285) 
Насос    МНІ 203 ЕМ для гідроселекції епюраційної колони, апаратне; (220286) Насос   
ЕЦВ 61080 артсвердловина  № 3; (220287) Насос   ЗМ 40200/5,5 подачі бражки 
на апарат; (220288) Насос  МНІ 1604 DM підвищення тиску на ХВО; (220289) Насос  
IRG 65125 перекачки мазута у витратний бак; (220290) Насос центробіжний  3М40 
200/5,5  подачі бражки на БРУ; (220291) Насосдозатор НД10010 14В у варочному 
відділенні; (220292) Насос шестеренний Ш40 мазутний; (220293) Насос  КМ8050200 
перекачування дріжджів в бродильні чани; (220295) Агрегатний насос  ЕВВ 840110 
8413 (артсвердловина № 1); (220296) Гвинтовий компресор Focus 22 (компресорне 
від. котельної); (220297) Насос WILO багатоступеневий для водопостачання МНІ403N
1/Е/3400502 (БРУ гідроселекція); (220376) Мірник спирт № 12, 1101.06 Камка; 
(220377) Мірник спирт. № 11 Камка 75.35; (220378) Навантажувач  КШП3 м; (220379) 
Навантажувач  КШП3 м; (220380) Навантажувач  КШП3 м; (220381) Розвантажувач 
автомашин ГУАР15; (220382) Мехлопата ГМЛ – 2м  без електродвигуна; (220383) Мір
ник спирт 1109,4 дал Камка; (220384) Повітрехід солодове від.; (220385) Перемішувач 
солоду ВС13; (220386) Перемішувач солоду ВС13; (220387) Навантажувач КШП5;
(220388) Вагонорозгрузчик ВРУ  без електродвигуна; (220395) Норія П50/20 Камка; 
(220396) Електроталь  тип 8103М (СО2); (220397) Електроталь  тип 8103М (СО2)); 
(220398) Установка УДХ12,5 (СО2); (220399) Автонавантажувач; (220400) Камера 
кондиціювання повітря з вентилятором  ВЦ476 №12; (220402) Установка для ви
пробування балонів з вагами; (220403) Норія  НЦГ 220220 солодове; (220405) За
мочувальний апарат; (220406) Замочувальний апарат; (220407) Замочувальний апарат; 
(220408) Транспортер ЛТ12 зерносклад без електродвигуна; (220409) Компресор 
2УП з фільтрами (цех СО2); (220410) Компресор 2УП з фільтрами (цех СО); (220413) 
Установка УДХ12,5; (220414) Шкаф  витяжний; (220415) Щит електричний; (220416) 
Зерносушилка; (220417) Приймальний бункер зерна солодове від.; (220418) Конвейер 
стрічковий ЛТ12; (220420) АВД без підігріву води HD 10/21 S plus (7,8 кВт) (мийна 
машина); (220421) Паропідігрівач (теплиця); (220422) Ємкість для зберігання рідини  
4 м3 (відпрацьоване мастило); (220423) Ємкість для зберігання рідини  2 м3 (для змі
шування добрив) (теплиця); (220424) Паропідігрівач теплиця; (220437) Шинозбірник;
(220438) Таль електрична ТЕ050 мат. склад; (220439) Повітряний компресор ОП7А 
вугл.; (220440) Повітряний компресор ОП7А солод.; (220441) Повітряний компресор 
ОП7А трансп.; (220444) Електроталь ТЕ 0,50 (гараж); (220448) Паровий котел Е1.0
0.9 м3 ст. Камка; (220454) Насос  КМ80/50, опалення приміщень; (220455) Насос  КМ 
65/50, опалення приміщень; (220459) Насос СД 100/40 відкачки стічної води, поля 
фільтр.; (220460) Насос  СД 100/40 відкачки стічної води, поля фільтр.; (220473)  На
сос   ЕЦВ 610110 артсвердловина № 4 на пристанційній базі; (220477) Вакуумна
сос ВВНІ7 (вуглекислотний цех); (220478) Деревооброблювальний станок; (220479) 
Обдирочношліфов. станок; (220480) Зварювальний апарат ВО40З; (220481) Цир
кулярна пила; (220482) Свердлильний станок 2М112; (220483) Токарновинторізний 
станок; (220484) Зварювальний апарат ВД306; (220485) Полуавтомат А547У м 
ПДГ30У; (220486) Свердлильний станок СНГ 12А; (220487) Електрозварювальний 
агрегат ТДМ3171У2; (220488) Свердлильний станок; (220489) Верстак слюсарний;
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(220490) Випрямляч РВЗЦ01545; (220491) Станок  КА280 токарний; (220492) 
Електрокотел; (220493) Комп’ютер LG; (220494) Комунікаційний термінал; (220495) 
Комп’ютерна техніка; (220496) МФУ Canon LaserBase; (220497) Комп’ютер (Clavbuch); 
(220498) Комп’ютер (Buch); (500560) Багатофункційний пристрій БФП Сanon imageRU; 
(500561) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HVB1; (500562) Системний блок ITBlock 
G5400Work; (500566) Насос ЕВАRА ЗМ 40200/7,5; (500697) Миюча машинка ММ4Н; 
(500698) Ротаметр  РП 6,3 ЖУЗ; (500699) Насос багатоступеневий  WILO MVI 802
1/16Е/3400502; (500700) Системний блок ITBlock G5400Work; (500760) Монітор 
23,6» Iiyama ProLite X2474HVB1; (500826) Обчислювач об’єму спирту "УніверсалС"; 
(500827) Насос  ВС80 (СВН80) з електродвигуном  7,5 кВт/1500 об/хв; (500828) 
Насос  ВС80 (СВН80) з електродвигуном  7, 5 кВт/1500 об/хв(спиртосховище);

(500908) Насосний агрегат ЕЦВ 61080 (Артсвердловина № 1); (500909) датчики 
рівня Liquiphant  M FTL; (500910) датчики рівня Liquiphant  M FTL; (501122) Дисмемб
ратор нж 7,5 кВт Пр; (501179) Насосний агрегат Lowara 22SV 17F185T; (501254) 
Електродвигун АИР 160S6 11 кВт  1000 об/хв; (501388) Пристрій полегшеного запуску 
електродвигуна; (501390) Дробарка молоткова (реконструкція зернодробильного від
ділення); (501391) Дисмембратор з електродвигуном (реконструкція зернодробиль
ного відділення); (501393) Електродвигун 75 кВт (реконструкція зернодробильного 
відділення); (501394) Насос  DWO40 (реконструкція зернодробильного відділення); 
(501398) Ємність № 2 (17,0 м. куб) (низькотемпературне розварювання сировини); 
(501400) Ємність № 1 (6,0 м. куб) (низькотемпературне розварювання сировини); 
(220001) Причепбочка (ефір) № 7465 ЧО; (220002) ЗІЛ ММЗ4502 СВ 6543 АТ; 
(220003) Причеп автомобільний  ГКБ819 № 5793 ЧО; (220004) Причепбочка ТЦ10 
спирт  № СВ 3390 ХТ; (220005) ЗІЛ ММЗ45021 4231 ЧНО; (220006) ЗІЛ ММЗ4502 
СВ 6538 АТ; (220007) ЗІЛ 441510  СВ 6539 АТ; (220008) Причеп 2ПТС № 11694СВ; 
(220009) Заправщик (бочка бардовоз)  № 9643 ЧО; (220010) МАЗ 53371029 № СВ 
6541 АТ; (220011) УАЗ 220600  № СВ 6544 АТ; (220012) ФольксвагенПассат № СВ 
6545 АТ; (220013) ГАЗ 22171104 № СВ 6540 АТ; (220014) Трактор Т150 К 6457 
ФЮ; (220015) Розкидач жижі тракторний РЖТ11  № 19727 СВ; (190385) Спектро
фотометр ULAB 101; (220298) Контрольний снаряд КВА2; (220299) Щит  управління; 
(220300) Щит  управління; (220301) Ваги 30 тн ст. Камка 5002РС30Ц13АС; (220302) 
Ваги 30 тн завод 5002РС30Ц13АС; (220304) Контрольний снаряд КС70 ефіри; 
(220306) Прилад КІПа FСП50 ДЕ 10/14; (220307) Манометр МСП2; (220308) При
лад КІПа FСП50 ДКВР 15/13; (220312) Расходомір; (220314) Ваги УЦК1400/750 цех 
СО2; (220315) Ваги  УЦК1400/750 цех СО2; (220316) Контрольний снаряд КВА2;

(220317) Прилад СД ДКВР 15/13; (220318) Сигналізатор рівня ДЕ 10/14; (220319) Ваги  
УЦК1400/750 цех СО2; (220320) Радіаметр  РУГ91; (220321) Прилад КСД2; (220322) 
Прилад КСД2; (220323) Прилад КСД2; (220324) Прилад КСД2; (220325) Екслозімет 
СТХ 17/13; (220326) Вологомір; (220327) Коректор КПЛГ1.02Р 0.4 МПА (газ); (220328) 
Спектрофотометр ЮНИКО 2100; (220329) Ваги RADWAG WPS 210/C/2 (210/0.001); 
(220330) Перетворювач витрат рідини електромагнітний ИРЖ3.2К4016А в комплекті 
з модулем живлення; (220331) Сахариметр СУ5; (220332) Дифманометр3583; (220333) 
Дифманометр3583; (220334) Прилад  OП5В20 (цех СО2); (220335) Шафа для одягу; 
(220336) Неспалимий сейф; (220337) Неспалимий сейф; (220338) Стіл креслярський; 
(220339) Сходи 3х секційні; (220340) Стіл фізичний; (220341) Стіл хімічний; (220345) 
Мікроскоп; (220346) Кондиціонер Samsung; (220347) Набір меблів (лабораторія); (220348) 
Набір меблів (бухгалтерія); (220349) Набір меблів кабінет гол. інженера; (220350) Набір 
меблів кухня; (220351) Хімікоаналітичний комплекс (хроматограф); (220352) Офісні ме
блі; (220353) Піч муфельна СНОЛ 7.2/1100; (220354) Холодильник APISTON RMBA 2200; 
(220355) Кондиціонер Ferroli SMILE 18000PC2; (220356) Холодильник Норд 428; (220357) 
Контейнер для сміття; (220358) Контейнер для сміття; (220359) Ящик металевий; (220360) 
Ящик металевий; (220361) Кондиціонер; (220362) Блок живлення до хроматографа;

(220363) Дистилятор ДЕ4М; (220364) Стіл кутовий лівий; (220365) Тумба мобільна; 
(220366) Підставка під клавіатуру; (220367) Підставка під системний блок; (220368) 
Шафа ШД3; (220369) Тумба приставна 4 ш; (220370) Стілтумба  права; (220371) 
Шафа ШГ1; (220372) Шафа ШД3ліва; (220373) Шафа ШД1; (220374) Шафа ШД
3права; (500564) Перетворювач тиску РС28/0...25 кРа /PD/SPDN50 по  EN 1092; 
(500565) Аналізатор вологості МВ23 (110/0,01); (500825) Аквамастер  NP 15/210 6,5 
кВт/Н; (501014) Перетворювач тиску РС28/0...25кРа/ PD/SPDN50 по EN 1092; 
(501120) Вага електрон на лабораторна AS 220 R 2; (501121) рНметр стаціонарний 
лабораторний з рНелектродом НІ221102; (501475) Комплект  відеоспостереження 
HikVision NK4E01T; (501931) Ротаметр  РП1,6 ЖУЗ; (501932) Насосдозатор PDE 
DLX MF/M 0115 230V CPPVDF; (501563) Насос поршневий 2401187; (501564) Авто
бочка; (501566) Електродвигун; (501567) Царга колони № 1; (501568) Царга колони 
№ 2; (501569) Царга колони № 3; (501570) Царга колони  № 4; (500823) массовий 
витратомір ROTAMASS RCCT38DH1M04D4SL/ KF1/K4/MB3 (D1V801769); (500824) 
массовий витратомір ROTAMASS RССT38AH1M04D4SL/ KF1/K4/MB2 (D1V701553); 
(501956) Насос  GZA 6540200/7.5; (502034) Навіс над ємностями для зберігання 
продукції; (502052) Насос багатоступеневий  CDLF 830 Ex; (502053) Компресор  РТ
0022 (до хроматографа); (502054) Джерело безперебійного живлення  LPYWPSW
5000VA; (502055) Багатофункційний пристрій БФП HP LJ Pro M130a; (502056) Підігрівач 
бражки F=50 м2; (502057) Підігрівач бражки F=50 м2; (502118) Насос  GZA 5032
200/5,5; (502135) Зварювальний інвертор ССВА 270 з пристроєм для збудження дуги;

(502133) Електродвигун АИР132S4 7.5 квт  1500 об/хв; (502132) Електричний 
двигун 2,2 кВт  3000 об/хв ВЗВ; (502134) Насос  ЦГ 6,3/32 К; (502136) Насос  
ЕЦВ 840120 нрк; (502137) Сигналізатораналізатор газів переносний  ДозорС
Пв № 1; (502138) Сигналізатораналізатор газів переносний  ДозорСПв № 2; 
(502169) Насос багатоступеневий  CDLF 830 Ex; (502199) Насос  Ш 40419,5/4 без 
електродвигуна, без рами, без муфти; (502204) Насосний агрегат ЕВВ 610110; 

(502205) Ємність спиртова № 1 (65 м. куб.);(502206) Ємність спиртова № 2  (65 м. 
куб.); (502207) Клапан регульований Ду 50 сідло н/ж, корпус чавун (№ 1); (502208) 
Клапан регульований Ду 50 сідло н/ж, корпус чавун (№ 2); (502227) Насос  Lowara 5SV 
04F005T ATEX2II2G EExdIIB  T4 3x400 № 1; (502228) Насос Lowara 5SV 04F005T ATEX2II2G 
EExdIIB T4 3x400 № 2; (502229) Насос Lowara 5SV 04F005T ATEX2II2G EExdIIB  T4 3x400 
№ 3; (502230) Насос  Lowara 5SV 04F005T ATEX2II2G EExdIIB  T4 3x400 № 4
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Операторна панельна стаціонарна з пло
щадкою асфальтобетонною

Чернігів
ська

Ніжинський рн, 
с. Вороньки, вул. Де
кабристів, 76

Відсутній Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Склад ВМ, загальною площею 340,7 кв. м Чернігів
ська

Ніжинський рн, 
смт Талалаївка

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
01431535

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля з приналежним майном 
(сарай Б1, сарай Д1, погріб ПГ1, коло
дязь К1)

Чернігів
ська

Прилуцький рн, 
с. Березівка, вул. Ко
чубея, 1

Талалаївська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00721099

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Ветеринарна дільниця у складі: адмінпри
міщення А1 загальною площею 97,4 кв. м; 
гараж Г1 загальною площею 52,9 кв. м; 
сарай Б1 загальною площею 46,0 кв. м; по
гріб п/г загальною площею 11,1 кв. м

 Чернігів
ська

 Корюківський рн,  с. 
Змітнів, вул. Набе
режна, 13

 Сосницька районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00720875

 Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях
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Окреме майно дер жав ної установи «Прилуцька  виховна колонія»  у складі: Дер жав
на установа 
«Прилуць
ка виховна 
колонія», код 
за ЄДРПОУ 
08564957

Регіо
наль не 
відділен
ня Фонду 
по Ки
ївській, 
Черкась
кій та 
Чернігів
ській об
ластях

(10301001) КПП з адмінбудинком,  літера "Я3", заг. площею 1523,1 кв. м; (10301003) 
Баннопрачечний комплекс, літера "Л1", заг.  площею 301,2 кв. м; (10301013) Будинок 
для приїжджих, літера "Ї1", заг.  площею 57,9 кв. м; (10301007) Профтехучилище,  літера 
"І2", заг. площею 1186,1 кв. м; (10301005) Гуртожиток  2 відділення,  літера "Б2", заг.  
площею 1155,8 кв. м; (10301052) Гуртожиток  3 відділення,  літера "В2", заг.  площею 
720,9 кв. м; (10301016) Гуртожиток 24 відділення,  літера "Щ3", заг. площею 2701,7 
кв. м; (10301006) Гуртожиток  1 відділення,  літера "Г2", заг.  площею 1237,0 кв. м; 
(10301008) Столова вихованців,  літера "К1", заг.  площею 1028,7  кв. м; (10301009) 
Столова співробітників,  літера "Н1", заг.  площею 317,5 кв. м; (10301010) Спортзал, 
літера "А2", заг.  площею 723,2 кв. м, в тому числі Cпортзал  (в стадії будівництва) лі
тера "А’2",  заг.  площею 215,8 кв. м; (10301014)  Овочесховище,  літера "Е1", заг.  
площею 218,2 кв. м; (10301015) Овочесховище, літера "Ш1", заг.  площею 132,1 кв. м; 
(10301012) Складське приміщення, заг.  площею 462,7 кв. м; (10301004) Школа на 320 
учнів, літера  "Ч2", "Ж2", заг.  площею 2083,1 кв. м; (10301018) Санпропускник,  літера 
"Д2", заг.  площею 1053,8 кв. м; 

Черні
гівська

м. При
луки, 
вул. Ки
ївська, 
234

(10301022) Вагончик побутовий, заг.  площею 38,5 кв. м; (10301017) Нежитлові будівлі, 
літера "А1", "Б1", "В1", заг.  площею 556,2 кв. м; 

м. При
луки, 
вул. Ін
дустрі
альна, 
4д

(10301020) Свинарник, літера "Х2", заг.  площею 184,7 кв. м; (10320001) Мережа 
зв’язку, заг. площею 99,2 кв. м; (10320002) Огорожа, заг. площею 99,2 кв. м; (10312005) 
Споруда водопровіду зовнішня, заг. площею 514,0 м п.; (10312006) Споруда каналіза
ції зовнішня, заг. площею 510,0 кв. м; (10312007) Теплотраса, заг. площею 593,0 м 
п.; (10312001) Асфальтне покриття території, заг.  площею 581,0 кв. м.; (10312002) 
Огорожа, заг. площею 693,0 кв. м; (10312004) Цегляна огорожа, заг. площею 3865,0 
м; (10312006) Пожежна  споруда, заг. площею 50 куб. м; (10312007) Споруда для ви
тяжки, заг. площею 95,8 кв. м; (10312008) Туалет, літера "М1", заг.  площею 67,6 кв. м;

м. При
луки, 
вул. Ки
ївська, 
234

(10310001) Будівля механічного цеху, літера "Ф2", заг.  площею 3868,8 кв. м; (10310002) 
Будівля зборочного цеху,  літера "О1", заг.  площею 356,1 кв. м; (10310003) Будівля 
гальванічного цеху, літера "Х1", заг.  площею 1625,6 кв. м; (10310004) Будівля  ЦМК, 
літера "Т1", заг.  площею 221 кв. м; (10310005) Будівля зборки УБДС,  літера "П3", заг.  
площею 230,9 кв. м; (10310006) Склад металевий, літера "С1", заг. площею 420,3 кв. м; 
(10310007) Гараж, літера "У1", "З1",  "Ю1", заг. площею 1027,9 кв. м; (10310008) Склад 
зі стелажами, літера "Р1", заг. площею 352,9 кв. м; (10330001) Дзвіниця, заг. площею 
12,0 кв. м; (10350001) Будівля нагляду, літера "Ю2", заг. площею 2,7 кв. м

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Комплекс (ветеринарна дільниця) у складі: ад
мінприміщення (А1) загальною площею 130,6 
кв. м; гараж Б1 загальною площею 77,1 кв. м; 
будинок конюха В1 загальною площею 22,2 
кв. м; сарай Г1 загальною площею 48,1 кв. м; 
погріб п/г загальною площею 5,6 кв. м; колонка 

Черні
гівська

Корюківський рн, 
с. Авдіївка, вул. Сі
верська, 72

Сосницька районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00720875

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс (ветеринарна дільниця) загальною 
площею 54,9 кв. м

Черні
гівська

Корюківський рн, 
с. Бутівка, вул. Шев
ченка, 29

Сосницька районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини код за ЄДРПОУ 
00720875

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Комплекс (ветеринарна дільниця): Адмі ніст
ративне приміщення А1 загальною площею 
113,8 кв. м, сарай Б1 загальною площею 
59,2 кв. м, сарай В1 з навісом загальною 
площею 18,4 кв. м, гараж Г1 загальною пло
щею 15,8 кв. м, погріб п/г загальною площею 
8,3 кв. м

Черні
гівська

Корюківський рн, 
с. Волинка, вул. Шев
ченка, 61

Сосницька районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини код за ЄДРПОУ 
00720875 

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Будівля для конторських та адмі ніст ративних 
цілей 74,9 кв. м та гараж загальною площею 
82,1 кв. м

Черні
гівська

Прилуцький рн, 
смт Талалаївка, 
вул. Народна, 9

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в Чер
нігівській області, код за 
ЄДРПОУ 40310334

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлове приміщення з господарськими 
будівлями та спорудами

Черні
гівська

Прилуцький рн, 
с. Болотниця, 
вул. Миру, 30, 
прим. 2

Талалаївська районна дер
жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00721099

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Нежитлова будівля "адмі ніст ративна будів
ля", загальною площею 193,4 кв. м

Черні
гівська

Корюківський рн, 
смт Сосниця, вул. По
льова, 9

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в Чер
нігівській області, код за 
ЄДРПОУ 40310334

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Техбудівля загальною площею 189,50 кв. м; 
гараж № 2 загальною площею 270,50 кв. м; 
гараж № 4 загальною площею 533,40 кв. м

Черні
гівська

Чернігівський рн, 
смт Куликівка, 
вул. Перемоги, 3

Казенне підприємство 
«Укрспецзв’язок», код за 
ЄДРПОУ 39908375

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Частина будівлі загальною площею 1044,4 кв. 
м, а саме: нежитлова будівля, А площею 822,8 
кв. м, частина підвалу, Пд площею 177,0 кв. м 
(приміщення 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74), ганок, а, а1; гараж, Б площею 
44,6 кв. м; трансформатор, Т, що становить 
47/50 нежитлової будівлі

Черні
гівська

Чернігівський рн, 
смт Козелець, 
вул. Соборності, 14

Головне управління ста
тистики у Чернігівській 
області, код за ЄДРПОУ 
02363072

Регіо наль не відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Будинок правосуддя загальною площею 230,0 
кв. м та гараж загальною площею 20,0 кв. м

Черні
гівська

м. Ічня, вул. Коваля 
Г., 10

Територіальне управління 
Державної судової адмі
ністрації України у Чер
нігівській області, код за 
ЄДРПОУ 26295412

Регіональне відділен
ня Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігів
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: радіос
танція (2 од.), столи (5 од.)

Львів
ська

м. Жидачів, вул. Фа
брична, 4

П А Т  « Ж и д а ч і в с ь к и й 
целюлознопаперовий 
комбінат», код за ЄДРПОУ 
0278801

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 6601) Львів
ська

Буський рн, м. Крас
не, вул. Залізнич
на, 18 

ПрАТ «Красненський ком
бінат лібопродуктів», код 
за ЄДРПОУ 00952060

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Будівлі, загальною площею 782,9 кв. м Львів
ська

м. Пустомити, 
вул. Заводська, 10

Головне управління статис
тики у Львівській області, 
код за ЄДРПОУ 02361400

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Будівля дегазаційної установки (поверхневої 
дегазації) площею 132,1 кв. м

Львів
ська

Сокальський рн, 
с. Сілець, присілок 
Солтиси, 755 а

Відокремлений підрозділ 
«Захід ноУкраїнська вико
навча дирекція з ліквідації 
шахт» Дер жав ного підпри
ємства «Об’єднана ком
панія «Укрвуглереструкту
ризація», код за ЄДРПОУ 
39257791

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях
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Назва об’єкта
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або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: водона
пірна башня площею 13,2 кв. м, будівля арте
зіанської свердловини площею 20,2 кв. м

Львів
ська

м. Золочів, вул. Львів
ська, 50

Відкрите акціонерне това
риство «Ремсервіс», код за 
ЄДРПОУ 13837886

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлові приміщення № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
загальною площею 144,3 кв. м (господарська 
будівля "А21")

Львів
ська

м. Львів, вул. Генера
ла Чупринки, 71

Дер жав не підприємство 
Дер жав ний інститут проек
тування міст «Містопроект», 
код за ЄДРПОУ 02497909

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля (літ. Ф) площею 142,4 
кв. м

Львів
ська

м. Львів, вул. Угор
ська, 22

ТОВ «Львівське хлібоприй
мальне підприємство», код 
за ЄДРПОУ 37206153

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях 

Автоцистерна (пожежний автомобіль) АЦ30 
(ГАЗ 5312, реєстр. номер 6421 ЛВЛ)

Львів
ська

м. Львів, вул. Угор
ська, 22

ТОВ «Львівське хлібоприй
мальне підприємство», код 
за ЄДРПОУ 37206153

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля, загальною площею 
2655,1 кв. м

Львів
ська

м. Львів, вул. Доро
шенка, 33

Філія «Західна» Концерну 
«Військторгсервіс», код за 
ЄДРПОУ 38076799

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Піднавіси для сільськогосподарської техніки 
(літ. Д1) загальною площею 114,5 кв. м

Львів
ська

Дрогобицький рн, 
с. Рівне, вул. Пере
моги, 55

Відкрите акціонерне това
риство «Рівнянське», код 
за ЄДРПОУ 00854699

Регіональне відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Вбудоване нежитлове приміщення площею 
18,6 кв. м, розміщене на 1му поверсі будівлі 
колишнього готелю А2 

Львів
ська

Радехівський рн, 
с. Павлів, прт Юнос
ті, 6А

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Радехів
цукор» (зберігач), код за 
ЄДРПОУ 32656212

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре
са(и) 

об’єк та

Назва 
ба лан со ут
риму ва ча 
або збе рі

га ча, 
код за ЄД

РПОУ

Назва ор
гану 

при ва ти
за ції

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

ДП «Укр
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618  

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду  по 
Львівській, 
Закарпат
ській та 
Волин
ській об
ластях

(733) Приміщення будівлі головного корпусу (Будівля м"якої варки) (заг. пл. 172,7 кв. м.); 
(501915) Приміщення будівлі головного корпусу (заг. пл. 3536,7 кв. м.); (736) Спиртопід
вал (заг. пл. 476,6 кв. м.); (745) Вуглекислотний цех (заг. пл. 522,7 кв. м.); (747) Свинарник 
(заг. пл. 211,7 кв. м.); (738) Гаражі і склад (заг. пл. 489,8 кв. м.); (735) Мехмайстерня і 
склад (заг. пл. 832 кв. м.); (739) Котельня (заг. пл. 770 кв. м.); (746) Електропідстанція 
(заг. пл. 51,2 кв. м.); (744) Ферментний цех (заг. пл. 2309 кв. м.); (737) Адмі ніст ративний 
корпус (заг. пл. 284,9 кв. м.); (734) Зерносклад (заг. пл. 1052,6 кв. м.); (750) Депо (заг. 
пл. 106,1 кв. м.); (753) Каналізаційна насосна № 1, каналізаційна насосна № 2 (заг. пл. 
70,1 кв. м.); (754) Артсвердловина № 1 (заг. пл. 29,7 кв. м.); (756) Насосна патоки № 1 
(заг. пл. 8,2 кв. м.); (762) Бардяна насосна (заг. пл. 26,4 кв. м.); (752) Очисні споруди 
(заг. пл. 94,2 кв. м.); (759) Насосна патоки № 2 (заг. пл. 12,3 кв. м.); (755) Артсверд
ловина № 2 (заг. пл. 21,8 кв. м.); (742) Споруда зернового складу (бочка № 4); (743) 
Споруда зернового складу (бочка № 5); (1081) Резервуар для меляси

Львів
ська

Черво
ноград
ський 
рн,  с. 
Вузло
ве,  вул. 
Шевчен
ка, 7; 

(766) Спиртобаза (заг. пл. 668,2 кв. м.); (767) Бак для зерна; (768) Бак для зерна; (769) 
Бак для зерна; (770) Бак для зерна; (771) Бак для зерна; (772) Бак для зерна; (773) Бак для 
зерна; (774) Бак для зерна; (775) Залізничний тупик; (776) Під’їздна колія до залізничної 
ваги; (777) Стрілка залізнична; (780) Гараж (заг. пл. 74,7 кв. м.); (778) Будівля механічної 
майстерні (заг. пл. 23 кв. м.); (1046) Прохідна з ваговою (заг. пл. 115,1 кв. м.); (741) 
Будівля «Вагова будка»; (748) Огорожа заводу; (749) Димова труба; (751) Продувний 
колодязь; (757) Залізнична вітка; (758) Підвищений тупік на три вагони; (760) Лінія елек
тропередач ферментного цеху; (761) Повітряна лінія електропередач; (763) Трубопровід 
в комплекті; (764) Солева яма двохячейна; (779) Огорожа; (781) Апарат контрольний; 

Черво
ноград
ський 
рн,  м. 
Раде
хів,  вул. 
Галиць
ка, 6

(782) Апарат контрольний ВКА302; (783) Вага OHAUS PA 214 С; (784) Вагодозатор 
АД501; (785) Ванна мийна 2х секційна; (786) Витратомір електромагнітний МПП 
04 ДУ80РУ16; (787) Витратомір МРР 04; (788) Вітринахолодильна ЛВН; (789) Ву
зол обліку газу з лічильником ЛГ400К; (790) Гриль курячий; (792) Кабелешукач 
КРН90; (793) Калібратор FLUKE724; (794) Комплект лабораторних меблів; (795) 
Кондиціонер; (796) Кондиціонер; (797) Кондиціонер; (798) Кондиціонер «Samsung»; 
(799) Кондиціонер MIDЕA; (800) Кондиціонер MIDЕA; (801) Контейнер для вуuл..бал.;
(802) Контрольний снаряд КС70; (804) Лічильник газу «Універсал»02; (805) Лічильник 
газу «Універсам»; (806) Лічильник двохкапровий ЦЕ6811; (807) Лічильник е/е трифазний 
(багатотарифний); (808) Лічильник е/е трифазний (багатотарифний); (809) Лічильник РГ
100; (810) М’які меблі; (811) Мікропроцесорний регулятор МІК25; (812) Мірник; (813) 
Мірник; (814) Мірник; (815) Мірник; (816) Мірник; (817) Мірник; (818) Мірник; (819) 
Мірник; (820) Мірник; (821) Музичний центр; (822) Набір меблів; (823) Набір меблів; 
(824) Набір меблівкухня; (825) Набір офісних меблів; (826) Очищувач високого тиску; 
(827) Перетворювач витрат рідини ел.магнітний; (828) Перетворювач витрат рідини 
ел.магнітний; (829) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2 в комплекті; (830) Перетворювач 
витрат рідини ІРЖ 3,2 в комплекті; (831) Перетворювач різниці тиску; (832) Перетво
рювач частоти ARR 0024/ RN53; (835) Пирометр Raynger (термометр) Auto Pro; (836) 
Піч муфельна; (837) Прилад техмеханіки; (838) Регулятор РРП 1.0.98; (839) Ротаметр 
РПФ 1,6 ЖУ3; (840) Сахариметр СУ5; (841) Сигналізатораналізатор газів "Дозор"; (842) 
Система Горизонт; (843) Спальний набір; (844) Термостат ТГ 200; (846) Фотокалори
метр КФК301; (847) Холодильна шафа; (848) Холодильник «Ардо»; (849) Холодильник 
BOSCH; (850) Хроматограф "Кристал 2000"; (851) Шафа витяжна; (852) Шафа одягова; 
(853) Шафа одягова; (854) Шафа одягова; (855) Шафа одягова; (856) Система пожеж
ної сигналізації та оповіщення про пожежу; (858) Нагрівальна плитка СМАG МР4; (859) 
Аквадистилятор; (860) Витратомір – лічильник ел.магнітний в комплекті; (861) Механізм 
тягомонтажнийGutmann KKV; (862) Перетворювач частоти 5,5 кВт; (864) Вогнегасник 
ВП 100; (865) Пристрій плавного пуску PSE 25060070; (866) Перетворювач частоти 
15 кВт АЕ V812G15/Р18Т4; (867) Перетворювач частоти 22 кВт АЕ V812G22/Р30Т4; 
(868) Бродильний чан; (869) Бродильний чан; (870) Бродильний чан (Дооц. 31.10.17р.
124875,00); (871) Бродильний чан; (872) Бродильний чан (Дооц. 31.10.17р.124875,00); 
(873) Бродильний чан (Дооц. 31.10.17р.124875,00); (874) Бродильний чан; (875) Бро
дильний чан; (876) Бродильний чан; (877) Бродильний чан; (878) Насос ЗМ 65 125/4;
 (879) Насос ЗМ 32160/2,2; (880) Насос SV – 6604F220 Т; (881) Насос ЗМ 40
200/7,5; (882) Насос ЗМ 40200/7,5; (884) Турбовоздуходувка ТВ801.6; (885) Ва
куумний насос PW 1.13; (886) Насос ЗМ 65125/4; (887) Електродвигун АИР132;
(889) Електродвигун АИР132; (890) Електродвигун АИР132; (891) Електродвигун АИР
132; (892) Електродвигун АИР132; (893) Електродвигун АИР132; (894) Електродвигун 
АИР132; (895) Електродвигун АИР132; (896) Електродвигун АИР132; (898) Електро
двигуни АМУ 22; (899) Електромотор АМУ 160 Л2; (900) Мотор – редуктор без двигуна 
МПО2М15ВК24,67.5/59; (901) Моторредуктор 3МП50564G320; (902) Ємкість; (903) 
Ємкість; (904) Елемент (фільтр) техводопостачання; (905) Елемент (фільтр) техводо
постачання; (906) Елемент (фільтр) техводопостачання; (907) АВД без підігріву води HD 
6/15; (908) Миюча головка; (909) Миюча головка; (910) Спіральний теплообмінник F30 
м. кв. н/ж; (914) Дріжджанка 17 куб. м; (915) Дріжджанка 17 куб. м; (916) Дріжджанка 
17 куб. м; (917) Дріжджанка 17 куб. м; (918) Зброджувачбродильний апарат; (919) 
Зброджувачбродильний апарат; (920) Дріжджезаторний чан; (922) Бункер під вагою 
15кв. м; (923) Силос для зерна; (924) Силос для зерна; (925) Насос ЗМ 65125/4; (926) 
Електродвигун 55/1500; (927) Електродвигун 55/1500; (928) Електродвигун 50 квт; (929) 
Електродвигун 30 квт; (930) Зварка ВДМ1007; (931) Зерноочисна машина "Бурат";
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(932) Дробарка А1ДМ2Р110М1200/050П; (936) Чанок замісу 1,7 куб. м; (937) Насос ЗМ 
50200/11; (938) Гостропарова головка; (939) Ємність ГДФО; (940) Ємність ГДФО; (941) 
Редуктор М/ПМПО; (942) Редуктор М/ПМПО; (943) Мотор редуктор МПО2М15ВК24,6
7,5/59; (944) Насос ЗМ 165125/40; (945) Насос SHE40200/75; (946) Насос SHE40200/75;
(947) Пристрій ПЗНУЕ2; (948) Насос ЗМ 32200/5,5; (950) Насос ЗМ 65125/4; (951) 
Насос MVI 819; (952) Насос СМ 10065250/4; (953) Насос СМ 10065250/4; (954) Насос
дозатор PDE DLX МА/ МВ 0507; (955) Двигун 1,5 кВТ (рама та муфта зєднувальна до 
насоса); (956) Насос на часть P.W.1/13/1/1010; (957) Теплообмінник »Труба в трубі» 
15 м. кв.; (958) Теплообмінник »Труба в трубі» 50 м. кв.; (959) Теплообмінник; (960) 
Теплообмінник; (961) Теплообмінник; (962) Теплообмінник; (963) Теплообмінник; (964) 
Теплообмінник; (965) Теплообмінник; (966) Теплообмінник; (967) Теплообмінник; (968) 
Теплообмінник; (970) Спіральний теплообмінник F50 м. кв.; (971) Релейна шафа; (972) 
Комп’ютер в комплекті; (973) Машинка для миття АВД без підігріву води НD7/18 4 м; 
(976) Сепаратор бражки; (977) Теплообмінник F=7 кв. м; (978) Ємкість міцних сивушних 
спиртів і промивних вод; (979) Насос АНВ120; (980) Насос ВД К160 TST з шлангом; 
(981) Насос ЗМ 400200/5,5; (982) Насос ЗМ 400200/5,5; (983) Насос ЗМ 40200/7,5;
(984) Насос ЗМ 40200/5,5А; (985) Пароінжекторна установка; (986) Щит управління; 
(987) Щит управління; (988) ББЖ АРС SMARTVPS RT 3000 VA; (989) Комп’ютер Pentium 
Р4/2400; (990) Брагоректифікаційний апарат; (991) Щит перетворення; (992) Спіральний 
теплообмінник F40 м. кв.; (993) Спиртова цистерна; (994) Спиртова цистерна; (995) 
Спиртова цистерна; (996) Спиртова цистерна; (997) Спиртова цистерна; (998) Трансфор
матор ТМ1600; (999) Насос КО 50/280; (1000) Насосна установка КСБ80/400; (1001) 
Насос 6 НД – 13; (1003) Мотор АНР 180 м. кв. м301; (1004) Силовий трансформатор 
ТМ25/10; (1005) Силовий трансформатор ТМ25/11; (1006) Мотор АНР 180 м. кв. м301; 
(1007) Спиртова цистерна; (1008) Спиртова цистерна; (1009) Спиртова цистерна; 
(1010) Спиртова цистерна; (1011) Спиртова цистерна; (1012) Спиртова цистерна; 
(1013) Ємкість денатурації спирту; (1014) Спиртова цистерна; (1015) Спиртова цис
терна; (1016) Спиртова цистерна; (1018) Цистерна спиртова № 1 74,0 м3; (1019) 
Цистерна спиртова № 2 70,0 м3; (1020) Цистерна спиртова № 3 52,5 м3; (1021) Цис
терна спиртова № 4 52,4 м3; (1022) Цистерна спиртова №5 51,0 м3; (1023) Цистерна 
спиртова № 6 60,6 м3; (1024) Мірник спиртовий № 4 1000 дал; (1025) Мірник спир
товий № 5 1000 дал; (1026) Мірник спиртовий № 3 75 дал; (1027) Мірник спиртовий 
№ 6 75 дал; (1028) Мірник ЕАФ № 3 75 дал; (1029) Цистерна спиртова № 7 70,0 м3; 
(1030) Цистерна спиртова № 8 72,0 м3; (1031) Цистерна спиртова № 9 72,0 м3; 
(1032) Цистерна спиртова № 10 72,0 м3; (1033) Цистерна спиртова № 11 72,0 м3; 
(1034) Цистерна ЕАФ № 12 25,0 м3; (1035) Трансформатор зварювальний; (1036) 
Підстанція КТП 63; (1037) Трансформатор ТМ63; (1038) Насос АСВН80; (1039) 
Насос АСВН80; (1041) Насос АСВН80; (1043) Мірник 250 дал; (1044) Мір
ник 250 дал; (1045) Мірник 250 дал; (1047) Вага залізнична; (1048) Мірник ЕАФ; 
(1049) Лебідка; (1050) Котел КЧМ4; (1051) Електрощит; (1052) Електрощит;
(1053) Шнекнорія; (1054) Касовий апарат PPO Mini 500.02ME; (1055) Персональний 
.комп’ютер РШ866 в комплекті; (1057) Комп’ютер в комплекті; (1058) Комп’ютер в 
комплекті; (1060) Комп’ютер в комплекті (ноутбук ASUS); (1061) Комп. в комплекті 
Сeleron 2,1; (1062) Комп. АМД 1600 в комп.; (1063) Прінтер hp Laser Jet 1020; (1064) 
Копіювальний апарат MINOLTA; (1068) Комп’ютер в комплекті; (1070) Копіювально
друкуючий пристрій Bizhab 211 в комплекті; (1071) Монітор TFT 19 Neovo C19; 
(1073) Комп’ютер РШ1000/256М/40; (1074) Вага автомобільна ТВА602018 (8) 
ПФ; (1075) Автомобілерозвантажувач У15УРБ; (1076) Погрузчик КШП6; (1077) Но
рія 11015; (1078) Норія 11015; (1080) Конвеєр ТМ62М; (1082) Електродвигун 
УАМ280; (1083) Перетворювач частоти АTV 28 HV 29 № 4; (1084) Зернопогрузчик 
КШП5; (1085) Котел «Данко»; (1086) Дробілка СП1481; (1087) Токарний станок163;
 (1088) Горизонтальнорозточний станок; (1089) Зварювальний апарат Ondultech 
160; (1090) Установка УРАЗ16; (1091) Станок МОД 2 Н 135; (1092) Станок 2М112; 
(1093) Токарногвинторізний станок; (1094) Вертикальнофрезерний станок 6р12; 
(1095) Ділильна головка УРГ400; (1096) Радіальносверлильний станок; (1097) Ста
нок алмазнозаточний; (1098) Наждачний станок; (1099) Внутрішліфувальний станок 
ЗА229; (1100) Прес гідравлічний МОД П 474 Б; (1101) Трансформатор ВД507; (1102) 
Зварочний агрегат АДД4001; (1103) Зварка ВД 306; (1104) Зварка ВД 306; (1106) 
Насос EBARA 3М 40200/7,5; (1107) Випрямлювачі ВД306; (1108) Ящик с СПА сх;
(1110) Кранбалка підвісна в. п. 3,2т е11,4 м; (1111) Електроталь в. п. 3,2 т; (1112) 
Верстат слюсарний; (1113) Верстат слюсарний; (1114) Верстат слюсарний; (1115) 
Верстат слюсарний; (1116) Кран консульний; (1117) Кран консульний; (1118) Відбій
ний молоток MNE95 1500 Вт 525; (1119) Шлагбаум Wil4 з дод.аксесуарами; (1120) 
Бетономішалка БГ100; (1125) Компресор; (1126) Компресор повітря; (1128) Облад
нання очистки газів; (1129) Скрубер КД8222; (1131) Теплообмінник 100 ТГН; (1132) 
Абсорбер КД8224; (1133) Десорбер КД8223; (1134) Збірник конденсату; (1135) Кон
денсатор вуглекислотний; (1136) Насос ЦНСГ 38/198; (1138) Вакуумнасос без елек
тродвигуна; (1139) Вакуумнасос без електродвигуна; (1141) Електродвигун 55/1500; 
(1142) Електрокранбалка; (1143) Електрокранбалка; (1144) Сільгоспмашина УДХ12,5; 
(1145) Установка УДХ12.5; (1146) Установка УВП400; (1147) Резервуар; (1148) Вуг
лекислотна установка УВЖС38; (1149) Стаціонарна установка УДХ 12,5; (1150) Вугле
кислотна установка УКЖ250; (1151) Зварка АДБ3122; (1156) Холодильна шафа ШХ 
16; (1157) Лінія ЛПСБ; (1158) Холодильний прилавок; (1159) Економайзер; (1161) 
Конденсаторна батарея; (1162) Економайзер; (1163) Гідрозатор діораторного баку;
(1164) Діораторний бак; (1165) Установка очищення води "Зворотній осмос"; (1166) 
Котел паровий – Е1.00,9 Г3; (1167) Котел ДКВР 10/13; (1168) Котел паровий 
ДЕ1014 ГМ; (1169) Котел ДКВР; (1170) Ємкость фільтра; (1171) Ємкость фільтра; 
(1172) Ємкость фільтра; (1173) Катіонітовий фільтр І ступені; (1174) Катіонітовий 
фільтр 2 ступені; (1175) Катіонітовий фільтр; (1176) Димосос; (1177) Димосос ДН
125; (1178) Димосос ДН10; (1180) Насос ЗМНС40200/5,5; (1181) Насос WILO MVI 
8191/25/Е/З400502; (1182) Насос ЗМ 65 200/22; (1183) Насос WILO MVI 1611
3/25/Е/З400502; (1184) Насос ДДВ1620; (1185) Насос WILO MVI 8191/25/Е/3400; 
(1186) Трансформатор ТМ400; (1187) Комп’ютер в комплекті; (1188) Частотний пе
ретворювач SV 0551G5A4; (1189) Регулятор повітря тиску газу; (1190) Регулятор по
вітря тиску газу; (1191) Регулятор повітря тиску газу; (1192) Регулятор повітря тиску 
газу; (1193) Регулятор повітря тиску газу; (1194) Регулятор повітря тиску газу; (1195) 
Регулятор повітря тиску газу; (1196) Регулятор повітря тиску газу; (1197) Регулятор 
повітря тиску газу; (1198) Регулятор повітря тиску газу; (1204) Електрообладнання; 
(1205) Трансформаторна підстанція 2КТП; (1206) Конденсаторна установка УКМ58
0,420033; (1207) Конденсаторна установка УКМ580,420033; (1208) Електропривід 
ЕКТ 2Д 160/380; (1209) Щит електричний; (1210) Трансформатор ТМН 400035; (1211) 
Трансформатор ТМН 400035; (1212) Електрощит для ЛЕП; (1213) Трансформатор 
ТЛ201; (1216) Компресор; (1217) АВД без підігріву води HD7/184М з аксесуарами;
(1218) Кранбалка опора 3 т; (1219) Кранбалка підвісна в/п 2 т в компл. З тельфером; 
(1220) Бензоколонка ТК ЕР500,4; (1221) Плуг; (1222) Косарка; (1223) Автозаправоч
ний блок; (1224) Автозаправочний блок; (1225) Кранбалка; (1226) Електронасос ЦН 
1006520; (1228) Насосфекальний МСт 10/501; (1229) Теплообмінник опалювання; 
(1230) Електрощит 1343; (1231) Електрощит 1339; (1232) Електрощит 1327; (1233) 
Електрошафи; (1234) Електрошафи; (1238) Щит шафний; (1239) Панель; (1240) Па
нель; (1241) Електрощит; (1242) Електрощит; (1243) Електрощит; (1244) Електрощит; 
(1245) Електрощит; (1246) Збірник глюкоавоморіна; (1247) Компресор 2 ВМ448/3; 
(1248) Ферментатор; (1249) Ферментатор; (1250) Ферментатор; (1251) Ферментатор; 
(1252) Ферментатор; (1253) Ферментатор; (1254) Ферментатор; (1255) Ферментатор; 
(1256) Ферментатор; (1257) Ферментатор; (1258) Ферментатор; (1259) Ферментатор; 
(1260) Ферментатор; (1261) Ферментатор; (1262) Насос КМ 60/50; (1263) Насос КМ 
60/50; (1265) Батарейна установка БЦШ250; (1266) Батарейна установка БЦШ250; 
(1267) Електромашсепаратор А1ДЕС; (1268) Вентилятор ЦН 4.7010; (1269) Вентилятор 
ЦН 4.7010; (1270) Електроталь; (1272) Колектор; (1273) Колектор; (1275) Ресивер РД 
3,50; (1276) Ресивер РД 3,50; (1280) Електродвигун 90 КВТ; (1281) Електродвигун 90 
КВТ; (1282) Водопідігрівач ПП262П; (1283) Ємкість для муки; (1286) Сепаратор; (1287) 
Фільтр ЕП – 6555; (1289) Фільтр очистки повітря; (1290) Фільтр очистки повітря; (1291) 
Фільтр очистки повітря; (1292) Фільтр очистки повітря; (1293) Фільтр очистки повітря;
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 (1294) Фільтр очистки повітря; (1295) Збірник 12 м. куб.; (1296) Збірник 12 м. куб.; 
(1297) Електродвигун 903; (1298) Фільтр очистки повітря; (1299) Насос 1В 6*5; (1300) 
Вентиль ДУ – 80; (1301) Вентиль ДУ – 80; (1302) Вентиль ДУ – 80; (1303) Вентиль ДУ – 
80; (1304) Вентиль ДУ – 80; (1305) Вентиль ДУ – 80; (1306) Вентиль ДУ – 80; (1307) 
Вентиль ДУ – 80; (1308) Вентиль ДУ – 80; (1309) Вентиль ДУ – 80; (1310) Фільтр голо
вний КД8357; (1311) Фільтр головний КД8357; (1312) Качалка мікробіологічна (без ел. 
двигуна); (1313) Випрямлювачі ОВ ВД401; (1314) Редуктор 500 МРІ ФІП 23125; (1315) 
Електродвигун ВА 0824 55/1470; (1316) Редуктор МРІ 500 ФІВ 13125 без ел. двигуна; 
(1317) Редуктор МР2315 ФІВ 1564 22,8 без ел. двигуна; (1318) Редуктор МР2315 16
64 ФІВ 22,8; (1319) Редуктор МР2315 1664 ФІВ 22,8; (1320) Редуктор МР2315 2650 
ФІВ 29,6; (1321) Редуктор МР2315 2650 ФІВ 29,6; (1322) Електродвигун А2К; (1323) 
Електродвигун 30750; (1324) Електродвигун 3711000; (1325) Електродвигун 55/1500; 
(1326) Компресор; (1327) Компресор; (1328) Щиток автомат компресорний; (1329) Щи
ток автомат компресорний; (1332) Моторредуктор МРІ 50011,2; (1333) Дезінтегратор;
(1334) Автомобілерозгрузчик ГУАР – 15; (1335) Н/ПРИЧІППАЛИВОЦИСТЕРНА Е ТЗ22 
ВС 6886 ХТ; (1336) Вантажний автомобіль сідловий тягачЕ МАЗ 64229 032 ВС1495СК; 
(1337) Н/ПРИЧІПФУРГОНЕ ПР МАЗ 9397 ВС 0702 ХХ; (1338) Вантажний автомобіль сід
ловий тягачЕ МАЗ 642208 ВС9291АІ; (1339) АВТОКРАН 1020ТС ЗИЛ 133ГЯ ВС1494СК; 
(1340) Трактор колісний МТЗ82 1906 ЛР; (1341) АВТОКРАН; 1020ТС КРАЗ 250КС4574 
ВС1433 СК; (1342) Трактор колісний МТЗ82.1.57 07512 ЕА; (1343) Трактор колісний ВТЗ
2032А 09422 ЕА; (1344) Трактор колісний Т150К 11986 ЕА; (1345) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГ
КОВИЙ СЕДАНВ ВАЗ 21099 ВС1489СК; (1346) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛВ 
ВАЗ 21110 ВС1490СК; (1347) АВТОМОБІЛЬ БОРТОВИЙ МАЛОТОНАЖНИЙВ КІА КЗ000S 
ВС1493СК; (1348) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛВ HONDA CRV ВС1487СК; (1349) 
Вантажний автомобіль сідловий тягач Е КАМАЗ 5410 ВС1496СК; (1350) АВТОМОБІЛЬ 
САМОСКИДС САЗ 3507 ВС1492СК; (1352) АВТОМОБІЛЬ ВАНТАЖНИЙ БОРТОВИЙС ЗИЛ 
131 ВС6978АС; (1353) Напівпричіп НТ202 ЛБ 4985; (1354) Н/ПРИЧІПЦИСТЕРНАЕ ПП 
ПЦ 10 ВС 4901 ХХ; (1355) АВТОМОБІЛЬ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОНС МАЗ 500 ВС4629АР; 
(1356) АВТОМОБІЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙВ VOLKSWAGEN CADDY KOMBI ВС 3433 СЕ; (1357) 
Причіп ПТС6 ЛБ 1880; (1358) Машина для внесення органічних добрив ПРТ11 06885 
ВС; (1359) Розкидач МВУ8Б 06886 ВС; (1360) АВТОМОБІЛЬ ВАНТАЖНИЙ ЦИСТЕРНА 
ХАРЧОВАС ЗИЛ 130 ВС1491СК; (1361) АВТОМОБІЛЬ САМОСКИДС САЗ 3507 ВС1448СК; 
(1362) Н/ПРИЧІП БОРТОВИЙЕ КАЗ 9368 ВС 6887 ХТ; (1363) Причіп 1ПТС9 11870 ВС;
(1364) Причіпємність ЗЖВ3,2 06884 ВС; (1424) Ультразвуковий витратомір УВР
011 А2.2/ВСК; (1425) Комп’ютер в комплекті; (2561) Насос EBARA 3М 40200/7,5; 
(2563) Холоднопаротермальний агрегат (TURBO ULV); (120410) Акумулятор АР 1218; 
(130001) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ СЕДАНВ HONDA ACCORD 2.0 ВО0817АЕ; (500009) 
Компресор гвинтовий ТІDY25; (500010) Комп’ютер в комплекті; (500020) Комп’ютер в 
комплекті; (500218) Спіральний теплообмінник F50 м2; (500273) Насос EBARA 3М 40
200/7,5; (500274) Насос ЗМ 32160/2,2; (500275) Насос EBARA 3M40200/7,5; (500276) 
Пневматичний мембранний насос BOXER 50PP; (500533) Багатофункційний пристрій 
БФП Canon image RUNNER 1435i; (500534) Перетворювач частоти 2,2 кВт 380В 3ф 
ATV310HU22N4E; (500651) Насос PW.1.13.7.1100 з двигуном 1,5 кВт; (500681) Теле
скопічний навантажувач JCB 53170 Т02353ВС; (500716) Витратомірлічильник електро
магнітний "Взлет ЭР" 440ЛВ ДУ80; (500717) Частотний перетворювач ATV212HD11N4 
11кВт; (500718) массовий витратомір RССT38AH1M04D4SL/KF1/K4/MB № D1V701411 
(спиртосховище); (500735) массовий витратомір 83М50АWOWAADAABAJ (зливне) 
№ 65070А02000, DN50; (500737) Частотний перетворювач ATV212HD11N4 11кВт;
(500740) Драбина трьохсекційна з тросом EURO E3F SVELT (3х16); (500773) лічильник
витратомір коріолісовий ROTAMASS RССT38 № D1V901080 (зливне); (500775) лічильник
витратомір коріолісовий ROTAMASS RССT38 № D1V901082 (спиртосховище); (500791) 
Обчислювач об’єму спирту "УніверсалС" вузл; (500894) Насос ВС80 (СВН80) з елек
тродвигуном 7,5 кВт/1500 об/хв; (500945) Обчислювач об’єму спирту "УніверсалС" вузл 
ФГЕС; (500946) Перетворювач частоти 7,5 квт; (501109) Комп’ютер в комплекті; (501119) 
Комп’ютер в комплекті; (501167) Перетворювач частоти VLT Micro Drive 132F0061 22 квт; 
(501171) Перетворювач частоти 7,5 квт; (501441) Комплект відеоспостереження HikVision 
NK4E01T; (502067) Перетворювач тиску РR28/0…20 kPa/ PD/P/ніпель; (502068) Перетво
рювач тиску РR28/0…20 kPa/ PD/P/ніпель; (502085) Електродвигун АИР 280S4 110/1500

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: 
нежитлове приміщення колишнього 
протирадіаційного укриття загальною 
площею 39,8 кв. м; нежитлове приміщення 
колишнього протирадіаційного укриття 
загальною площею 179,0 кв. м

Львів
ська

м. Самбір, вул. Деци
ка І., 16

ПрАТ «Самбір
ський дослідно
експериментальний ма
шинобудівний завод», код 
за ЄДРПОУ 00860271

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Вбудовані нежитлові приміщенні №№ 1, 2, 
15, 19, 20, 21, 22 1го поверху будівлі

Львів
ська

Стрийський рн, 
с. Тростянець, 
вул. Зелена, 6

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля загальною площею 141,3 
кв. м

Львів
ська

Червоноградський 
рн, с. Свитазів, 
вул. Зелена, 20

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля (пункт дер жав ної 
ветеринарної медицини) загальною площею 
59,4 кв. м

Львів
ська

Золочівський рн, 
с. Пеняки, вул. Цен
тральна, 43

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля (приміщення 1го поверху) 
площею 44,9 кв. м

Львів
ська

Самбірський рн, 
с. Чуква, вул. Шкіль
на, 39

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля площею 77,4 кв. м Львів
ська

Червоноградський 
рн, с. Хлівчани, 
вул. Осташевсько
го, 2а

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
ветлікарня, А1, загальною площею 123,1 кв. 
м; гараж, Б1, загальною площею 58,5 кв. м; 
сарай, В1, загальною площею 26,4 кв. м

Львів
ська

Львівський рн, с. Ту
ринка, вул. Б. Хмель
ницького, 48

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля Дашавської дільниці 
ветеринарної медицини, А1, загальною 
площею 119,2 кв. м

Львів
ська

Стрийський рн, 
смт Дашава, вул. Б. 
Хмельницького, 119

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок, А1, загальною площею 130,1 
кв. м; гараж, Б1, загальною площею 53,7 
кв. м

Львів
ська

Львівський рн, 
м. Перемишляни, 
вул. Підвальна, 29 

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлові 
приміщення 1го поверху загальною площею 
133,0 кв. м; господарська будівля площею 
35,2 кв. м

Львів
ська

Львівський рн, 
м. Жовква, вул. Тар
навського, 1

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок, А1, загальною площею 104,1 
кв. м; гараж, Б, загальною площею 67,6 кв. м

Львів
ська

Червоноградський 
рн, с. Залижня, 
вул. Зелена, 10

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлові приміщення адмінбудинку літ. А1, 
загальною площею 156,8 кв. м

Львів
ська

Золочівський рн, 
м. Буськ, вул. Петру
шевича, 6

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля (Наквашанський пункт 
дер жав ної ветеринарної медицини) загальною 
площею 45,0 кв. м

Львів
ська

Золочівський рн, 
с. Накваша, вул. Цен
тральна, 20

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля (Добростанівська дільниця 
ветеринарної медицини) літ. «А1», загальною 
площею 89,7 кв. м

Львів
ська

Яворівський рн, 
с. Добростани, 
вул. Заставля, 46

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок поз. 1 площею 100,5 кв. м; 
господарська будівля поз. 2 площею 33,7 
кв. м

Львів
ська

Червоноградський 
рн, м. Радехів, 
вул. Кринична, 25

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлові приміщення загальною площею 
112,4 кв. м 

Львів
ська

Самбірський рн, 
м. Старий Самбір, 
вул. Л. Галицького, 
116, приміщення 2 

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Львівській області, код за 
ЄДРПОУ 40349068 

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях 

Група інвентарних об’єктів у складі: склад 
загальною площею 413,9 кв. м, сховище
гараж загальною площею 206,7 кв. м

Львів
ська

м. Дрогобич, 
вул. Спортивна, 44 

2 Спеціальний центр 
швидкого реагування Дер
жав ної служби України з 
надзвичайних ситуацій, 
код за ЄДРПОУ 14372923 

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре
са(и) 

об’єк та

Назва 
ба лан со ут
риму ва ча 
або збе рі

га ча, 
код за ЄД

РПОУ

Назва ор
гану 

при ва ти
за ції

Окреме майно дер жав ної установи «Миколаївська виправна колонія (№ 50)» у складі: Дер жав на 
установа 
«Мико
лаївська 
виправна 
колонія 
(№ 50)», 
код за 
ЄДРПОУ 
14316971

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду по 
Львівській, 
Закарпат
ській та 
Волин
ській об
ластях

(10310014) Склад «Кисловодськ», літера «П1» (заг. пл. 1234,5 кв. м); (10320001) Гурто
житок № 3, літера «В3» (заг. пл. 1607,8 кв. м); (10320002) КПП із Штабом, літера «Ж2» 
(заг. пл. 1484,6 кв. м); (10320003) Клубїдальня, літера «Б3» (заг. пл. 3133,9 кв. м); 
(10320004) Котельня, літера «Ц1» (заг. пл. 223,8 кв. м); (10320005) Гараж, літера «З1» 
(заг. пл. 293,8 кв. м); (10320006) Побутове приміщення, літера «У1» (заг. пл. 23,6 кв. 
м); (10320007) Столярний цех, (заг.пл. 30,0 кв.м); (10320008) Житловий будинок, літера 
«І1» (заг. пл. 145,5 кв. м); (10320009) Житловий будинок, літера «Ї1» (заг. пл. 116,5 кв. 
м); (10320010) Гуртожиток на 300 місць, літера «Д3» (заг.пл. 1559,9 кв. м); (10320011) 
КПП і ГП15 (заг. пл. 45,0 кв. м); (10320012) Свинарник на 50 голів, літера «И1» (заг. 
пл. 950,7 кв. м); (10320013) Гараж на 3 автомобілі, літера «Ш1» (заг. пл. 150,7 кв. м); 
(10320014) Продуктовий і речовий склад, літера «Й2» (заг. пл. 1021,9 кв. м); (10320015) 
Банясанпропускник, літера «М2» (заг. пл. 810,4 кв. м); (10320016) Розчиннобетонний 
вузол (заг. пл. 25,0 кв. м); (10320017) Арочна споруда (заг. пл. 70,0 кв. м); (10320018) 
Медична частина, літера «Л1» (заг. пл. 545,7 кв. м); (10320019) Гуртожиток № 2, літе
ра «Г3» (заг. пл. 1531,1 кв. м); (10320020) Міжзонне КПП, літера «Р1» (заг. пл. 22,9 
кв. м); (10320101) Крамниця по отоварці засуджених, літера «Ч1» (заг. пл. 18,4 кв. м); 
(10320027) Дільниця резервного приготування їжі (заг. пл. 35,0 кв. м); (10320026) Роз
плідник собак, літера «К1» (заг. пл. 150,9 кв. м); (10320100) Адмі ніст ративна будівля, 
літера «А2» (заг. пл. 1239,6 кв. м); (10320022) Прогулянкові дворики (заг. пл. 25,0 кв. м);
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(10320023) Прогулянкові дворики (заг. пл. 25,0 кв. м); (10320024) Прогулянкові дворики 
(заг. пл. 25 кв. м); (10320025) Прогулянкові дворики (заг. пл. 25,0 кв. м); (10320048) Літній 
табір для свиней (заг. пл. 32,0 кв. м); (10320047) Капличка, літера «Е1» (заг. пл. 16,0 
кв. м); (10310014) Склад «Кисловодськ», літера «О1» (заг. пл. 608,1 кв. м); (10320127) 
Спеціальне загородження (заг. пл. 716,0 кв. м); (10320028) Сміттєрозбірник (заг. пл. 4,0 
кв. м); (10320029) Проїзна автодорога (заг. пл. 15000 пог. м); (10320030) Благоустрій 
території (заг. пл. 455,0 кв. м); (10320044) Артскважина, літера «Х1» (заг. пл. 7,9 кв. м); 
(10320032) Резервуар води ( заг. пл. 15,0 кв. м); (10320033) Резервуар води (заг. пл. 
15,0 кв. м); (10320034) Резервуар води (заг. пл. 15,0 кв. м); (10320035) Трансформа
торна підстанція, літера «Ю1» (заг. пл. 52,9 кв. м); (10320036) Станція обеззараження 
води, літера «С1» (заг. пл. 131,8 кв. м); (10320037) Водонапірна насосна станція, літера 
«Т1» (заг. пл. 65,8 кв. м); (10320038) Проїзд і площадка житлової зони (заг. пл. 129,0 
кв. м); (10320053) Площадка житлової зони (заг. пл. 58,0 кв. м); (10320040) Вертикаль
на планіровка житлової зони (заг. пл. 20,0 кв. м); (10320041) Вертикальна планіровка 
господарської зони (заг. пл. 60,0 кв. м); (10320043) Огорожа транспортної дільниці 
(120,0 пог. м); (10320031) Артскважина, літера «Ф1» (заг. пл. 7,8 кв. м); (10320045) 
Огорожа караулу відділу охорони (26,0 пог. м); (10320046) Огорожа колони поселення 
(заг. пл. 20,0 кв. м); (10320042) Очисні споруди, літера «Щ1» (заг. пл. 106,9 кв. м);
(10320048) Теплиця (заг. пл. 20,0 кв. м); (10330002) Прибудова з ремонту елек
тродвигунів, (заг. пл. 15,0 кв. м); (10330003) Дільниця первинної обробки дере
вини, (заг. пл. 99,0 кв. м); (10330004) Майстерня з ремонту автомобілів, (заг. пл. 
106,0 кв. м); (10330005) Дільниця обробки металу з кузнею, (заг. пл. 159,0 кв. м) 

Окреме майно Струтинського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП 
«Укрспирт» у складі:
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(260001) Будівля головного корпусу, Е; (260624) Будівля головного корпусу (кабінет по т/б) 
(загал пл. 1107,9 кв. м); (260002) Будівля котельні, Ф (загал пл. 465,8 кв. м); (260003) На
сосна станція, И (загал пл. 20,0 кв. м); (260004) Механічна майстерня, у (загал пл. 782,7 
кв. м); (260005) Зерносклад, К (загал пл. 1306,9 кв. м); (260006) Бродильне відділення, Х 
(загал пл. 1156,6 кв. м); (260007) Адмінкорпус, А2 (загал пл. 549,4 кв. м); (260008) Варочне 
відділення, Є (загал пл. 1611,1 кв. м); (260009) Спиртосховище, Б (загал пл. 898,8 кв. м); 
(260010) Насосна станція з прохідною, Ц (загал пл. 43,7 кв. м); (260011) Склад матеріалів, 
С (загал пл. 187,2 кв. м); (260012) Будівля для підігріву мазути, І (загал пл. 80,6 кв. м); 
(260013) Склад ГСМ, М (загал пл. 20,3 кв. м); (260015) Прохідна, Л (загал пл. 89,7 кв. м); 
(260014) Сарай, Р (загал пл. 646,6 кв. м); (260017) Солодовня, Н (загал пл. 1361,7 кв. м); 
(260018) Будівля вуглекислотного цеху, Ж (загал пл. 1615,3 кв. м); (260019) Цех димових 
газів, Д (загал пл. 1309,1 кв. м); (260020) Цех розливу горілки, Г (загал пл. 875,1 кв. м); 
(260021) Склад фосфоцидів, Т (загал пл. 30 кв. м); (260022) Будівля мазутного господарства, 
Ї (загал пл. 18,4 кв. м); (260023) Гараж "Модуль", П (загал пл. 884,8 кв. м); (260016) Склад, 
Ш (загал пл. 205,2 кв. м); (260024) Будівля "Павільйон" (загал пл. 239,5 кв. м); (260025) 
Споруда (артсвердловина № 1); (260027) Споруда (артсвердловина № 2); (260028) Споруда 
(димова труба); (260029) Споруда (ворота залізні); (260033) Споруда (бетонна огорожа); 
(260036) Споруда (Площадка на подвір’ї); (260032) Споруда (естакада, 1); (260026) Поле 
фільтрації; (260030) Склад мокрого зберігання солі; (260031) Огорожа з металевої сітки 20 м; 
(260034) Огорожа з металевої сітки; (260035) Об’єкт зберігання і подачі палива до котельні; 
(260037) Територія з ПДЖ плит; (260038) Електролінія повітряна; (260039) Підземний газо
провід; (260040) Транспортер; (260041) Транспортер; (260211) Паточна ємкість; (260212) 
Прийомник для патоки; (260213) Резервуар для патоки; (260214) Резервуар для збері
гання ПБР; (260215) Резервуар для зберігання ПБР; (120180) насос SV405F11T; (260043) 
Катодна станція (трансформаторна); (260044) Вставки СУ 1 (трансформаторна); (260045) 
Комірки КФ272 (трансформаторна); (260046) Шинний міст (трансформаторна); (260047) 
Дистилятор ДЕ10; (260048) Високовольтна розподільна установка; (260049) Низьковоль
тна розподільна установка; (260050) Конденсат установка; (260051) Паровий котел 10/13;
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(260052) Паровий котел 6.5/13; (260053) Пальник для парового котла; (260054) Пальник 
для парового котла; (260055) Насос АСВН 80; (260056) Насос АСВН 80; (260057) Насос 
АСВН 80; (260058) Насос АСВН 80; (260059) Насос АСВН 80; (260060) Насос АСВН 80; 
(260061) Насос АСВН 80; (260062) Насос АСВН 80; (260063) Насос АСВН 80; (260064) 
Насос АСВН 80; (260065) Вакуумний насос 35/98 ДЛП; (260066) Контрольний снаряд (лі
чильник); (260067) Брагоректифікаційний апарат; (260068) Епюраційна колона; (260069) 
Дріжджанка; (260070) Дріжджанка; (260071) Дріжджанка; (260072) Дріжджанка; (260073) 
Дріжджанка; (260074) Дріжджанка; (260075) Бродильний чан; (260076) Бродильний чан; 
(260077) Бродильний чан; (260078) Бродильний чан; (260079) Бродильний чан; (260080) 
Бродильний чан; (260081) Бродильний чан; (260082) Бродильний чан; (260083) Бро
дильний чан; (260084) Бродильний чан; (260085) Ємкість для сивушного масла; (260086) 
Ємкість для сивушного масла; (260087) Пункт КВП; (260088) Пункт КВП; (260089) Пункт 
КВП; (260090) Пункт КВП; (260091) Пункт КВП; (260092) Апаратна ємкість; (260093) Апа
ратна ємкість; (260094) Апаратна ємкість; (260095) Апаратна ємкість; (260096) Апарат
на ємкість; (260097) Апаратна ємкість; (260098) Кип’ятильник; (260099) Кип’ятильник; 
(260102) Економайзер; (260103) Система управління УСК; (260104) Пристрій осушення; 
(260105) Фрезерний станок; (260106) Наждачний станок; (260107) Заточний станок;
(260108) Токарний станок; (260109) Фільтри ТУ1 600т; (260110) Фільтри ТУ1 
600т; (260111) Щит управління; (260112) Щит управління; (260113) Щит управлін
ня; (260114) Щит управління; (260115) Щит ремінний; (260116) Щит управління;
(260117) Щит управління; (260118) Щит КПУ; (260119) Щит КПУ; (260120) Щит КПУ; 
(260121) Щит участка зберігання; (260122) Щит участка зберігання; (260123) Щит КВП 
№ 4; (260124) Щит КВП № 5; (260125) Дробарка А1; (260126) Дробарка А1; (260127) 
Кип’ятильник; (260128) Щит автоматичний; (260129) Контрольний снаряд; (260130) 
Пульт управління; (260131) Пульт управління; (260132) Пульт управління; (260133) Щит 
СП 62; (260134) Щит СП 63; (260135) Щит СП 64; (260136) Щит СП 65; (260137) Щит 
панельний № 4; (260138) Щит КПУ № 5; (260139) Щит технічний; (260140) Ємкість 
для головної фракції; (260141) Ємкість для головної фракції; (260142) Ємкість цистер
на ЕАФ; (260143) Ємкість цистерна ЕАФ; (260144) Ємкість цистерна для сивушного 
масла; (260145) Ємкість цистерна для сивушного масла; (260146) Ємкість цистерна 
для сивушного масла; (260147) Щитова; (260148) Щит водопаропостачання; (260149) 
Релейна шафа; (260150) Релейна шафа; (260151) Пульт управління № 1; (260152) 
Пульт управління № 2; (260153) Щит контрольний № 1; (260154) Релейна шафа ДВО;
(260155) Щит КВП 1; (260156) Щит КВП 2; (260157) Щит КВП 3; (260158) Щит сигнальних 
замірів; (260159) Електрощит; (260160) Електрощит; (260161) Електрощит; (260162) Браж
ник СО2; (260163) Охолоджувачвентилятор; (260164) Охолоджувачвентилятор; (260165) 
Регулятор ВОУК 100; (260166) Насос ТЦН10; (260167) Чанок замісу; (260168) Дезмимб
ратор; (260169) Димосос; (260170) Норія; (260171) Транспортер; (260172) Економайзер; 
(260173) Мірник; (260174) Норія НПЗ50; (260175) Норія НПЗ50; (260176) Погрузчик 
КШП6; (260177) Ємкість для зберігання зерна; (260178) Ємкість для зберігання зерна;
(260179) Ємкість для зберігання зерна; (260180) Ємкість для зберігання зерна; (260181) 
Компресор; (260182) Установка КРАЗ; (260183) Насос центробіжний; (260184) Зварювальна 
установка; (260186) Насос П 140/250; (260187) САК1 (зварювальний пристрій); (260188) 
Комплект обладнання БРУ; (260189) Насос бражний; (260190) Насос бражний; (260191) 
Трансформатор; (260192) Компресор ПК5,25; (260193) Насос живильний; (260194) Низь
котемпературна схема (модерн); (260195) Трансформатор ТМЗ; (260196) Котел Рівнетерм 
96; (260197) Насос 1RG 80160; (260198) Насос 1RG 80160; (260199) Насос 1RG 80160; 
(260200) Насос 1RG 80160; (260202) Насос дозатор PDEDLX; (260203) Насос агрегат 
(артскважина); (260204) Насос агрегат ЕЦВ 1065110; (260205) Редуктор; (260206) 
Редуктор; (260208) Насос ОРА 3,14 з двигуном; (260209) Теплообмінник спіральний;
(260210) Теплове реле; (260218) Теплообмінник; (260219) Теплообмінник; (260220) 
Теплообмінник; (260221) Теплообмінник; (260222) Теплообмінник; (260223) Те
плообмінник; (260239) Станок токарногвинтовий; (260240) Шафа СПА; (260241) 
Шафа СПА; (260242) Шафа СПА; (260243) Шафа СПА; (260244) Щит ССРГ; (260245) 
Щит СКРП; (260246) Щит ремінний; (260247) Щит КВП № 1; (260248) Щит КВП 
№ 2; (260249) Щит КВП № 3; (260251) Ємкість; (260252) Ємкість; (260253) Комп
ресорна установка 2УП; (260278) Водопом’якшуюча установка (концентратор); 
(260284) Ректоколона; (260285) Теплообмінник; (260286) Електротельфер; (260288) 
Станок НМ (відрізний); (260289) Мірник технічний; (260294) Електромотор; (260295) 
Електромотор; (260296) Напірна ємкість; (260297) Електромотор; (260298) Електро
мотор; (260299) Циклон; (260300) Пневмоклапан; (260301) Пневмоклапан; (260302) 
Електродвигун; (260304) Електродвигун; (260308) Електродвигун; (260309) Електро
двигун; (260310) Цистерна ЦЗ к6; (260311) Норія; (260312) Бакємкість зберігання 
ПБР; (260313) Бак циліндричний; (260314) Бак циліндричний; (260315) Бак циліндрич
ний; (260316) Бак циліндричний; (260317) Мотопомпа; (260318) Бак циліндричний;
(260319) Бак циліндричний; (260320) Бак циліндричний; (260321) Бак циліндрич
ний; (260322) Кип’ятильник; (260325) Насос ЕЦВ80; (260326) Насос ЕЦВ80; 
(260327) Насос ЕЦВ80; (260328) Бетономішалка; (260330) Станок ТС75 (токарний); 
(260331) Верстат фрезерний універсальний; (260332) Станок 6Т1329 фрезерний; 
(260333) Емкість для сірчаної кислоти; (260335) Ємкість; (260336) Система КВП; 
(260338) Станок фуговочний; (260339) Станок столярний; (260340) Електродвигун; 
(260343) Двигун АМР2501; (260344) Двигун АМР2801; (260345) Бетонозмішу
вач; (260346) Насос РПА +; (260350) Ножиці; (260355) Лінія очистки води; (260360) 
Компресор; (260361) Вертикальносвердлильний станок; (260362) Вертикально
свердлильний станок; (260363) Установка ароматизованих розчинів (промивка КС); 
(260364) Двигун 4АМУ250; (260365) Електродвигун; (260366) Електродвигун ЗКБ;
 (260367) Вентилятор 6Ц475горілчаний; (260368) Шліфмашинка; (260369) Арома
тизатор спирту (холодильник ЕАФ); (260370) Верстат стругальний; (260371) Вер
стат свердлильний; (260372) Електродвигун; (260374) Насосвентилятор; (260375) 
Насосвентилятор; (260376) М/редуктор МПО2М; (260377) Електричне обладнання 
МІК 51; (260378) Джерело безперебійного живлення; (260379) Камера спалювання 
ПТП; (260380) Бункер зібраний зі шнеком і мотор редуктором; (260381) Теплооб
мінник F =40 м. кв. н/ж; (260382) Датчик Метран 100 ДД; (260384) Теплообмінник F 
=40 м. кв. н/ж; (260385) Машинка миюча; (260386) Витратомірлічильник рідини ел. 
магн.; (260387) Насос Pentax U 9S250\ ST; (260388) Насос монобл КМ 5032154; 
(260389) Насос монобл КМ 5032154; (260390) Апарат високого тиску Kercher HD; 
(260391) Дробарка А1ДМ2Р110М; (260392) Авто. вимикач ВА8843 3р. наконечни
ки DT95; (260393) Пристрій плавного пуску; (260394) Конденсатор F=16 м. кв. н/ж;
(260395) Котел ДЕ1614ГМО; (260396) Вентилятор ВЦП 545 № 4 з ел. дв. 4кВт 1500 
об/хв; (260397) Насосдозатор PDE DLX CC/M 115 230V/240V; (260399) Принтер CANON 
LBP 800; (260401) Ноутбук Asus Z99He; (260402) Комп’ютер TechnicPro; (260403) Принтер 
Сanon 3228; (260404) Ноутбук Acer Aspire 5315; (260405) Монітор ТАЕ 17 LG; (260406) 
Комп’ютер TechnicPro; (260407) Копір Canon; (260408) Ноутбук Asus Х58LE; (260409) 
Ноутбук Asus Х50SR; (260410) Факс Panasonic KXMB; (260411) Телефакс "Panasonic"; 
(260412) Принтер; (260413) Комп’ютер INTEL CEL III 600; (260414) Комп’ютер INTEL III 
550; (260415) Принтер CANON; (260416) Комп’ютер INTEL CEL 600; (260417) Вага РП600; 
(260418) Планшет samsung; (260419) Генератор водню; (260420) Монітор LG 22M38DB 
систем. блок HEO; (260421) Сист. блок ITBlockG5400., Pilips23,6243V5LSB|62;
(260422) Сист.блок ITBlockG5400., liyama ProLite; (260427) Залізнична цистерна 
№ 51079119; (260428) Трактор ЮМЗ6; (260429) Залізнична цистерна № 51192763; 
(260430) Тепловоз ТГМ23; (260431) Залізнична цистерна № 51079085; (260432) По
грузчик 40811; (260433) Трактор ЕО 2621; (260551) Блок захисту котла; (260552) 
Дифманометр ДМП1; (260553) Дифманометр ДМП1; (260554) Манометр МСП2; 
(260555) Дифманометр РВ 2701; (260556) Перетворювач частоти 1.5 кВт; (260557) 
Перетворювач частоти 7.5 кВт; (260558) Перетворювач частоти 7.5 кВт; (260559) 
Перетворювач розходу рідини; (260560) Електропневмоперетворювач; (260561) 
Електропневмоперетворювач; (260562) Електропневмоперетворювач; (260563) 
Електропневмоперетворювач; (260564) Перетворювач тиску; (260565) Пере
творювач тиску; (260566) Перетворювач 0,20 мА; (260567) Вологомір "Фермер";
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(260569) Електропневмоперетворювач; (260570) Електропневмоперетворювач; (260571) 
Електропневмоперетворювач; (260572) Електропневмоперетворювач; (260573) 
Електропневмоперетворювач; (260574) Пробовідбірник спирту; (260576) Перетворю
вач частоти; (260577) Перетворювач частоти; (260578) Перетворювач частоти; (260579) 
Електропневмоперетворювач; (260580) Ротометр РП1.6; (260581) Мірник для спирту № 2; 
(260582) Мірник № 3; (260583) Мірник механічний; (260584) Мірник механічний; (260585) 
Конвеєр ленточний; (260586) Вага елеваторна; (260587) Вага елеваторна; (260588) Вага 
елеваторна; (260589) Мірник технічний; (260590) Спиртомірник; (260591) Мірник технічний 
1000,5; (260592) Мірник технічний 250,0; (260596) Шафа витяжна; (260597) ПВ прибор; 

(260598) ПВ прибор; (260599) ПВ прибор; (260600) ПВ прибор; (260601) ПВ при
бор; (260602) ПВ прибор; (260603) Прибор ФЕК; (260604) Мікроскоп; (260605) Мір
ник технічний 75,0; (260607) Випрямляч; (260608) Зварювальний трансформатор; 
(260612) Лабораторна вага; (260614) Газовий лічильник; (260615) Вага електрон
на; (260617) Вага аналітична XAS 100/C; (260618) Сахариметр СУ5; (260619) РH 
метр 150МИ; (260620) Рефрактометр УРЛ1; (260621) Мірник технічний; (260622) 
Дозиметр; (260626) Захист двигуна; (260627) Захист двигуна; (260629) Вага авто
мобільна; (260630) Блок очистки і ОНЕ; (260632) Вага РП150; (260633) Вага РП
150; (260634) Вага РП150; (260636) Вага ВМ; (260639) Зварювальний апарат; 
(260640) Мірник 250,0; (260641) Мірник 75,0; (260642) Стіл наклейки етикеток;

(260643) Стіл наклейки етикеток; (260644) Стіл наклейки етикеток; (260645) Вогнегас
ник ВП100; (260647) Клапан ВКК576,0В; (260648) Клапан НКК576,0В; (260649) Стан
ція РОСА3Р КВП; (260651) Плита електрична; (260652) Морозильна камера; (260656) 
Резервуар емалювальний; (260657) Колонка газова; (260660) шафа жарочна; (260662) 
Плита газова; (260665) Блок управління і сигналізації; (260666) Мийка лабораторна; 
(260667) Перетворювач частоти VFD; (260668) Перетворювач частоти VFDE 7.5 k.W 400 V; 
(260671) Перетворювач тиску РС28/0..60kPa| PD| CG1; (260672) Датчик різ. тиску метран 
100 ДД1420 02 МП; (260673) Витратліч. рідини електромагн ВР1КО580А; (260674) 
Кущоріз FS450K; (260675) Бензопила ланцюгова пила MS291; (260676) Перетворювач 
тиску РС28\/0; (260677) Спектрофотометр Ulab 102 UV; (260678) Перетворювач частоти; 
(260679) Контролер мікропроцесорний; (260680) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ; (260681) ДБЖ 
3000VA; (260682) Шафа сушильна СЕШ ЗМ; (260683) Насос Wilo MVI; (260684) Пере
творювач част.(панель оператора); (260687) Перетворювач частоти VFDEL 3.7 k.W 400 V;

(260688) Лічильник води XB MWN100NKOP; (500529) Дистилятор DE10 MICROmed; 
(500530) Системний блок ITBlok G5400Work; (500532) Багатофункційний пристрій БФП 
Canon image RUNNER 1435i; (500535) Вальці механічні; (500536) Трубогиб механічний; 
(500537) Строгальний станок; (500538) Погрузчик КШП61; (500622) Системний блок 
НЕО CPUs1151DS; (500673) Маслостанція РРМ30/1G3150; (500728) Насосдозатор 
PDE DLX CC/M 115 230V/240V; (500767) Масовий витратомір RCCT38AH1MO4D4SL/
KF1/K4/MB; (500768) Масовий витратомір 83M50AWOWAADAABAJ; (500788) Обчислю
вач об’єму спирту "УніверсалС"; (500793) Масовий витратомір RCCT38AH1MO4D4SL/
KF1/K4/MB3; (500794) Масовий витратомір RCCT38AH1MO4D4SL/KF1/K4/MB3; (500838) 
холодно – паротермальний агрегат (TURBO ULV); (500983) Насос відцентрований IHG 
80160; (500984) Насос відцентрований IHG 80160; (501005) Системний блок; (501008) 
СИСТЕМНИЙ БЛОК HEO; (501062) системний блок; (501117) Перетворювач температури; 
(501150) Мотор редуктор 4МП40562.2G110; (501152) Насос СЦЛ 20/24; (501162) 
Насос моноблочний КМ 5032125к з ел двиг. 1,5/3000; (501163) Насосдозатор DLX 
MA/ MB 0810 230V; (501164) Насосдозатор DLX MA/ MB 0810 230V; (501165) Пере
творювач частоти VLT Micro Drive FC51; (501166) Перетворювач тиску SEN3251 
B015 0...0,6 бар; (501183) Перетворювач частоти VFDE з вбудованим фільтром 7,5; 
(501213) Вироб обладнання Кипятильник ректифікаційної колони, F=60 м2; (501468) 
Комплект відеоспостереження HikVision NK4E01T; (501550) Обчислювач об’єму спир
ту "УніверсалС" P10180000000126; (501811) Перетворювач тиску SEN3251 B035;

 (260423) Автомобіль КАМАЗ 5511; (260425) Автомобіль Газель; (260426) Кран 
КРАЗ 25000001; (260434) Автомобіль ЗІЛ ММЗ 34502; (260442) Автомобіль 
Тойота camry (7) Автомобіль Volkswagen Jetta (BO 5100 AM); (260443) Каса 
незгоряюча(сейф); (260444) Шафа 2х дверна; (260445) Шафа 2х дверна; 
(260446) Шафа 2х дверна; (260447) Шафа 2х дверна; (260448) Шафа 2х дверна; 
(260449) Шафа 2х дверна; (260450) Шафа 2х дверна; (260451) Шафа 2х дверна; 
(260452) Шафа 2х дверна; (260453) Шафа 2х дверна; (260454) Шафа 2х дверна;

(260456) Шафа 2х дверна; (260461) Шафа 2х дверна; (260462) Шафа 2х дверна; (260463) 
Шафа 2х дверна; (260464) Шафа 2х дверна; (260465) Шафа 2х дверна; (260466) Шафа 
2х дверна; (260467) Шафа 2х дверна; (260468) Шафа 2х дверна; (260469) Шафа 2х 
дверна; (260472) Шафа 3х дверна; (260473) Шафа 3х дверна; (260474) Шафа 3х 
дверна; (260475) Шафа 3х дверна; (260476) Шафа металева; (260477) Шафа металева; 
(260478) Шафа металева; (260479) Шафа металева; (260480) Шафа металева; (260481) 
Шафа металева; (260482) Шафа металева; (260483) Шафа металева; (260484) Шафа 
металева; (260485) Шафа металева; (260486) Шафа металева; (260487) Шафа мета
лева; (260488) Шафа металева; (260489) Шафа металева; (260490) Шафа металева; 

(260491) Шафа металева; (260492) Шафа металева; (260493) Шафа металева; (260494) 
Шафа металева; (260495) Шафа металева; (260496) Шафа металева; (260497) Шафа мета
лева; (260498) Шафа металева; (260499) Шафа металева; (260500) Шафа металева; (260501) 
Шафа металева; (260502) Шафа металева; (260503) Шафа металева; (260504) Шафа ме
талева; (260505) Шафа металева; (260506) Шафа металева; (260507) Шафа металева; 
(260508) Шафа металева; (260509) Шафа металева; (260510) Шафа металева; (260511) 
Шафа металева; (260512) Шафа металева; (260513) Шафа металева; (260514) Шафа 
металева; (260515) Шафа металева; (260516) Шафа металева; (260517) Шафа металева;

(260518) Шафа металева; (260519) Шафа металева; (260520) Шафа металева; (260521) 
Шафа металева; (260522) Шафа металева; (260523) Шафа металева; (260524) Шафа 
металева; (260526) Шафа металева; (260527) Шафа металева; (260528) Шафа металева; 
(260529) Шафа металева; (260530) Шафа металева; (260531) Шафа металева; (260532) 
Шафа металева; (260533) Шафа металева; (260534) Шафа металева; (260535) Шафа 
металева; (260536) Шафа металева; (260537) Шафа металева; (260538) Шафа металева; 
(260540) Шафа металева; (260541) Шафа металева; (260543) Шафа металева; (260544) 
Шафа металева; (260545) Шафа металева; (260550) Сейф; (260623) Куток гостинний;

(260628) Меблі офісні; (260646) Газонокосарка; (260650) Вага ТВ160; (260685) 
Cтанція керування КАСКАДК; (260686) Відбійний молоток з зубилом; (500563) Газо
нокосилка BOSCH ROTAK 43; (260440) Штабелер гідравлічний; (260441) Візок гідрав
лічний; (260637) Тачка ТА250; (500621) Монітор 23,5 Samsung; (500531) Монітор 23,6 
liyama ProLite X2474HVB1; (501006) Монітор 23,6 ASUS VA 249NA; (501007) Монітор 
21,5LG22MP58VQP; (501061) Монітор 23,6 ASUS VA249NA; (501607) датчики рівня FTL260 
P10190000000796; (501611) датчики рівня Liquiphant M FTL P10190000000788; (501612) 
датчики рівня FTL31; (260042) Лента транспортерна; (260185) Маточник; (260216) Роз
ливочний автомат; (260217) Теплообмінник; (260224) Теплообмінник; (260225) Тепло
обмінник; (260226) Теплообмінник; (260227) Теплообмінник; (260228) Теплообмінник; 
(260229) Теплообмінник труба в трубі; (260230) Теплообмінник труба в трубі; (260231) 
Теплообмінник труба в трубі; (260232) Теплообмінник труба в трубі; (260233) Кондиціонер; 
(260234) Кондиціонер КД20; (260235) Солодозворушувач; (260236) Солодозворушувач; 
(260237) Закупорочна машина; (260238) Бак пом’якшення води; (260250) Солодозвору
шувач; (260254) Калорифер; (260255) Ємкість 5,8 м3 зливне горілчане; (260256) Підігрівач; 
(260257) Установка УВЖС вуглекислотна; (260258) Установка УВЖС вуглекислотна; (260259) 
Фільтр; (260260) Фільтр; (260261) Фільтр; (260262) Фільтр; (260263) Скрубер; (260264) 
Теплообмінник; (260265) Масловідділювач; (260267) Конденсатор вуглекислоти КУ7А; 
(260268) Конденсатор вуглекислоти КУ7А; (260269) Компресор 2УП; (260270) Компресор 
2УП; (260271) Установка УВЖС вуглекислотна; (260272) ЦУСКпульт управління; (260273) 
ЦУСКпульт управління; (260274) ЦУСКпульт управління; (260275) ЦУСКпульт управління; 
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(260277) Установка УДХ8вуглекислотна; (260279) Ємкість довідний чан 4,6 м3; (260280) 
Ємкість довідний чан 4,6 м3; (260281) Ємкість 4,8 м3; (260282) Ємкість 4,8 м3; (260283) 
Випарна установка.; (260287) Кип’ятильник; (260290) Кип’ятильник; (260291) Установка 
УДХ вуглекислотна; (260292) Норія 11015; (260293) Установка УДХ вуглекислотна; (260303) 
Насос ВВН106; (260306) Кранбалка електрична; (260307) Кранбалка електрична;
(260323) Теплообмінник; (260324) Сита солодові; (260334) Ростковідбійна машина; 
(260341) Насос 2АС; (260342) Насос 2АС; (260348) Вологовідділювач; (260349) Насос 
вакуумний; (260351) Поліровочна машина; (260352) Машина вугільної колони; (260353) 
Машина вугільної колони; (260354) Лінія розливу (бракераж); (260356) Машина БЗ042 
горілчана; (260357) Машина БЗ042 горілчана; (260358) Збірник ССЕР горілчаний; 
(260359) Машина БЗ ВРК3; (260439) Причіп одноосний ПР1; (260669) Перетворю
вач частоти VFDEL 3.7 k. W 400 V; (501151) Перфоратор Makita HR2810, 800 Вт 2,9 
Дж SDS; (501158) інструмент гідравлічний e. tool. crimp hydr 10/150 для обтиску на
конечників на гільзах; (501998) Кущоріз FS450K; (502119) Конденсаторна установка 
450 кВАр; (502143) Перетворювач частоти 7,5 квт P10190000000348; (502144) Контр
олер мікропроцесорний МІК 5107030303033333220 P10190000000827; (502145) 
Контролер мікропроцесорний МІК 5107030303033333220 P10190000000827; 
(502146) Перетворювач частоти VFDE з вбудованим фільтром 22 кВт 400В, 3фазний;
(502147) Перетворювач частоти VFDE з вбудованим фільтром 15 кВт 400В, 3фазний; 
(10) Автомобіль Wolkswagen Transporter (ВС 9954 АВ); (68) Комп’ютер BRAIN BUSINESS 
B300 з комплектом SVEN 310 Standart Combo; (215) Монітор LG 22M35AB; (314) Систем
ний блок Brain Entertainment B200 (B2100.03Win); (420) Монітор TFT22" Philips 220C1SB 
Black 5ms № 4; (447) Монітор "20" Philips 206V3LSB TFT; (040284) Самохідне шасі СШ
2540; (040315) Теплообмінник пластинчатий; (500027) БФП НР LaserJet M127; (501170) 
Дефлегматор н/ж 50 м2; (501428) Кип’ятильник н/ж 120 м2
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Нежитлові приміщення №№ IV загальною 
площею 59,1 кв. м (колишній об’єкт цивільної 
оборони ПРУ № 49943)

Львів
ська

м. Стрий, вул. Боле
хівська, 2

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Стрий
ське автотранспортне під
приємство 14609», код за 
ЄДРПОУ 34443039

Регіональне відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
ветлабораторія «А1» площею 263,0 кв. м, 
крематорій «Б» площею 31,0 кв. м, віварій «В» 
площею 69,1 кв. м, сарай «М» площею 5,8 кв. 
м, погріб «П»

Львів
ська

Стрийський рн, м. 
Сколе, вул. Святосла
ва князя, 14

Головне управління Дер
жпродспоживслужби у 
Львівській області,   код 
за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Вбудовані приміщення літ. А загальною 
площею 212,6 кв. м

Закар
патська

Іршавський рн, м. Ір
шава, вул. Білець
ка, 4/2

Головне управління ста
тистики у Закарпатській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360464

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Будівля – адмінбудинок, літ. "А", загальною 
площею 199,2 кв. м

Закар
патська

Великоберезнянський 
рн, с. Волосянка, 
вул. Без назви, 173

Великоберезнянська ра
йонна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00698785

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок, А загальна площа 53,2 кв. м; 
будинок спеціалістів, Б загальною площею 34 
кв. м; хлів, гараж, В загальною площею 32,4 
кв. м; навіс, Г загальною площею 15,2 кв. м

Закар
патська

Тячівський рн, с. Те
ребля, вул. Шевчен
ка, 44

Тячівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00698839

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок – літ. А загальною площею 
458,24 кв. м; гаражі – літ. Б загальною 
площею 93,63 кв. м; кочегарка – літ. В 
загальною площею 43,50 кв. м

Закар
патська

Великоберезнянський 
рн, смт Великий Бе
резний, вул. Штефа
ника (вул. Радянської 
Армії), 45

Головне управління ста
тистики у Закарпатській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360464

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Будівля сараю, літ. Е загальною площею 59,6 
кв. м

Закар
патська

Виноградівський 
рн, м. Виноградів, 
вул. Петефі, 4

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в За
карпатській області, код 
за ЄДРПОУ 40314229

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлова будівля колишнього сховища 
загальною площею 159,7 кв. м

Закар
патська

м. Ужгород, вул. Ми
коли Бобяка, 2

ТзДВ «Ужгородхліб», код 
за ЄДРПОУ 00384259

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок 
інспекції «А1», загальною площею 81,1 кв. м; 
хлів з прибудовою «Б1» загальною площею 
37,1 кв. м

Волин
ська

Горохівський рн, 
м. Горохів, вул. Гала
на Ярослава, 3

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Волинській області, код за 
ЄДРПОУ 40317441

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Дільниця ветеринарної медицини, 
приміщення головного корпусу, загальною 
площею 84,7 кв. м

Волин
ська

Іваничівський рн, 
с. Орищі, вул. Гага
ріна, 37

Іваничівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692469

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Автомобіль ЗИЛ431412, реєстраційний 
номер АС9046АР

Волин
ська

м. Луцьк, вул. Карби
шева, 3

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Луцька 
картоннопаперова фа
брика», код за ЄДРПОУ 
38272943

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях 

Група інвентарних об’єктів (470 шт.) у складі: 
автолавка (80 шт.); дегазаційний комплект 
(2 шт.); ІДК (6 шт.); індивідуальний пакет (50 
шт.); комплект ІДК (6 шт.); костюм Л1 (3 шт.); 
ноші санітарні (3 шт.); протигаз (217 шт.); 
респіратор (89 шт.); стовпчики сигнальні (10 
шт.); санітарні сумки (4 шт.)

Волин
ська

м. Володимир
Волинський, вул. Ко
вельська, 239

Товариство з обмеже
ною відповідальністю 
«ВолодимирВолинське 
АТП10762», код за ЄД
РПОУ 05461071

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях 

Будівля готелю «Світязь» загальною площею 
7896,4 кв. м

Волин
ська

м. Луцьк, вул. Набе
режна, 4

ДП «Управління справами 
Фонду дер жав ного майна 
України», код за ЄДРПОУ 
39950170

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Вбудованоприбудоване приміщення 
загальною площею 656,6 кв. м

Волин
ська

м. Луцьк, проспект 
президента Грушев
ського, 33

ДП «Управління справами 
Фонду дер жав ного майна 
України», код за ЄДРПОУ 
39950170

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Будівля готелю «Лісова пісня» загальною 
площею 5774,7 кв. м

Волин
ська

м. Ковель, бульвар 
Лесі Українки, 12

ДП «Управління справами 
Фонду дер жав ного майна 
України», код за ЄДРПОУ 
39950170

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях
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Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со
ут риму

ва ча 
або збе
рі га ча, 
код за 

ЄДРПОУ

Назва ор
гану 

при ва ти
за ції

Окреме майно Дер жав ної установи «Ковельська виховна колонія» у складі: Дер жав на 
установа 
«Ковель
ська 
виховна 
колонія», 
код за 
ЄДРПОУ 
08562677

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду по 
Львівській, 
Закарпат
ській та 
Волин
ській об
ластях

(10301014) Адмі ніст ративна  будівля № 2, літера  «А2» (заг. пл.  632,20 кв. м); (10301015) 
Адмі ніст ративна  будівля № 1, літера  «Х2» (заг. пл.  492,40 кв. м); (10301004) Будів
ля школи, літера «Е3» (заг. пл. 1655,90 кв. м); (10301009) Клуб та їдальня для за
суджених, літера «С4» (заг. пл. 1834,40 кв. м); (10301011) Будівля ПТУ, літера «Л2» 
(заг. пл. 2508,40 кв. м); (10301027) Гуртожиток № 1, літера «П3» (заг. пл. 2704,90 
кв. м); (10301028) Гуртожиток № 2, літера «Р2» (заг. пл. 1395,80 кв. м); (10301038) 
Будівля алюмінієвого складу, літера «Д1» (заг. пл. 363,40 кв. м); (10301036) Будівля 
гальванічного цеху, літера «Б2» (заг. пл. 381,60 кв. м); (10301029) Будівля гаража, лі
тера «Г1» (заг. пл. 555,70 кв. м); (10301039) Будівля збірнорозбірного алюмінієвого 
складу, літера «В1» (заг. пл. 336,60 кв. м); (10301033) Будівля механічного цеху № 1, 
літера «К2» (заг. пл. 1588,50 кв. м); (10301034) Будівля механічного цеху № 2, літера 
«Ж2» (заг. пл. 1071,70 кв. м); (10301035) Будівля складу готової продукції № 1, літера 
«Н1» (заг. пл.  1522,40 кв. м); (10301031) Будівля складу готової продукції № 2,  літе
ра «О1» (заг. пл. 88,30 кв. м); (10301037) Будівля складу ДОК,  літера «З1» (заг. пл.  
445,80 кв. м); (10301030) Будівля складу Модуль,  літера «М1» (заг. пл.  624,30 кв. м); 
(10301010) Будівля розплідник для службових собак,  літера «Ц1» (заг. пл.  95,40 кв. м);

Волин
ська

м. Ковель, 
вул. Шев
ченка Та
раса, 20

 (10301013) Котельня, літера «Ф1» (заг. пл. 123,30 кв. м); (10301003) Контрольно
пропускний пункт № 1, літера «Т1» (заг. пл. 214,10 кв. м); (10301006) Овочесховище
склад, літера «У1» (заг. пл. 407,60 кв. м); (10301022) Підсобне приміщення № 2,  лі
тера «І1» (заг. пл.  44,70 кв. м); (10301025) Підсобне приміщення  (свинарник), літера 
«И1» (заг. пл.  108,30 кв. м); (10301017) Водонасосний будинок, літера «Є1» (заг. 
пл. 18,70 кв. м); (10301007) Будівля господарського призначення № 1,  літера «Й1» 
(заг. пл.  172,90 кв. м); (10301016) Будівля господарського призначення № 2,  літера 
«Ї1» (заг. пл. 87,80 кв. м); (10301023) Вишка освітлювальна № 1; (10301024) Вишка 
освітлювальна № 2; (10301040) Огорожа внутрішньої забороненої зони; (10301018) 
Огорожа зони; (10301021) Огорожа металева; (10301026) Огорожа між житловою та 
виробничою зонами; (10301020) Теплиця 

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: 
приміщення районної ветеринарної 
лабораторії А1 площею 165,5 кв. м, дворова 
уборна Ж1 площею 2,6 кв. м, гараж Г1 
площею 92,9 кв. м, сарай В1 площею 57,7 
кв. м, склад деззасобів Б1 площею 26,6 кв. 
м, віварій Д1 площею 85,5 кв. м

Волинська Ковельський рн, 
м. Любомль, 
вул. Брестська, 68

Любомльська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692529

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення Біличівської дільничої лікарні 
ветеринарної медицини Любомльської 
райветлікарні /А1/ площею 62,1 кв. м

Волинська Ковельський рн, 
с. Біличі, вул. Цен
тральна, 12

Любомльська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692529

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення дільниці ветеринарної 
медицини /А1/ загальною площею 54,3 
кв. м

Волинська Камінь Каширський 
рн, с. Полиці, 
вул. Волі, 3а

КаміньКаширська район
на дер жав на лікарня вете
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00692475

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення пункту ветеринарної медицини 
/А1/ площею 50,1 кв. м

Волинська Володимир
Волинський рн, 
с. Кисилин, вул. На
бережна, 3 

Локачинська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692506

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення дільничної лікарні ветеринарної 
медицини /А1/ площею 55,3 кв. м (лікарня 
та хлів)

Волинська Володимир
Волинський рн, 
с. Дорогиничі, 
вул. Набережна, 1 

Локачинська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692506

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення дільничної лікарні ветеринарної 
медицини /А1/ площею 59,3 кв. м

Волинська Володимир
Волинський рн, 
с. Войнин, вул. Лі
сова, 5

Локачинська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692506

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення пункту ветеринарної медицини 
/А1/ площею 47,5 кв. м

Волинська Володимир
Волинський рн, 
с. Кремеш, вул. Ло
кацька, 23

Локачинська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692506

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Будинок інспекції загальною площею 84,1 
кв. м

Волинська Володимир
Волинський рн, 
смт Локачі, вул. Во
лодимирська, 22а

Головне управління Держ 
продспоживслужби у 
Волинській області, код за 
ЄДРПОУ 40317441

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок 
інспекції загальною площею 107 кв. м, 
гараж загальною площею 34,9 кв. м

Волинська Ковельський 
рн, смт Ратне, 
вул. Ольги Княгині 3

Головне управління Держ
прод спо жив служ би у 
Волинській області, код за 
ЄДРПОУ 40317441

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля 
дільничної ветлікарні "А1" площею 75,4 кв. 
м, вбиральня "В1" площею 0,9 кв. м

Волинська Ковельський рн, 
с. Свинарин, 
вул. Шкільна, 9 

Турійська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692587

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля 
дільничної лікарні "А1" площею 80,8 кв. 
м, гараж "В1" площею 12,1 кв. м, хлів 
господарський "Б1" площею 13,1кв. м, 
криниця

Волинська Ковельський рн, 
с. Миляновичі, 
вул. Ольшанка, 5

Турійська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692587

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінприміщення дільничної лікарні 
ветеринарної медицини "А1" загальною 
площею 37,3 кв. м, господарський хлів 
"Б1" загальною площею 61,7 кв. м

Волинська Ковельський 
рн, с. Мокрець, 
вул. Васильчу
ка, 86а 

Турійська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692587

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
приміщення ветеринарної лікарні /А1/ 
загальною площею 62,8 кв. м, гараж /Б1/ 
загальною площею 75,3 кв. м, колодязь

Волинська Луцький рн, 
с. Сильне, 
вул. Українки Л., 9

Ківерцівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692481

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля 
Жидичинської дільниці ветмедицини 
/А1/ загальною площею 60,8 кв. м, хлів 
загальною площею 17,9 кв. м, колодязь

Волинська Луцький рн, 
с. Озерце, 
вул. Тракторна, 12

Ківерцівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692481

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
приміщення дільничої лікарні ветмедицини 
/А1/ загальною площею 63,7 кв. м, 
приміщення гаража /Б1/ загальною 
площею 78 кв. м, хлів, склад деззасобів 
загальною площею 54,4 кв. м, льох 
загальною площею 11,4 кв. м, колодязь

Волинська Луцький рн, 
с. Дерно, вул. Неза
лежності, 137а

Ківерцівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692481

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
будівля дільниці ветеринарної медицини 
/А1/ загальною площею 79,9 кв. м, хлів 
шлаковий загальною площею 28,3 кв. м

Волинська Луцький рн, 
с. Суськ, вул. 1го 
Травня, 14

Ківерцівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692481

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: дільнича 
лікарня /А1/ площею 59,9 кв. м; колодязь

Волинська Луцький рн, с. Со
кіл, вул. 8го Берез
ня, 37

Рожищенська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692464

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
будівля лікарні ветеринарної медицини А1 
загальною площею 113,9 кв. м; будівля 
льоха В1 загальною площею 61,1 кв. м; 
хлів Б1 загальною площею 114 кв. м, 
колодязь, огорожа

Волинська Луцький рн, 
с. Струмівка, 
вул. Рівненська, 54

Луцька районна дер жав
на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 
00692512

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Комарівська дільниця ветеринарної 
медицини /А1/ загальною площею 64,2 
кв. м

Волинська Камінь Каширський 
рн, с. Комарове, 
вул. Набережна, 4 

Маневицька районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692541

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення головного корпусу дільничної 
лікарні ветеринарної медицини загальною 
площею 72,1 кв. м

Волинська Володимир
Волинський 
рн, с. Риковичі, 
вул. Українки Лесі, 4 

Іваничівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692469

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок загальною площею 53,6 кв. 
м, гараж з сараєм загальною площею 63,5 
кв. м, овочесховище загальною площею 
17,8 кв. м

Волинська Ковельський рн, 
с. Римачі, вул. За
вокзальна, 4а 

Дер жав на установа «Во
линська обласна фітосані
тарна лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38400580

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок 
ветлікарні /А1/ загальною площею 109,8 кв. 
м, хлів цегляний /Б1/ загальною площею 
53,7 кв. м

Волинська Луцький рн, 
с. Мирків, вул. Хо
рольського, 40

Горохівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692452

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля 
лабораторії /А1/ загальною лощею 230,4 кв. 
м, хлораторна /В1/ загальною площею 15,6 
кв. м, лідник цегляний /Б/ загальною площею 
46,9 кв. м, склад цегляний /Г1/ загальною 
площею 108,2 кв. м, виварій /Д 1/ загальною 
площею 57,5 кв. м, гараж на автомашини 
/31/ загальною площею 91,6 кв. м, склад 
горючого /Е/ загальною площею 18,9 кв. м, 
вбиральня /Ж/ загальною площею 2,4 кв. м, 
збірний резервуар

 Волинська  Луцький рн, м. Го
рохів, вул. Берес
тецька, 7

 Горохівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692452

 Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок 
ветлікарні /А1/ загальною площею 188,4 
кв. м, стаціонарний дерев’яний будинок 
/В1/ загальною площею 60,1 кв. м, гараж 
цегляний на 2 місця /Г1/ загальною 
площею 58,0 кв. м, льох /Б/ загальною 
площею 14,8 кв. м, колодязь

Волинська Луцький рн, м. Бе
рестечко, вул. Дри
ни Володі, 4

Горохівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692452

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок 
ветлікарні /А1/ загальною площею 68,4 кв. 
м, хлів цегляний /Б1/ загальною площею 
46,8 кв. м

Волинська Луцький рн, 
с. Звиняче, 
вул. Шевченка, 2

Горохівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692452

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок 
ветлікарні /А1/ загальною площею 83,9 кв. 
м, хлів цегляний /В1/ загальною площею 
28,8 кв. м, гараж /Б1/ загальною площею 
64 кв. м

Волинська Луцький рн, с. Бо
рисковичі, вул. Цен
тральна, 20

Горохівська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692452

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення ветеринарної дільниці /А1/ 
загальною площею 45,6 кв. м

Волинська Камінь Кашир
ський рн, с. Ветли, 
вул. Поліська, 177

Любешівська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692535

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок 
ветдільниці загальною площею 65,5 кв. м, 
сарай /Б1/ загальною площею 47,4 кв. м

Волинська Камінь Каширський 
рн, с. Седлище, 
вул. Григорука Ва
лентина, 34

Любешівська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692535

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Приміщення Великоглушанської дільничої 
лікарні ветмедицини загальною площею 
71,2 кв. м

Волинська Камінь Каширський 
рн, с. Велика 
Глуша, вул. Пасика 
Олександра, 21

Любешівська районна 
дер жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692535

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок площею 74,5 кв. м; сарай 
площею 42,3 кв. м

Волинська Ковельський рн, 
с. Підліси, вул. Па
рубка, 12

Ковельська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00692498

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Частина адмі ніст ративного будинку А2 
загальною площею 306 кв. м

Волинська Луцький рн, м. Кі
верці, вул. Грушев
ського, 23

Західний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40479801

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: 
приміщення, А1, загальною площею 103,2 
кв. м; приміщення, гараж, літера «Б1» 
загальною площею 21,9 кв. м

Волинська Володимир
Волинський 
рн, смт Іваничі, 
вул. Банківська, 5

Відділ фінансів 
ВолодимирВолинської 
районної дер жав ної адмі
ніст рації, код за ЄДРПОУ 
02311750

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Цегляний гараж загальною площею 60,9 
кв. м

Волинська м. Луцьк, вул. Шев
ченка, 22

Дер жав на служба України 
з безпеки на транспорті, 
код за ЄДРПОУ 39816845

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: гараж 
дизельний загальною площею 201,7 кв. м, 
будівля мехцеху загальною площею 235,5 
кв. м, керносховище загальною площею 
417,7 кв. м, баня санпропускниккотельня 
загальною площею 136,2 кв. м, піднавіс 
загальною площею 123,2 кв. м, гараж 
загальною площею 514,1 кв. м, склад 
матеріалів загальною площею 403,7 кв. м

Волинська  м. Володимир
Волин ський, вул. 
Луцька, 80В

 Відокремлений підрозділ 
«Геологорозвідувальна 
експедиція» Державного 
підприємства «Львівву
гілля», код за ЄДРПОУ 
38693595

 Регіональне відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин
ській областях

Нежитлове приміщення – частина будинку 
загальною площею 495,8 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Хреща
тик, 34

Дер жав не підприємство 
зовнішньоекономічної ді
яльності «Укрінтеренерго», 
код за ЄДРПОУ 19480600

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Частина нежитлової дев’ятиповерхової 
будівлі (корпус № 11 заводоуправління, 
частина по літ. 7), загальною площею 8269,7 
кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Сім’ї 
Хохлових, 8

Київський апеляційний 
господарський суд, код за 
ЄДРПОУ 25960043

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Легковий автомобіль марки Daewoo, модель 
Leganza, 1998 року випуску, реєстраційний 
номер АА4981НР

м. Київ м. Київ, вул. Мос
ковська, 8, корп. 30

Шостий апеляційний адмі
ніст ративний суд, код за 
ЄДРПОУ 42250890

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Окреме майно – кран автомобільний (КС
4561) К162 на базі шасі КрАЗ257, дер жав
ний № АА 8416 ВМ, інв. № 8457

м. Київ м. Київ, вул. Барен
бойма, 8

Мостобудівельний загін 
№ 2 ПАТ «Мостобуд», код 
за ЄДРПОУ 01386303

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву
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Нежитлове приміщення (колишня захисна 
споруда цивільної оборони (корпус 23))

м. Київ м. Київ, вул. Акаде
міка Кримського, 
27, літера Б

ПАТ «Науководослідний 
інститут електромеха
нічних приладів», код за 
ЄДРПОУ 14309824

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Нежитлові приміщення окремо розташованої 
будівлі їдальні загальною площею 1063,0 
кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Ва
сильківська, 34, 
літера Т

ПрАТ «Торговельно – під
приємницький центр», код 
за ЄДРПОУ 05414775

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Об’єкт нерухомого майна: майновий 
комплекс – санаторій (недіючий) загальною 
площею 1061,90 кв. м, а саме: водолікарня 
(літера А) загальною площею 793,00 кв. 
м, ізолятор (літера Б) загальною площею 
158,30 кв. м, літній павільйон (літера В) 
загальною площею 87,30 кв. м, майстерня 
(літера Г) загальною площею 13,50 кв. м, 
туалет (літера Д) загальною площею 9,80 
кв. м

 м. Київ  вул. Федора Мак
сименка (Червоно
флотська), 3

 Відсутній  Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Склад збереження матеріалів мобрезерву 
загальною площею 1159,9 кв. м (з 
обладнанням: кранбалка – 2 одиниці; 
консольно–поворотний кран – 1 одиниця; 
підвісні шляхи, електротельфер – 2 одиниці; 
стелаж – 1 одиниця; контейнер – 2 
одиниці)

 м. Київ  вул. Електриків, 26, 
літера XXXII

 ПрАТ «Завод «Кузня на 
Рибальському», код за 
ЄДРПОУ 14312364

 Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Госпблок (літ. «А») загальною площею 691,5 
кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Тупіко
ва генерала, 11А/ 
вул. Деснянська, 
19А 

ДП «Виробниче 
об’єднання «Київприлад», 
код за ЄДРПОУ 14309669

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Будівля складу – модулю (літ. «С»), 
огорожа – частина 70 м, ворота металеві 
запасні

м. Київ м. Київ, вул. Ку
дрявська, 16

ДП «АГРОСПЕЦСЕРВІС», 
код за ЄДРПОУ 34532280

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Нежитлове приміщення на третьому поверсі 
будівлі літера А

м. Київ м. Київ, вул. Верх
ня, 35

Дер жав не підприємство 
«Еко», код за ЄДРПОУ 
32309722

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Вбудоване нежитлове приміщення 
громадського призначення 

м. Київ м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 10

Дер жав не підприємство 
«Еко», код за ЄДРПОУ 
32309722

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Частина нежитлових приміщень корпусу 
№ 1 першого поверху загальною площею 
350,8 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Мос
ковська, 8

Дер жав не підприємство 
завод «Арсенал», код за 
ЄДРПОУ 14310520

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Частина нежитлових приміщень корпусу 
№ 7, загальною площею 150,0 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Мос
ковська, 8

Дер жав не підприємство 
завод «Арсенал», код за 
ЄДРПОУ 14310520

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Нежитлова будівля – павільйон П72/2, 
інвентарний № 00003, реєстровий 
№ 02023057.5.АААДЖГ525, реєстраційний 
номер: 1841848680000, загальною площею 
400,0 кв. м

м. Київ  вул. Булаховського 
Академіка, 2

Дер жав не підприємство 
«Інженерний центр «Суш
ка» Інституту технічної 
теплофізики Національної 
академії наук України, код 
за ЄДРПОУ 02023057

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву 

Нежитлова будівля – каналізаційна 
(насосна) споруда, інвентарний № 00004, 
реєстровий № 02023057.5.АААДЖГ526, 
реєстраційний номер: 1841895880000, 
загальною площею 18,0 кв. м

м. Київ  вул. Булаховського 
Академіка, 2

Дер жав не підприємство 
«Інженерний центр «Суш
ка» Інституту технічної 
теплофізики Національної 
академії наук України, код 
за ЄДРПОУ 02023057

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву 

Нежитлова будівля – павільйон П72/3, 
інвентарний № 00005 реєстровий 
№ 02023057.5.ВГХУПШ003, реєстраційний 
номер: 1841861780000, загальною площею 
350,0 кв. м

м. Київ  вул. Булаховського 
Академіка, 2

Дер жав не підприємство 
«Інженерний центр «Суш
ка» Інституту технічної 
теплофізики Національної 
академії наук України, код 
за ЄДРПОУ 02023057

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву 

Нежитлова будівля корпусу № 14 (літера Я), 
загальною площею 5097,6 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Мос
ковська, 8 

Дер жав не підприємство 
завод «Арсенал», код за 
ЄДРПОУ 14310520

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Група нежитлових приміщень, загальною 
площею 370,6 кв.м, № 200, літ. Б:Б’ 
(№№ 16 площею 75,8 кв. м, мск № ІІХVІ 
площею 294,8 кв. м)

м. Київ вул. Велика Василь
ківська, 13/1

Управління агропромис
лового розвитку Київської 
обласної державної адмі
ністрації (код за ЄДРПОУ 
00731583)

Регіональне відділення 
Фонду по м. Києву

Пасажирський павільйон в Лузанівці Одеська м. Одеса, пляж Лу
занівка, 21/1

ДП «Одеський морський 
торговельний порт», код 
за ЄДРПОУ 01125666

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля (6/100 часток) Одеська Подільський рн, 
с. Жеребкове, 
вул. Привокзаль
на, 4

ТОВ «Кононівський еле
ватор», код за ЄДРПОУ 
32284263 (зберігач)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Приміщення магазину Одеська Овідіопольський 
рн, смт Авангард, 
вул. Теплична, 1

КСП «Тепличне» (ПП «Те
пличне»), код за ЄДРПОУ 
5528964

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля загальною площею 256,5 
кв. м

Одеська Овідіопольський 
рн, с. Новоградків
ка, вул. Централь
на, 57

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Будівлі колишньої електростанції з 
обладнанням та градирнею

Одеська м. Ізмаїл, вул. Ки
шинівська, 4Б

Ізмаїльська філія ДП 
«Адмі ніст рація морських 
портів України», код за 
ЄДРПОУ 38728402

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Будівля конторилабораторії Одеська м. Білгород
Дністровський, 
вул. Кочубинсько
го, 52Б

ТДВ «ПМК225», код за 
ЄДРПОУ 01039857

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Будівля гаражу загальною площею 367 кв. м Одеська Білгород
Дністровський рн, 
с. Удобне, комплекс 
будівель та споруд 
№ 2

БілгородДністровське 
міжрайонне управління 
водного господарства, код 
за ЄДРПОУ 21013142

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлове приміщення № 101 Одеська м. Одеса, вул. Ота
мана Головатого, 
62, приміщ. № 101

ПАТ «Одеський автоскла
дальний завод», код за 
ЄДРПОУ 00231604

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлове приміщення № 102 Одеська м. Одеса, вул. Ота
мана Головатого, 
62, приміщ. № 102

ПАТ «Одеський автоскла
дальний завод», код за 
ЄДРПОУ 00231604

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля (частка 19/100) Одеська Тарутинський рн, 
смт Тарутине, 
вул. Широка, 9

Південний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477150

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлове приміщення двоповерхової 
будівлі, загальною площею 310,20 кв. м

Одеська м. Одеса, вул. Оль
гіївська, 37

Орендар Приватне мале 
підприємство «Старт», код 
за ЄДРПОУ 19200954

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре
са(и) 

об’єк та

Назва 
ба лан со ут
риму ва ча 
або збе рі

га ча, 
код за ЄД

РПОУ

Назва ор
гану 

при ва ти
за ції

Окреме майно Дер жав ної установи «Південна виправна колонія (№ 51)» у складі: Дер жав на 
установа 
«Південна 
виправ
на колонія 
(№ 51)» код 
за ЄДРПОУ 
08564133

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду по 
Одеській 
та Мико
лаївській 
областях

(10300001) КПП  (літера 1Є)  (заг. пл. 6,4 кв. м); (10300003) Гуртожиток (літера 
2З) (заг. пл. 888,2 кв. м); (10300002) Адмінбудівля  (літера Ж, Ш) (заг. пл. 1304,5 
кв. м); (10300004) Баня  (літера 2Д) (заг. пл. 824,1 кв. м); (10300005) Їдальня (лі
тера Є) (заг. пл. 1437,5 кв. м); (10300007) Цех  (літера 2Е) (заг. пл. 130,6 кв. м); 
(10300008) ДІЗО (літера А)  (заг. пл. 265,3 кв. м); (10300010) Овочесховище  (лі
тера П) (заг. пл. 1381,5 кв. м); (10300011) Гуртожиток (літера 2Г) (заг. пл. 589,1 
кв. м); (10300013) Флігер (літера З) (заг. пл.  231,6 кв. м); (10300014) Гуртожиток 
(літера 2А) (заг. пл. 2991,5 кв. м); (10300015) Гуртожиток (літера 2І) (заг. пл.  833,9 
кв. м); (10300009) Вольєр (літера 1Д) (заг. пл. 17,8 кв. м); (10300021) Резерву
ар для води (літера № 10) 150 куб. м; (10300022) Замощення (літера ІІIVI) (заг. 
пл. 23399,64 кв. м); (10300027) Охоронна вежа (літера 2К) (заг. пл. 21,9 кв. м); 
(10300024) Охоронна вежа (літера 1Й) (заг. пл. 16,6 кв. м); (10300026) Огорожа (лі
тера 17)  (937,0 пог. м); (10300028) Охоронна вежа (літера 1И) (заг. пл. 2,2 кв. м);

Одеська м. Одеса, 
вул. Люст
дорфська 
дорога, 9

 (10300047) Внутрішня мережа зв’язку  (235 пог. м); (10300023) Охоронна вежа 
(літера 1І) (заг. пл. 8,3 кв. м); (10300006) Будівля ПТУ (літера 1Б) (заг. пл. 692,6 
кв. м); (10300016) Будівля довготривалих побачень (літера Б) (заг. пл.  568,5 кв. 
м); (10300029) Охоронна вежа (літера 2Ж) (заг. пл. 5,2 кв. м); (101300049) До
поміжна будівля (літера 1Г) (заг. пл. 11,2 кв. м); (101300050) Основне (літера 
1Е) (заг. пл.  39 кв. м); (101300052) Майстерня (літера 1В) (заг. пл. 135,5 кв. м); 
(101300053) Будівля охорони (літера 1Ж) (заг. пл. 161,1 кв. м); (101300054) Осно
вне (літера 1З) (заг. пл.  25,9 кв. м); (101300055) Пожежне депо (літера В) (заг. 
пл. 74,1 кв. м); (101300059) Допоміжна будівля (літера 1Я) (заг. пл. 15,3 кв. м); 
(101300060) Альтанка (літера 1Ю) (заг. пл.  2,1 кв. м); (101300061) Навіс (літера 1Ш);
(101300062) Основне (літера Ї)  (заг. пл. 1143,8 кв. м); (101300063) Допоміжна бу
дівля (літера 1Щ) (заг. пл. 5,2 кв. м); (101300064) Туалет (літера 2Є) (заг. пл.  2,5 
кв. м); (101300066) Навіс (літера 2Ї); (101300067) Допоміжна будівля (літера 1Л) 
(заг. пл. 5,8 кв. м); (101300068) Навіс (літера 1К); (101300069) Сарай (літера 2В) 
(заг. пл.  6,2 кв. м); (101300070) Навіс (літера 2Б); (101300071) Навіс (літера 1Ч); 
(101300072) Допоміжна будівля (літера 1Ф) (заг. пл. 4,5 кв. м); (101300073) На
віс (літера 1У); (101300075) Теплиця (літера 1Х); (101300076) Теплиця (літера 1Ц); 
(10300019) Майстерня (літера Х) (заг. пл.  58,3 кв. м); (10300017) Механічна майстер
ня (літера І) (заг. пл. 5106,9 кв. м.); (10300014) Склад (літера Ч) (заг. пл.  540,8 кв. 
м); (10300001) Основне/ Адмінбудівля  (літера 1А) (заг. пл. 2003,6 кв. м); (10300009) 
Склад (літера Я) (заг. пл.  546,8 кв. м); (10300005) Вагова (літера Т) (заг. пл.  4,6 кв. м);
(10300004) Основне (літера Ф) (заг. пл. 1286,7 кв. м); (10300007) Ваги (літера № 14); 
(10300003) Цех  (літера У) (заг. пл.  3014,8 кв. м); (10300010) Гараж (літера Ц) (заг. пл.  
52,3 кв. м); (10300102) Дороги в’їзні (заг. пл. 350 кв. м); (10300103) Басейн для збору 
води  (літера № 13) (заг. пл.  20 кв. м); (10300013) Склад (літера Р) (заг. пл.  548,6 кв. 
м); (10300021) Навіс  (літера 1Р) (заг. пл.  54,9 кв. м); (10300024) Навіс  (літера 1С) 
(заг. пл.  39,1 кв. м); (10300025) Склад (літера Е) (заг. пл.  189,4 кв. м); (10300008) Цех  
(літера Г) (заг. пл.  668,4 кв. м); (10300016) Басейн для збору води  (літера   № 11) 
(заг. пл. 24 кв. м); (10301606) Допоміжна будівля (літера 1Н) (заг. пл. 1,8 кв. м);
(10301605) Основне (літера Щ) (заг. пл. 101,3 кв. м); (10300022) Гараж (літера 1Т) 
(заг. пл.  76,7 кв. м); (10300026) Цех  (літера Д) (заг. пл.  245,7 кв. м); (10300023) 
Склад (літера Ю) (заг. пл.  93,3 кв. м); (10300018) Допоміжна будівля (літера 1П) (заг. 
пл. 83,4 кв. м); (10300011) Навіс вагової (літера 1М) (заг. пл. 73,8 кв. м); (10300006) 
Ємність (літера № 12) (заг. пл.  2,5 кв. м); (10300020) Літній душ (літера 1О) (заг. 
пл.  1 кв. м)

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Нежитлова будівля загальною площею 189,8 
кв. м

Одеська Тарутинський рн, 
смт Тарутине, 
вул. Широка, 12

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Одеській області, код за 
ЄДРПОУ 20987385

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля площею 492 кв. м Одеська Балтський рн, 
м. Балта, вул. Богда
нюка, 13

Південне міжрегіо наль не 
управління Міністерства 
юстиції (м. Одеса), код за 
ЄДРПОУ 43315529

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Гараж Одеська Ізмаїльський рн, 
м. Рені, вул. Возне
сенська

Дер жав на установа 
«Одеська обласна фітоса
нітарна лабораторія», код 
за ЄДРПОУ 38438855

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Будівля гаражів загальною площею 57,8 кв. м Одеська Подільський рн, 
м. Ананьїв, вул. Героїв 
України, 48 «А»

Дер жав на установа 
«Одеська обласна фітоса
нітарна лабораторія», код 
за ЄДРПОУ 38438855

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Частина нежитлової двоповерхової удівлі пло
щею 141,0 кв. м

Одеська  Березівський рн, 
смт Ширяєве, 
вул. Коробченка, 32

Дер жав на установа 
«Одеська обласна фітоса
нітарна лабораторія», код 
за ЄДРПОУ 38438855

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля у складі: адмі ніст ративна 
будівля А, гараж Б, гараж В, вбиральня Г, 
дворові споруди № 15 загальною площею 
100,7 кв. м 

Одеська  Болградський рн, 
м. Арциз, вул. Трудо
ва, 10А

Дер жав на установа 
«Одеська обласна фітоса
нітарна лабораторія», код 
за ЄДРПОУ 38438855

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлове приміщення магазину Одеська м. Ізмаїл, вул. Севас
топольська, 24

ПрАТ «Ізмаїльський річ
ковий порт «Дунайсудно
сервіс», код за ЄДРПОУ 
00463119

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлові будівлі у складі: приміщення літ. А, 
гараж з навісом літ. Б, б, вбиральня літ. В 

Одеська Одеський рн, 
смт Хлібодарське, 
вул. Маяцька до
рога, 26 

Дер жав на установа 
«Одеська обласна фітоса
нітарна лабораторія», код 
за ЄДРПОУ 38438855

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Будівлі, споруди та обладнання станції техніч
ного обслуговування автотранспорту

Одеська Одеський рн, 
смт Авангард, 
вул. Ангарська, 1а

ТОВ «Авангард –Д», код 
за ЄДРПОУ 33424167

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля з гаражем та вбиральнею 
(частка 1/4)

Одеська Болградський рн, 
м. Болград, вул. По
штова (Трайкова), 43

Південний офіс Держ 
аудитслужби,код за ЄД
РПОУ 40477150

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Майданчик для накопичення та тимчасового 
зберігання вантажів

Микола
ївська

Очаківський рн, 
с. Куцуруб, вул. Оль
війська, 1/15

ПрАТ «Очаківське ХПП», 
код за ЄДРПОУ 04270593

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Ковбасний цех фабрикикухні Микола
ївська

м. Южноукраїнськ, 
Промисловий май
данчик, 21а

ДП НАЕК «Енергоатом» 
по ВП «ЮжноУкраїнська 
АЕС», код за ЄДРПОУ 
24584661

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля загальною площею 2935,1 
кв. м

Микола
ївська

м. Миколаїв, вул. За
водська, 11

Миколаївський окружний 
адмі ніст ративний суд, код 
за ЄДРПОУ 35356555

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля Микола
ївська

Братський рн, 
смт Братське, 
вул. Вороніна, 28

Територіальне управління 
Дер жав ної судової адмі
ніст рації України в Мико
лаївській області, код за 
ЄДРПОУ 26299835

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях
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Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Адмінбудівля з допоміжними будівлями та 
спорудами, загальною площею 113,9 кв. м

Микола
ївська

Єланецький рн, 
смт Єланець, 
вул. Паркова (Горько
го), 18

Південний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477150

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Адмі ніст ративне приміщення загальною пло
щею 437,2 кв. м

Микола
ївська

Березнегуватський 
рн, смт Березнегува
те, площа Соборно
Миколаївська (площа 
Леніна), 7

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Миколаївській області, код 
за ЄДРПОУ 13844159

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлове приміщення з допоміжними будів
лями та спорудами

Микола
ївська

Єланецький рн, 
смт Єланець, 
вул. Аграрна, 24/1

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Миколаївській області, код 
за ЄДРПОУ 13844159

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлові приміщення (частка 15/100) Микола
ївська

Березанський рн, 
смт Березанка, 
вул. Центральна (Ле
ніна), 31

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Миколаївській області, код 
за ЄДРПОУ 13844159

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Гараж загальною площею 100,5 кв. м Микола
ївська

Снігурівський 
рн, м. Снігурівка, 
вул. Центральна, 3/2

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Миколаївській області, код 
за ЄДРПОУ 13844159

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлові приміщення (частка 13/25) Микола
ївська

Доманівський рн, 
смт Доманівка, 
вул. Центральна, 61

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Миколаївській області, код 
за ЄДРПОУ 13844159

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля літ. А2 загальною площею 
490,5 кв. м, ганок, гараж літ. Б1 загальною 
площею 107,0 кв. м

Микола
ївська

Братський рн, 
смт Братське, 
вул. Шевченка, 13

Управління соціально
го захисту населення 
Вознесенської районної 
дер жав ної адмі ніст рації 
Миколаївської області, код 
за ЄДРПОУ 24781812

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежитлова будівля за літ. А загальною пло
щею 541,6 кв. м; вбиральня за літ. Б; замо
щення – І; басейн – № 1

Микола
ївська

Вознесенський 
рн, смт Токарівка, 
вул. Елеваторна, 6

4 Дер жав ний пожежноря
ту валь ний загін Головного 
Управління Дер жав ної служ
би України з над зви чайних 
ситуацій у Миколаївській 
області, код за ЄДРПОУ 
38244137

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Виробнича база Микола
ївська

м. Миколаїв, вул. Ка
ховська, 65А

Управління каналів річки 
Інгулець, код за ЄДРПОУ 
42749093

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Комплекс будівель та споруд господарства 
«Кінбурнська коса» 

Микола
ївська

Миколаївський 
рн, с. Покровське, 
вул. Римбовська, 58 

Дер жав не підприємство 
«Миколаївський морський 
торговельний порт», код 
за ЄДРПОУ 01125608

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Комплекс нежитлових будівель (частка 5/12) Микола
ївська

Первомайський рн, 
м. Первомайськ, 
вул. Шолом Алей
хема, 4

Південний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477150

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Комплекс будівель та споруд: адмінбудівля 
літ. А2 загальною площею 654,6 кв. м; вби
ральня літ. Б1, споруда 1, огорожа 24

Микола
ївська

Миколаївський рн, 
м. Нова Одеса, 
вул. Кухарєва, 42

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Миколаївській області, код 
за ЄДРПОУ 13844159

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Адмі ніст ративна будівля літ. А2 площею 427,4 
кв. м; гараж літ. Б1 площею 16,4 кв. м

Микола
ївська

Вознесенський 
рн, смт Братське, 
вул. Миру, 100

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Миколаївській області, код 
за ЄДРПОУ 13844159

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Зерносклад № 22 Микола
ївська

Баштанський рн, 
с. Станційне, вул. Іри
ни Сеник, 1

ВАТ «Новобузький комбі
нат хлібопродуктів», код 
за ЄДРПОУ 00952083

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежиле приміщення (диспетчерський і поса
дочний радіолокатор, А1) загальною площею 
66,0 кв. м

Микола
ївська

Миколаївський рн, 
с. Баловне, вул. Київ
ське шосе, 11В

Одеський регіо наль ний 
структурний підрозділ 
Дер жав ного підприємства 
обслуговування повітря
ного руху України, код за 
ЄДРПОУ 19214577

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежиле приміщення (стартовий диспетчер
ський пункт курсу 226, А1), загальною пло
щею 57,5 кв. м 

Микола
ївська

Миколаївський рн, 
с. Баловне, вул. Київ
ське шосе, 11Д

Одеський регіо наль ний 
структурний підрозділ 
Дер жав ного підприємства 
обслуговування повітря
ного руху України код за 
ЄДРПОУ 19214577

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежиле приміщення (дальній привідний ра
діомаркерний пункт та передавальний радіо
центр, А1) загальною площею 231,7 кв. м 

Микола
ївська

Миколаївський рн, 
с. Баловне, вул. Київ
ське шосе, 11Е

Одеський регіо наль ний 
структурний підрозділ 
Дер жав ного підприємства 
обслуговування повітря
ного руху України код за 
ЄДРПОУ 19214577

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Виробничий (нежитловий) об’єкт – А1 вироб
ничий корпус 402,7 кв. м, Б1 склад 419,6 кв. м, 
В1 склад ПММ 49,2 кв. м, Г2 КПП 22,2 кв. м, 
Д1 ангар 276,6 кв. м, Е1 матеріальний склад 
116,9 кв. м, Ж вбиральня, 1 ворота, 2 огорожа, 3 
огорожа, 4 ворота, 5 хвіртка, 6 басейн, 7 огоро
жа, 8 хвіртка, 9 ємність

Микола
ївська

Баштанський рн, 
смт Березнегувате, 
вул. 1го Травня, 1 

Управління каналів річки 
Інгулець, код за ЄДРПОУ 
42749093

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Нежилий об’єкт, база загальною площею 
593,3 кв. м у складі: адмінбудинок з РММ 
та котельнею, А1, 393,8 кв. м; ганок, № 1; 
ганок, № 2; прохідна, Б1, 18,9 кв. м; плотня, 
В1, 80,5 кв. м; гараж для а/м, Ж1, 100,1 кв. 
м; убиральня, Г1; склад ПММ, К1; огорожі 
відкритої площадки № 7, 8, 9, 10; замощення 
відкритої площадки, № ІІІ; огорожі № 3, 4, 5, 
6; замощення № І, ІІ 

Микола
ївська

Баштанський рн, 
м. Баштанка, вул. Со
борна, 100

Управління каналів річки 
Інгулець, код за ЄДРПОУ 
42749093

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

Виробничий (нежитловий ) об’єкт у складі: 
А1 склад 413,4 кв. м; Б1 нежитлова будівля 
63,6 кв. м 

Микола
ївська

Баштанський (Берез
негуватський) рн, 
смт Березнегувате, 
вул. Павлова, 1

Управління каналів річки 
Інгулець, код за ЄДРПОУ 
42749093

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

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.

Полтав
ська

м. Гадяч, вул. Лох
вицька, 6

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 13967927

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: бу
дівля колишнього будинку ветеранів, Літ. 
»А1,а,а1», загальною 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», загальною площею 8,5 
кв. м; колодязь № 1

 Полтав
ська

 Хорольський рн, 
с. Вергуни, вул. Ри
бальська, 29а

 СВК «Перемога», код за 
ЄДРПОУ 05423113

 Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях



Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
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ба лан со ут риму ва ча 

або збе рі га ча, 
код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Гараж, загальною площею 26,8 кв. м Полтав
ська

Лохвицький рн, 
м. Лохвиця, вул. Не
залежності, 1

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 40358617

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сей
сморозвідувальної партії № 39

Полтав
ська

Новосанжарський 
рн, с. Лелюхівка, 
вул. Соснова, 9

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Громадський будинок з господарськими (до
поміжними) будівлями та спорудами (розмір 
частки 9/50) у складі: частина громадського 
будинку літ. АІІ, А2,а3,а4,а5, а6,а7, загаль
ною площею 91,8 кв. м, а саме: приміщення 
№№ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16; частина 
гаражу літ. Б1 (допоміжне приміщення), 
загальною площею 13,7 кв. м, а саме: не
житлове приміщення № 2; частина вбиральні 
літ. В1, загальною площею 1,7 кв. м, а саме: 
приміщення № 2

Полтав
ська

Полтавський рн, 
м. Решетилівка, 
вул. Покровська, 41

Головне управління ста
тистики у Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361892

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сей
сморозвідувальної партії № 1

Полтав
ська

Чутівський рн, 
смт Чутове, вул. Ко
роленка, 10

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівля магазину, загальною площею 64,8 
кв. м

Полтав
ська

м. Миргород, вул. Ро
бітнича, 18

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сей
сморозвідувальної партії № 46 у складі: бокс 
для стоянки автомобілів з адмінбудинком літ. 
АІІ, площею 501,0 кв. м; бокс для ремонта літ. 
БІ, площею 222,6 кв. м; сарай літ. ВІ, площею 
47,3 кв. м; склад літ. ЕІ, площею 18,5 кв. м; 
сарай літ. ЖІ, площею 93,9 кв. м; сарай літ. ЄI 
площею 4,9 кв. м; убиральня, літ. ИІ, площею 
2,6 кв. м; віртка літ. № 1; огорожа літ. № 2

 Полтав
ська

 Решетилівський рн, 
смт Решетилівка, 
вул. Червонопарти
занська, 43

 Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

 Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази 
сейсморозвідувальної партії № 25 у складі: охо
ронне приміщення літ. А1,а, площею 13,4 кв. 
м; ремонтний бокс літ. Б1, Б11, Б21, б, пло
щею 421,5 кв. м; підсобне приміщення № 2 літ. 
В1, площею 17,4 кв. м; матеріальний склад з 
радіорубкою літ. Г1, площею 99,3 кв. м; ово
чесховище літ. Д1, площею 21,6 кв. м; їдальня 
літ. Е1,е, площею 81,5 кв. м; підсобне при
міщення № 1 літ. Є, є, є1 площею 148,0 кв. м; 
будівля камеральної обробки літ. Ж1, ж, пло
щею 141,2 кв. м; туалет літ. И1, площею 3,4 
кв. м; котельня літ. І1, І11, і, і1 площею 69,5 
кв. м; металевий вагон (тимчасовий) літ. І; навіс 
(тимчасовий) літ. Й; ворота з хвірткою літ. № 1; 
огорожа літ. № 2; ворота літ. № 3; трансформа
торна підстанція літ. № 4; огорожа літ. № 5

 Полтав
ська

 Гадяцький рн, 
с. Вельбівка, 
вул. Центральна, 30

 Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

 Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: частина 
нежитлової будівлі А1; А2, площею 170,2 кв. 
м та сарай, Б1, площею 69,5 кв. м

Полтав
ська

Гадяцький рн, м. Га
дяч, вул. Героїв Май
дану, 48

Головне управління ста
тистики у Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361892

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежиле приміщення загальною площею 258,2 
кв. м

Полтав
ська

Полтавський рн, 
с. Розсошенці, 
вул. Кременчуцька, 8, 
приміщення 128

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежитлові приміщення в житловому будинку 
загальною площею 75,2 кв. м

Полтав
ська

Полтавський рн, 
с. Розсошенці, 
вул. Кременчуцька, 8

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежитлове приміщення (приміщення АТС) в 
житловому будинку загальною площею 59,8 
кв. м

Полтав
ська

Полтавський рн, 
с. Розсошенці, 
вул. Комарова, 4а

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Гараж, загальною площею 25,0 кв. м Полтав
ська

Лубенський рн, м. 
Гребінка, пров. При
путня Олексія, 1, 
гараж 8

ПівнічноСхідний офіс 
Держаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Регіональне відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сей
сморозвідувальної партії № 27

Полтав
ська

м. Миргород, 
вул. Котляревсько
го, 177

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Частина адмі ніст ративної будівлі, загальною 
площею 99,4 кв.м.

Полтав
ська

Чутівський рн, 
смт Чутове, пров. 
Центральний, 4

Головне управління ста
тистики у Полтавській 
області, код ЄДРПОУ 
02361892

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівлі і споруди колишньої виробничої бази 
сейсморозвідувальної партії № 2

Полтав
ська

Лохвицький рн, 
с. Сенча

Полтавська експедиція 
по геофізичним дослі
дженням у свердловинах 
Дер жав ного геофізичного 
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ 
21044912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях
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Гараж, літер «А1» загальною площею 27,3 
кв. м

Полтав
ська

Шишацький рн, 
смт Шишаки, 
вул. Партизанська, 
гараж 6/1

Головне управління ста
тистики у Полтавській 
області, код за ЄДРПОУ 
02361892

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Громадський будинок з господарськими (до
поміжними) будівлями та спорудами загаль
ною площею 384,4 кв. м

Полтав
ська

м. Лубни, вул. Шев
ченка, 8

Головне управління Пен
сійного фонду України в 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 13967927

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля 
колишнього дитячого садка літ. «А,а1», сарай 
літ. «Б», сарай літ. «В», погріб літ. «Г», ворота 
з хвірткою № 1, огорожа № 2, 3

Полтав
ська

Кременчуцький рн, 
с. Степове, вул. Ма
тросова, 11

Товариство з обмеже
ною відповідальністю 
«Інвестиційнопромислова 
компанія «Полтавазер
нопродукт» (ТОВ ІПК 
«Полтавазернопродукт»), 
код за ЄДРПОУ 31059651

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівля колишньої лазні загальною площею 
166,7 кв. м

Полтав
ська

Лубенський рн, 
с. Вишневе, вул. То
полева, 2а

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівля колишнього клубу загальною площею 
398,7 кв. м

Полтав
ська

Лубенський рн, 
с. Тимки, вул. Цен
тральна, 1

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівля колишнього клубу загальною площею 
318,0 кв. м

Полтав
ська

Лубенський рн, 
с. Іванівка, вул. Цен
тральна, 6

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівля колишнього клубу літ. «А», підсобне 
приміщення літ. «Б»

Полтав
ська

Кременчуцький рн, 
с. Великі Кринки, 
вул. Чкалова, 2

Товариство з обмеже
ною відповідальністю 
«Інвестиційнопромислова 
компанія «Полтавазер
нопродукт» (ТОВ ІПК 
«Полтавазернопродукт»), 
код за ЄДРПОУ 31059651

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівля колишнього клубу загальною площею 
199,2 кв. м

Полтав
ська

Кременчуцький 
рн, с. Степове, 
вул. Шкільна, 3

Товариство з обмеже
ною відповідальністю 
«Інвестиційнопромислова 
компанія «Полтавазер
нопродукт» (ТОВ ІПК 
«Полтавазернопродукт»), 
код за ЄДРПОУ 31059651

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Будівля колишнього клубу загальною площею 
404,9 кв. м

Полтав
ська

Лубенський рн, 
с. Хоружівка, 
вул. Шкільна, 17

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду Полтавській та 
Сумській областях

Нежитлові приміщення загальною площею 
90,9 кв. м

Полтав
ська

м. Полтава, вул. Бі
рюзова Маршала, 15

ТОВ «Виробничо
комерційна фірма «СЕН», 
код за ЄДРПОУ 23280093

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежитлова будівля Полтав
ська

Кременчуцький рн, 
с. Оболонь, вул. Со
борності, 8

Управління житлово
комунального господар
ства та енергетики Пол
тавської обласної дер жав
ної адмі ніст рації (УЖКГЕ 
Полтавської облдерж  адмі
ніст рації), код за ЄДРПОУ 
03365891

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Громадський будинок будівля ПМРЦ загаль
ною площею 38,7 кв. м

Полтав
ська

Полтавський 
рн, с. Рожаївка, 
вул. Абрикосова, 1

Дніпровський регіо наль
ний структурний підрозділ 
Дер жав ного підприємства 
обслуговування повітря
ного руху України, код за 
ЄДРПОУ 25533424

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській, 
та Сумській областях

Нежитлова будівля, будівля ДПРМ90, загаль
ною площею 128,9 кв. м

Полтав
ська

Полтавський рн, 
с. Миколаївка, 
вул. Польова, 1

Дніпровський регіо наль
ний структурний підрозділ 
Дер жав ного підприємства 
обслуговування повітря
ного руху України, код за 
ЄДРПОУ 25533424

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській, 
та Сумській областях

Нежитлова будівля, будівля БПРМ270, за
гальною площею 212,2 кв. м 

Полтав
ська

Полтавський рн, 
с. Супрунівка, 
вул. Київська, 2 

Дніпровський регіо наль
ний структурний підрозділ 
Дер жав ного підприємства 
обслуговування повітря
ного руху України, код за 
ЄДРПОУ 25533424

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській, 
та Сумській областях

Нежитлові будівлі у складі: будівля службово
го приміщення, А, загальною площею 265,3 
кв. м; гаражі Б, б, б1, б2, б3, загальною пло
щею 160,9 кв. м; вбиральня, В; огорожа № 1

Полтав
ська

Кременчуцький рн, 
м. Глобине, вул. Цен
тральна, 275

Управління дер жав ної каз
начейської служби України 
у Глобинському районі 
Полтавської області, код 
за ЄДРПОУ 37835651

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській, 
та Сумській областях

Громадський будинок з допоміжними будів
лями та спорудами у складі: будівля осно
вного корпусу з добудовою, Д1, д, д1, д2, 
д3, загальною площею 177,7 кв. м; гараж на 
2 авто, Б1, загальною площею 52,1 кв. м; 
господарчий сарай на 5 відділень, б, б1, б3, 
загальною площею 62,0 кв. м; гараж на 4 авто, 
Е1, загальною площею 93,5 кв. м; вбиральня, 
Л; ворота, № 1; огорожа, № 2; колодязь, № 3; 
вимощення, I

Полтав
ська

Кременчуцький рн, 
смт Козельщина, 
вул. Остроградсько
го, 40А

Дер жав на установа «Пол
тавський обласний центр 
контролю та профілакти
ки хвороб Міністерства 
охорони здоров’я України» 
(ДУ «Полтавський ОЦКПХ 
МОЗ»), код за ЄДРПОУ 
38502841

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській, 
та Сумській областях

Нежитлова будівля з надвірними будівлями у 
складі: адмі ніст ративний будинок, А1 загаль
ною площею 63,5 кв. м; погріб, Б; сарай, В; 
гараж, Г; вбиральня, Д; огорожі № 1, 2

Полтав
ська

Лубенський рн, 
м. Хорол, вул. Го
голя, 6

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 40358617

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежитлові будівлі у складі: адмінбудинок, А1, 
загальною площею 83,8 кв. м, вбиральня, Б 
загальною площею 1,2 кв. м, огорожа № 1

Полтав
ська

Полтавський рн, 
м. Карлівка, вул. Ра
девича, 14

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 40358617

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Приміщення суду  загальною площею 305,0 
кв. м

Полтав
ська

м. Кременчук, пров. 
Тополевий, 3

Територіальне управління 
Дер жав ної судової адмі
ніст рації України в Пол
тавській області, код за 
ЄДРПОУ 26304855

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежитлові будівлі у складі: адміністративна 
будівля, А, загальною площею 63,9 кв. м; га
раж, Б, загальною площею 27,3 кв. м; сарай, 
В, загальною площею 9,2 кв. м

Полтав
ська

м. Кременчук, вул. 
Платухіна, 5

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 40358617

Регіональне відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежитлові будівлі у складі: адмінбудівля, А1, 
загальною площею 105,2 кв. м; гаражсарай, 
Б; вбиральня, В; огорожа № 1, 2

Полтав
ська

Лубенський рн, м. 
Пирятин, вул. Надії, 6

Головне управління Дер
жпродспоживслужби в 
Полтавській області, код 
за ЄДРПОУ 40358617

Регіональне відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях
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Гараж Сумська Білопільський рн, 
с. Річки, вул. 9 Трав
ня, 3

Білопільська районна дер
жав на лікарня ветери
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00704304

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А» Сумська Лебединський 
рн, м. Лебедин, 
вул. Ляшка, 28

Головне управління Дер
жав ної служби України з 
питань геодезії, картогра
фії та кадастру у Сумській 
області, код за ЄДРПОУ 
39765885

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Лабораторія ветеринарної медицини під літ. 
А1

Сумська Ямпільський рн, 
смт Ямпіль, вул. Гага
ріна, 12

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Лабораторія ветеринарної медицини Сумська Кролевецький рн, 
м. Кролевець, 
вул. Лесі Україн
ки, 147

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Адмінбудинок загальною площею 118,9 кв. 
м; гараж загальною площею 47,3 кв. м; са
рай; сарайприбудова; вбиральня; колодязь; 
огорожі

Сумська смт Недригайлів, 
вул. Шевченка, 57

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Виробничий будинок з прибудовою загальною 
площею 279,7 кв. м, сарай, погріб, убираль
ня, огорожа

Сумська м. Білопілля, вул. Со
борна, 8

Головне управління Держ
прод спо жив служ би в 
Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 40356714

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Нежитлове приміщення, загальною площею 
710 кв. м (другий поверх)

Сумська м. Суми, вул. 1ша 
Замостянська, 92

Дер жав на установа «Сум
ська обласна фітосанітар
на лабораторія», код за 
ЄДРПОУ 38396920

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях
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Окреме майно Дубов’язівського місця провадження діяльності та зберігання спирту 
ДП «Укрспирт» у складі:; 

ДП «Укр
спирт», 
код за 
ЄДРПОУ 
37199618

Регіо
наль не 
відділен
ня Фон
ду по 
Полтав
ській та 
Сумській 
облас
тях

(250009) Будинок контори (загл. пл. 177,7 кв. м.) Сумська Конотоп
ський рн, 
смт Ду бо
в’язівка, 
вул. Лусти 
П., 38б 

(250001) Автовісова (загл. пл. 148,9 кв. м) Конотоп
ський рн, 
смт Ду бо
в’язівка, 
вул. Шев
ченка, 17а

; (250058) Павільйонстолова (загл. пл. 121,2 кв. м.) Конотоп
ський рн, 
смт Ду бо
в’язівка, 
вул. Лусти 
П., 38а 

(250010) Будівля головного корпусу; (250070) Будівля головного корпусу (теплопункт ) 
(загал. пл. 3878,2 кв. м.); (250011) Будівля контрольної прохідної (загал. пл. 41,5 кв. м.); 
(250012) Будівля автогаража (загал. пл. 46,5 кв. м.); (250013) Будівля автогаража (загал. 
пл. 231,3 кв. м.); (250014) Будівля автовагової (загал. пл. 39,9 кв. м.); (250015) Насосна 
водяна (загал. пл. 19,3 кв. м.); (250016) Будівля БРУ (загал. пл. 1206,2 кв. м.);

Конотоп
ський рн, 
смт Ду бо
в’язівка, 
вул. Лусти 
П., 38 

(250017) Будівля насосної станції мазуту (загал. пл. 21 кв. м.); (250018) Будівля соло
дового цеху та складу хімікатів (загал. пл. 1005,9 кв. м.); (250019) Виробничий корпус; 
(250033) Виробничий корпус (електротрансформаторна підстанція ) (загал. пл. 1216,2 
кв. м.); (250078) Цех лікарських засобів (загал. пл. 546,4 кв. м.); (250079) Цех сирого 
крохмалю (загал. пл. 578 кв. м.); (250053) Матеріальний склад (загал. пл. 273,2 кв. 
м.); (250054) Механічна майстерня (загал. пл. 224,3 кв. м.); (250056) Насосна станція 
сирого крохмалу (загал. пл. 18,8 кв. м.); (250059) Будівля пилорами (загал. пл. 62,4 
кв. м); (250060) Плотницька (загал. пл. 138 кв. м.); (250064) Будівля складу (загал. пл. 
145,4 кв. м.); (250067) Склад бензину (загал. пл. 48,6 кв. м.); (250068) Склад зерна 
(загал. пл. 612,8 кв. м.); (250069) Спиртосховище (загал. пл. 429,6 кв. м.); (250002) 
Артскважина № 5; (250003) Артскважина № 6; (250004) Артскважина № 1; (250005) 
Артскважина № 3; 

(250055) Насосна станція брудних вод (загал. пл. 32,5 кв. м.) Конотоп
ський рн, 
смт Ду бо
в’язівка, 
провул. 2й 
Шевченка, 
17а 

(250006) Бак соляний; (250007) Бак соляний; (250008) Бак соляний; (250020) Відстійник 
брудних вод; (250021) Внутрішня теплотраса; (250022) Водопровод; (250023) Газопро
від; (250024) Газопровід до сушки; (250026) Димова труба;

Конотоп
ський рн, 
смт Ду бо
в’язівка, 
вул. Лусти 
П., 38 

(250027) Дороги та площадки; (250028) Електролінія на бардороздачу; (250029) 
Електролінія на контору; (250030) Електролінія на свердловину; (250038) Завод
ський забор; (250039) Залізнична дорога; (250040) Камера освітлення транс. вод; 
(250041) Каналізація; (250043) Комунікація водяна; (250044) Комунікація бардопрво
да; (250045) Комунікація водяна; (250046) Комунікація водяна; (250047) Комунікація 
водяна; (250048) Комунікація пару; (250049) Комунікація пару; (250050) Комунікація 
пару; (250051) Комунікація пару; (250052) Комунікація пару; (250057) Насосна стан
ція сточних вод; (250061) Площадки з твердим покриттям; (250062) Поля фільтрації; 
(250063) Поля фільтрації сточних вод; (250065) Прохідний підземний канал; (250066) 
Резервуар для соопстока; (250071) Тонель; (250072) Трубопровід на аппарат; (250073) 
Трубопровід на спиртосховище; (250074) Трубопровід технічної води; (250075) Трубо
провід технічної води; (250076) Трубопровід технічної води; (250077) Трубопровід тех
нічної води; (250080) Цистерна для спирту; (250081) Цистерна для спиртопродуктів;
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(250082) цистерна для спиртопродуктів № 38; (250083) Цистерна для спиртопродук
тів; (250084) Цистерна для спирту; (250085) Цистерна для спирту; (250086) Цистерна 
для спирту; (250087) Цистерна для спирту; (250088) Чан дизенфекції зеленого солоду; 
(250089) Чан дизенфекції зеленого солоду машини та обладнання; (250090) Аварійна 
вентиляція; (250091) АВД без підігріву води НД з аксессуарами; (250092) Автонаванта
жувач 4014 М Т00502ВМ; (250093) Автонавантажувач 4014 М Т 00501 ВМ; (250098) Агре
гат електричний СВН100; (250100) АСКОЕ; (250101) Аспіраційна установка; (250102) 
Багатофункціо нальне устройство Canon; (250103) Бак водонапорний; (250104) Бак для 
вамп. масла; (250105) Бак для води; (250106) Бак для води; (250107) Бак для води; 
(250108) Бак для мазута; (250109) Бак для мазута; (250110) Бак для спиртової сировини; 
(250111) Бак для спиртової сировини (погони); (250112) Брагоректифікаційний апарат; 
(250113) Бродильний чан № 6; (250114) Бродильний чан № 5; (250115) Бродильний 
чан № 8; (250116) Бродильний чан № 9; (250117) Бродильний чан № 1; (250118) Бро
дильний чан № 10; (250119) Бродильний чан № 11; (250120) Бродильний чан № 12;
(250121) Бродильний чан № 2; (250122) Бродильний чан № 3; (250123) Бродиль
ний чан № 4; (250124) Бродильний чан № 7; (250125) Бункер 3х добовогозапасу; 
(250126) Бункер для відходів; (250127) Ваги автомобільні; (250128) Ваги автомо
більні 40 т; (250129) Вакуумний насос ВВН3; (250130) Варочна колона; (250131) 
Варочний агрегат; (250132) Вентилятор; (250133) Вентилятор; (250134) Вентилятор; 
(250135) Вентилятор ВД – 103 з елдвиг.; (250136) Вентилятор ВД 103 з електро
двиг.; (250137) Вентилятор ВД103 з елетрогдвиг.; (250138) Вентилятор пилу ВРПИ 
4 С ел.5,5 квт/3000 об.; (250139) Вентилятор центробіжний; (250140) Вентилятор цен
тробіжний; (250141) Вентилятор центробіжний; (250142) Вентилятор центробіжний; 
(250143) Вентилятор цетробіжний; (250144) Вентилятор ЦУ 75; (250145) Видерж  увач; 
(250146) Водомір СВТ80; (250147) Водопідігрівач; (250148) Вугільна колонка; (250149) 
Вугільна колонка; (250150) Генератор водню; (250151) Головка закаточна роликова;
(250152) Головка закаточна роликова Д2; (250153) Головний високовольтн.щит; (250154) 
Головний низьковольт. щит; (250155) Двигун електричний; (250156) Двигун редуктор 
МО 52228; (250157) Двигун редуктор МО 62222; (250158) Двигунредуктор МО 52228; 
(250159) Деаратор; (250160) Деконтатор; (250161) Дефлегматор; (250162) Дизель – гене
ратор; (250163) Димосос Д12; (250164) Димосос Д12; (250165) Димосос Д12; (250166) 
Дозатор для муки; (250167) Дробарка молоткова А1 ДМ 2Р110; (250168) Дробарка мо
лоткова А1 ДМ 2Р110; (250169) Дробілка ДДМ5; (250170) Дробілка ДДМ5; (250171) 
Дрожанка хлібна № 5; (250172) Дрожанка хлібна № 2; (250173) Дрожанка хлібна № 3; 
(250174) Дрожанка хлібна № 4; (250175) Дрожанка хлібна № 1; (250176) Екскаватор ЕО 
2621В2 Т 00503 ВМ; (250177) Електродвиг. дозат. мельниці; (250178) Електродвигун; 
(250179) Електродвигун; (250180) Електродвигун; (250181) Електродвигун; (250182) 
Електродвигун; (250183) Електродвигун; (250184) Електродвигун 4 квт.; (250185) Елек
тродвигун міксера бродильного № 2; (250186) Електродвигун Міксера бродильного 
чану № 1; (250188) Електродвигун 4 АМ 250 м4(90 /1500; (250189) Електродвигун 4 квт;
(250190) Електродвигун 90 квт; (250191) Електродвигун доз. мельн.; (250192) Електро
двигун міксера бродильного чану № 3; (250193) Електродвигун на міксері; (250194) Елек
тродвигун перекачки бражки на апарат; (250195) Електродвигун підвал; (250196) Електро
двигун підвал; (250197) Електродвигун підвал; (250198) Електромагн. витратомір ПРЕМ 
Ду 40(фланцевий) з струм. виход. ТБЖ; (250200) Електроплита; (250201) Електротельфер; 
(250202) Електротельфер; (250203) Електротельфер; (250204) Ефірний мірник; (250205) 
Ємкість; (250206) Ємкість; (250207) Ємкість; (250208) Ємкість; (250209) Ємкість; (250210) 
Ємкість; (250211) Ємкість; (250212) Ємкість для автола; (250215) Ємкість з нерж  авіючої ста
лі ізольована; (250216) Ємкість із нерж  авіючої сталі, ізольована; (250217) Ємкість із нерж 
авіючої сталі, ізольована; (250218) Ємкість металева; (250219) Ємкість спиртова купажна;
(250220) Ємкість спиртова розхідна; (250221) Замочний чан проса; (250222) Замочний 
чан ячменю; (250223) Замочний чан ячменю; (250224) Збірник гідроселекції (бак ф.); 
(250225) Збірник епюрату; (250226) Зварювальний агрегат; (250227) Зварювальний 
агрегат; (250228) Зварювальний агрегат; (250229) Калорифер водяний; (250230) Кало
рифер паровий; (250231) Калорифер паровий; (250232) Калорифер паровий; (250233) 
Кип"ятильник ректиф.колони; (250234) Кипятильник епюр.колони; (250235) Колонка 
гострого пару; (250236) Колонка для підігріву замісу; (250237) Колонка кінцевої очист
ки; (250238) Комп’ютер R lihe Celeron 430; (250239) Комп’ютер Rlihe Celeron 430; 
(250240) Комп’ютер АМД; (250241) Комп’ютер /сервер/; (250242) Комп’ютер COLORS;
(250244) Комп’ютер Optiplex; (250245) Комп’ютер Rlihe Celeron 430; (250247) Комп’ютер 
SVEN; (250248) Комп’ютер АМД Seprtoh; (250250) Компресор повітря; (250251) Комп
ресор 2УП; (250252) Компресор 4 ВУ; (250253) Компресор г 4ВУ; (250254) Компресор 
ЗУТМ; (250255) Комунікації та мережі (нова розв. сист.); (250256) Конвеер КШП 500; 
(250257) Конвеер стрічковий; (250258) Конденсатор вуглекислоти; (250259) Конден
сатор колонки кінцевої очистки; (250260) Контрольний снаряд; (250261) Контрольний 
снаряд; (250262) Контрольний снаряд; (250263) Контрольний снаряд; (250264) Контр
ольний снаряд; (250266) Корректор газу; (250267) Котел опалювальний; (250268) 
Котел опалювальний; (250269) Котел опалювальний; (250270) Кран ДУ 100 на браго
рек. апарат; (250271) Лічильник електричної енергії трифазний; (250272) Лічильник 
електричної енергії трифазний багатофункціо нальний LZF6ABFPBD406001HF50/Q; 
(250273) Марганцева колонка; (250274) Марганцева колонка; (250275) Масловолого
відділювач; (250276) Маточник; (250277) МЗН – ОЗМ; (250278) МЗН –ОЗМ; (250279) 
Мірник 75,3 дал; (250280) Монітор LG; (250281) Монітор ASUS; (250282) Монітор LG;
(250283) Монітор LG; (250284) Монітор TFT 19; (250285) Монітор ASER; (250286) Монітор 
PHILIPS 21.5*223V5 LSB/01; (250288) Монітор Samtron; (250290) Монітор Viewsonik VA 
703 m; (250291) Монітор Viewsonik VG 721 m; (250293) Монітор(лабораторія); (250294) 
Мотор – редуктор МО 42228; (250295) Мотор редуктор МО 42212; (250296) Мотор ре
дуктор МО 42212; (250297) МФУ HRLI M 1132; (250298) Навантажувач КШП; (250300) 
Насос; (250301) Насос Willo; (250302) Насос НЦ; (250304) Насос 2 К6; (250305) Насос 
2 К6; (250306) Насос 2К6; (250313) Насос 3Х9Д; (250315) Насос DWO; (250316) Насос 
IRO65/160; (250317) Насос WILLO; (250318) Насос Willo; (250320) Насос АНВ 125; (250321) 
Насос АЦНСГМ 38/132; (250322) Насос АЦНСГМ 38/220; (250323) Насос АЦНСГМ 38/220; 
(250324) Насос ЕЦВ 8; (250326) Насос К 90/35; (250328) Насос конденсатний; (250329) 
Насос НГ 100/70; (250330) Насос НГ 100/70; (250331) Насос плунжерний; (250332) На
сос плунжерний; (250333) Насос плунжерний; (250334) Насос плунжерний АНВ 125; 
(250337) Насос СМ 10065250/4; (250338) Насос СОТ; (250339) Насос СОТ; (250340) 
Насос СОТ 30; (250341) Насос СОТ 30; (250342) Насос СОТ 30; (250343) Насос СОТ 30;
(250344) Насос СОТ 30; (250345) Насос Х 45/31; (250346) Насос Х 45/31; (250347) На
сос Х 45/31; (250348) Насос Х 45/31; (250349) Насос Х 45/31; (250350) Насос 20t18 В; 
(250351) Насос Х20t18В; (250352) Насос Х45/31; (250353) Насос ХА 5032; (250356) 
Насосдозатор; (250357) Насосдозатор; (250358) Насосна установка НС 6556; (250359) 
насосний агрегат 1Д 315/71 з електродвигуном 90/3000; (250360) Насосний агрегат 
ЕЦВ 825125; (250361) насосний агрегат ЕЦВ 825125; (250362) Насосний агрегат Ш 
40/4 з електрод. 7,5 квт; (250363) НЖУ УДН 8; (250364) Низьковольтна лінія; (250365) 
Норія; (250366) Норія; (250367) Норія; (250368) Норія № 5; (250369) Норія ленточна; 
(250370) Опалювальний чан; (250371) Пальниковий пристрій в комплекті з автоматикою;
(250372) Пальниковий пристрій в комплекті з автоматикою; (250373) Паровий котел; 
(250374) Паровий котел; (250375) Паровий котел; (250376) Перетворювач тиску РС 
28/025 КРа; (250377) Перетворювач тиску РС28/060 КРа; (250378) Перетворювач тис
ку РС28/060 КРа; (250379) Перетворювач частоти 11 квт 330 В ESMD113; (250380) 
Пилорама; (250381) Підігрівач бражки; (250382) Підігрівач водяний; (250383) Піно
ловушка; (250384) Приймальний бункер зерна; (250385) Принтер (лаб.); (250386) 
Принтер Lazer 1020; (250387) Пристрій плавного пуску IMS20238 Y5C; (250389) Про
міжний бункер; (250390) Пускова магнітна станція; (250391) Пускова магнітна станція; 
(250392) Пускова магнітна станція; (250393) Резервуар УХД; (250398) Рессівер РДВ 
1,5; (250399) Різігрівач Мазута; (250400) Розгінна колона; (250401) Розігрівач мазута; 
(250402) Сварочний комплекс; (250403) Сепаратор безперервної продувки; (250404) 
Сепаратор БЦС 50 з електродвигунами; (250405) Сепаратор зерноочисний; (250406) 
Сепаратор магнітний; (250407) Силовий трансформатор; (250408) Силовий трансфор
матор; (250409) Система автомат. регулюв. температури; (250410) Системний блок 
(лабораторія ); (250411) Системний блок Frime 350*185*360; (250412) Сканер Епсон; 
(250413) Спиртовий мірник; (250414) Спиртовий мірник; (250415) Спиртовий мірник; 
(250416) Спиртовий мірник; (250417) Спиртовий мірник; (250418) Спиртовий мірник;
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(250419) Спиртовий мірник; (250420) Спиртовий мірник; (250421) Спиртовий мірник; 
(250422) Спиртовий мірник; (250423) Спиртовий мірник; (250424) Спиртовий мір
ник; (250425) Спиртоловушка; (250426) Спиртомірник; (250427) Спиртоприймальник 
ректифікату; (250428) Спиртоприймальник сивушного масла та ЕАФ; (250429) Ста
білізатор витрат зерна СРЗ5195; (250430) Станок свердлильний; (250431) Станок 
свердлильний; (250432) Станок сверлильний; (250433) Стіл фасовочний; (250434) 
Стіл фасовочний; (250435) Сушка пневматична; (250436) Таль електрична; (250437) 
Таль ручна; (250438) Танки лагерні; (250439) Теплообмінник; (250440) Теплооб
мінник BRO1 1м2; (250441) Теплообмінник РТА (GC); (250442) Теплообмінник В 
10ТНх20; (250443) Теплообмінник пласт.розбірний; (250444) Теплообмінник РТА 
(GC); (250445) Теплообмінник спіральний 50М2; (250446) Теплообмінник спіраль
ний 50М2; (250447) Теплообмінник спіральний KLSO; (250448) Токарний станок;

(250449) Токарний станок; (250450) Токарний станок ІС1; (250451) Тракторний при
чіп 887А Т 00505 ВМ; (250452) Транспортер ленточний; (250453) Транспортер лен
точний; (250454) Транспортер скребковий ТК50; (250455) Трансформатор ТСПК; 
(250456) Установка електронасосної ВНЦ 40/2001; (250457) Установка електрона
сосної ВНЦ 40/2001; (250458) Установка заторної маси; (250459) Фільтр мазутний; 
(250460) Фільтр високого тиску; (250461) Фільтр високого тиску; (250462) Фільтр 
механічний; (250463) Фільтр механічний; (250464) Фільтр натр. катіоновий; (250465) 
Фільтр натр. катіоновий; (250466) Фільтр натрій катіонов.; (250467) Фільтр натрій 
катіоновий; (250468) Фільтр натрій катіоновий; (250469) Фільтр очищення мазута; 
(250470) Фільтр соляного розчину; (250471) Холодильна камера; (250472) Холодиль
ний прилавок; (250473) Холодильник 1 3 ступенів; (250474) Холоднопаротермальний 
агрегат; (250475) Хроматограф газовий Кристал 2000М; (250476) Царга бражної коло
ни; (250477) Чан для бензину; (250478) Чан для бензину; (250479) Чан для нігрола; 
(250480) Чан для нігрола; (250481) Чан для сивушного масла; (250482) Чан для си
вушного масла; (250483) Чан для сивушного масла; (250484) Чан попереднього замісу; 
(250485) Чан солодового молока; (250486) Чанок для барди; (250487) Чанок зеленого 
солоду; (250488) Чанок лютерної води; (250489) Чанок приготування марганцовки;

 (250490) Чанок сірчаної кислоти; (250491) Чанок слабоградусної рідини; (250492) 
Чотири сполучающихся сосуда (ємкості); (250493) Шафа КВП і А; (250494) Шафа 
електрична; (250495) Шафа електрична; (250496) Шафа електрична; (250497) Шафа 
електрична; (250498) Шафа електрична; (250499) Шафа електрична; (250500) Шафа 
електрична; (250501) Шафа електрична; (250502) Шкафна установка; (250503) Шнек; 
(250504) Шнековий самоскид; (250505) Щит S 9511; (250506) Щит S 9511; (250507) 
Щит S 9511; (250508) Щит S 9511; (250509) Щит силовий електрич.; (250510) Щит 
управління КВП і А; (250511) Щит управління КВП і А; (250512) Щит управління КВП 
і А; (250513) Щит управління м2; (250514) Щит S9511; (250515) Щит витрати облі
ку електр.; (250516) Щит електричний; (250517) Щит компресорний; (250518) Щит 
приборів м2; (250519) Щит силовий електрич.; (250520) Щит силовий електричний; 
(250521) Щит СМП; (250522) Щит СМП; (250523) Щит управління КВП і А; (250524) Щит 
управління КВП і А; (250525) Щит управління КВП і А; (250526) Щит управління КВП і А;

(250527) Щит управління КВП і А; (250528) Щит управління КВП і А; (250529) Щит 
управління КВП і А; (250530) Щит управління КВП і А; (250531) Щит управління 
КВП і А; (250532) Щитшкаф ЩМ ЗД; (500310) БФП ЛАЗЕРНИЙ Samsung SL M2070 
WFEV; (500311) Насос вертикальний двухплунжерний АНВ – 125; (500325) Моні
тор 23,6» Iiyama ProLite X2474HVB1; (500326) Системний блок ITBlock G5400Work; 
(500333) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HVB1; (500334) Системний блок ITBlock 
G5400Work; (500379) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; 
(500715) Системний блок з процесором INTEL Pentium 65400; (500800) Массовий ви
тратомір RCCT38 DH1M04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV802026; (500801) Массовий витра
томір RCCT38 АH1М04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV701410; (500852) Массовий витратомір 
RCCT38 DH1A04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV901692; (500853) Массовий витратомір RCCT38 
DH1A04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV901932; (500865) Насос ІНС 65160 Ех; (500867) Насос 
ВС – 80 СВН – 80; (500993) Насос SМ 65501605.5; (500994) Насос GZA 8065160/7.5;

(500995) Насос GZA 8065160/7.5; (500996) Насос SМ 65501605.5; (501002) Об
числювач об’му спирту "УніверсалС"; (501102) Чанок замісу; (501103) Електродви
гун АИР250М4 90/1500 ІМ1081; (501104) Насос GZA 5032160/3,0; (501105) Насос 
GZA 5032160/3,0; (501106) Електродвигун АИР132S4 7.5квт 1500 об/хв; (501107) 
Електродвигун АИР132S4 7.5 квт 1500 об/хв; (501108) Насос GZA 8065125/4,0; 
(501126) 7ME63402YF132AA1 Сенсор MAG3100P, DN50, PN40, футеровка PTFE; 
(501127) 7ME69101АА101AA0 MAG5000 електрон ний витратомір рідин, живлення 
220В АС; (501128) Клапан Ду 40 25ч38нж "Н.З." З мембранним пневматичним при
водом; (501129) Насосдозатор PDE DLX MF/M 57 230V/240V CPPVDF; (501130) 
Насосдозатор PDE DLX MF/M 57 230V/240V CPPVDF; (501131) Насосдозатор PDE 
DLX MF/M 57 230V/240V CPPVDF; (501132) Силова шафа управління мішалками 
ГДФО1, ГДФО2 та ГДФО3 на базі 3х ПЧ 3 кВт; (501133) Силова шафа управління на
сосом дефлегматорної води на базі ПЧ 1,1 кВт та мішалкою чанка замісу на базі ПЧ 
3 кВт; (501134) 7ME69101АА101AA0 MAG5000 електрон ний витратомір рідин, жив
лення 220В АС; (501135) Силова шафа управління насосом замісу на базі ПЧ 7,5 кВт; 
(501136) Силова шафа управління насосом сусла на базі ПЧ 7,5 кВт; (501137) 7ME6340
2YF132AA1 Сенсор MAG3100P, DN50, PN40, футеровка PTFE; (501138) клапан Ду 40 
25ч38нж "Н.З." З мембранним пневматичним приводом; (501142) Шафа управління 
технологічним процесом варки на базі ПЛК і графічної панелі; (501143) Шафа управ
ління технологічним процесом приготування замісу на базі ПЛК і графічної панелі;

(501159) Насосний агрегат АВС80; (501805) Насос GZA 8050160/5,5 Транспортні засо
би; (250533) Автомашина ГАЗ 3110 ВМ 6733 АО); (250535) Автомашина Лада 11193 ВМ 
2188 АМ (КАЛИНА); (250536) Автомашина САЗ 3507 ВМ 9843 АВ; (250537) Автомашина 
САЗ 3507 ВМ 6926АР; (250538) Автомобіль ГАЗ 3307 ВМ 5261 АР; (250539) Трактор Т40 
Т 00504 ВМ Інструменти, прилади та інвентар; (250540) Автоматика апартного відділен
ня; (250541) Автоматика варильного відділення; (250542) Автоматика енергозберігаючої 
схеми розварювання; (250543) Автоматика котла № 2; (250544) Автоматика котла №1; 
(250545) Аквадистилятор; (250546) Аквадистилятор; (250547) Алконт; (250548) Бензо
пила ОлеоМАК; (250549) Бетономішалка 225 л; (250550) ВАГи BTU 2103 3 кл.; (250551) 
Вентилятор пилевий ВРП з електродв. 7,5 квт; (250552) Вологомір; (250553) Вологомір; 
(250554) Вологомір "ФаунаМ"; (250556) Електродрель Старк; (250557) Електропли
та; (250558) Кондиціонер ДОВ – G 1200 RH; (250559) Кондиціонер ДОВ – G 1200 RH; 
(250560) Крісло Регал; (250561) Крісло Зебра; (250562) Крісло Паріно; (250563) Крісло 
Регал; (250564) Крісло Регал; (250565) Лебідка; (250566) Лебідка; (250567) Лебідка елек
трична; (250568) Лебідка електрична; (250569) Магнітофон; (250570) Мікропроцесорний 
регулятор МІК 51 0431; (250571) Мікропроцесорний регулятор МІК 51 0704; (250572) 
Мікропроцесорний регулятор МІК 51 0731; (250573) Мікропроцесорний регулятор МТР 
51 0431; (250574) Мікропроцесорний регулятор МТР 81506; (250576) Мікропрцесор
ний регулятор МІК 51 0404; (250577) Мікроскоп "Юнат"2П Відіо; (250578) Мотокоса;

(250579) Перетворювач витрати рідини ИРЖ 3,2Р 4020А; (250581) Перетворювач ви
трати рідини ИРЖ 3,2Р4020А; (250582) Перетворювач тиску РС28/0 ІМРа; (250583) 
Перетворювач частоти 2,2 квт 380 в; (250584) Перетворювач частоти 2,2 квт 380 в; 
(250585) Перетворювач частоти 2,2 квт 380в; (250586) Перетворювач частоти 4,0 квт 380 
в; (250587) Перетворювач частоти 5,5 квт 380 в; (250588) Перетворювач частоти 5,5 квт 
380 в; (250589) Перетворювач частоти 7,5 квт 380 в; (250592) Прибор Петрова; (250593) 
Принтер XEROX; (250594) Пристрій плавного пуску; (250595) РНметр; (250596) Робоче 
місце; (250597) Робоче місце; (250598) Робоче місце; (250599) Робоче місце; (250600) 
Робоче місце; (250601) Робоче місце; (250602) Робоче місце; (250603) Робоче місце; 
(250604) Робоче місце; (250605) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ; (250606) Ротаметр РП 6,3 ЖУЗ; 
(250607) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ; (250608) Ротаметр РП 10 ЖУЗ; (250609) Сейф ШМ 212; 
(250610) Сейф ШМ 10811; (250611) Спліт система СН – С12; (250612) Спліт система 
СНС09; (250613) Стіл; (250614) Стіл; (250615) Стіл; (250616) Стіл письмовий; (250617) 
Стіл письмовий; (250618) Стіл 1,1; (250619) Стіл 1,2; (250620) Стіл комп’ютерний; 
(250621) Стіл письмовий; (250622) Стіл письмовий; (250623) Стіл письмовий; (250624) 
Стіл письмовий; (250625) Стіл письмовий; (250626) Ультразвуковий лічильник;
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(250627) Факс Panasonik KX FT 934; (250628) Факс Панасонік; (250629) Фотоелектро
калориметр КФК; (250630) Холодильна шафа; (250631) Холодильник; (250632) Шафа; 
(250633) Шафа; (250634) Шафа; (250635) Шафа двохдверна; (250636) Шафа двох
дверна; (250637) Шафа двохдверна; (250638) Шафа стіліжна; (250639) Шкаф ВВ ВС 
08.06.032; (250640) Шкаф ВВ ВС 08.06.032; (250641) Шкаф лабораторний; (250642) 
Шкаф офісний; (500340) Витратомір – лічильник рідини; (501123) Вага ТВ1 6020
(600х700) 12а; (501124) Вага ТВ1 6020(600х700) 12а; (501125) Вага ТВ1 60
20(600х700) 12а; (501139) Позиціонер електропневматичний, EPRWNS2SN3NTN; 
(501140) Позиціонер електропневматичний, EPRWNS2SN3NTN; (501141) Позиціонер 
електропневматичний, EPRWNS2SN3NTN; (501145) Шафа захисна; (500309) Ваги заліз
ничні; (501574) Норія ковшова; (501575) Шнек картопляний; (501576) Привод винтовий; 
(501577) Насос АВН; (501578) Насос АВН; (501579) Насос АНВ125; (501580) Водо
підігрівач; (501581) Дробілка; (501582) Резервуар для газу; (250645) Балон аргонний;
 (250646) Балон Газовий; (250647) Водомір В/т80; (250648) Дозатор для розливу спирту 
в спиртосховищі; (250649) Дрель Штурм; (250650) Конвектор 1 000 w; (250651) Конвек
тор 1500 w; (250652) Конвектор 1500 w; (250653) Конвектор 1500 w; (250654) Конвек
тор 1500 w; (250655) Конвектор F17 1000; (250656) Лічильник газу Арсенал; (250657) 
Лобзик Штурм; (250658) Магнітола SD SONI; (250659) Мельниця лабораторна; (250660) 
Пила ЕПЦ3; (250661) Сігналізатор газу СГБ1 2; (250662) Станція катодного захис
ту; (250663) Тонометр UA777; (250664) Фрезер Енергомаш; (250665) Шліфмашинка 
Штурм; (501469) Комплект відеоспостереження HikVision NK4E01T; (501488) датчи
ки рівня Liquiphant M FTL; (501489) датчики рівня Liquiphant M FTL; (501490) датчики 
рівня Liquiphant M FTL; (501908) Перетворювач тиску РС – 28/0...40 кРа/PD/CM30*2; 
(501941) Обчислювач об’єму спирту
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рі га ча, 

код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Будівля їдальні Сумська Охтирський 
район, с. Стара 
Іванівка, вул. Ре
шітька, 4а

Відсутній Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Промтоварний склад Сумська м. Ромни, 
вул. Горького, 
122/1

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Магазин № 3 Сумська м. Ромни, 
вул. Горького, 
122/2

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Кочегарка Сумська м. Ромни, 
вул. Горького, 
122/3

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Продовольчий склад Сумська м. Ромни, 
вул. Горького, 
122/4

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Контора Сумська м. Ромни, 
вул. Горького, 
122/5

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Загальнотоварний склад Сумська м. Ромни, 
вул. Горького, 
122/6

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Магазин № 12 Сумська м. Ромни, 
вул. Залізнична, 
42Б

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Магазин № 7 Сумська м. Ромни, 
вул. Прокопенка, 
107Б

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Червоний куточок Сумська м. Ромни, 
вул. Горького, 
122/7

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 
31766001

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Адмінбудівля піл літ. «А1» Сумська смт Ямпіль, 
вул. Заводська, 
10, приміщен
ня 51

Північносхідний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄДРПОУ 
40478572

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Приміщення колишньої стомат
поліклініки

Сумська м. Охтирка, 
вул. Київська, 96

НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Ук
рнафта», код за ЄДРПОУ 05398533

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Автомобіль DAEWOO Leganza, рік 
випуску 1998, 10060 CВ

Сумська м. Суми, вул. Іл
лінська, 97

Сумська районна дер жав на адмі ніст
рація, код за ЄДРПОУ 04057864

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Автомобіль ГАЗ 3102, рік випуску 
1998, 40062 CВ

Сумська м. Суми, вул. Іл
лінська, 97

Сумська районна дер жав на адмі ніст
рація, код за ЄДРПОУ 04057864

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Автомобіль ГАЗ 31029, рік випус
ку 1993, 5051 CІА

Сумська м. Суми, вул. Іл
лінська, 97

Сумська районна дер жав на адмі ніст
рація, код за ЄДРПОУ 04057864

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Автомобіль ГАЗ 3110, рік випуску 
2000, 44450 CА

Сумська м. Суми, вул. Іл
лінська, 97

Сумська районна дер жав на адмі ніст
рація, код за ЄДРПОУ 04057864

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб DACIA, 
(ВМ4985АВ)

Сумська м. Путивль, прт 
Іоанна Путивль
ського, 34

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ЗАЗ 110240, 
(ВМ1650АС)

Сумська м. Середина
Буда, вул. Тро
їцька, 26

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ИЖ 2717, 
(ВМ0143АН)

Сумська смт Краснопілля, 
вул. Перемо
ги, 49

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ0219ВР)

Сумська смт Ямпіль, 
бульв. Ювілей
ний, 1

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ3936АВ)

Сумська м. Охтирка, 
вул. Слобідська, 
183

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ4783АТ)

Сумська м. Охтирка, 
вул. Слобідська, 
183

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ5024АТ)

Сумська м. Шостка, 
вул. Молодіж
на, 30

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ИЖ 27179, 
(ВМ4113АТ)

Сумська м. Конотоп, 
вул. Лукіна, 2

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях



25відомості
приватизації

№ 24 (1434) 24 серпня 2022 року



Продовження додатка 3Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

код за ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ9414ВІ)

Сумська м. Конотоп, 
вул. Ярмаркова, 
11, гараж 2

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ8309АТ)

Сумська м. Глухів, вул. Ін
дустріальна, 3

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21103, 
(ВМ1004АВ)

Сумська м. Суми, 
вул. Ковпака, 93

Головне управління Пенсійного фон
ду України в Сумській області, код за 
ЄДРПОУ 21108013

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Автомобіль DAEWOO NUBIRA, ВІ 
2448 ЕС

Сумська м. Суми, 
вул. Шевченка, 9

Регіо наль не відділення Фонду дер
жав ного майна України по Полтав
ській та Сумській областях, код за 
ЄДРПОУ 42769539

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Крита стоянка для автомашин Сумська Сумський рн, 
смт Улянівка, пл. 
В. Колесника, 52

Казенне підприємство 
«Укрспецзв’язок», код за ЄДРПОУ 
39908375

Регіо наль не відділення Фон
ду по Полтавській та Сум
ській областях

Автомобіль ВАЗ 21104 
(ВМ7443СМ)

Сумська Роменський рн, 
м. Ромни, бульв. 
Свободи, 1

Роменська районна дер жав на адмі
ніст рація Сумської області, код за 
ЄДРПОУ 04057936

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Автомобіль  ВАЗ 21114,  рік ви
пуску 2006, ВМ0769СА

Сумська м. Ромни,  вул. 
Коржівська, 5

Управління соціального захисту на
селення  Роменської районної дер
жавної адміністрації Сумської області,  
код за ЄДРПОУ 03198008

Регіональне відділення 
Фонду  по Полтавській  та 
Сумській  областях

Частина складу каміння та щебе
ня, а саме: автовагова УВТК, А1 
загальною площею 14,5 кв. м, 
навіс, вимощення бетонне ІІ пло
щею 172 кв. м, ворота металеві 
№ 1, огорожа залізобетонна № 2

Рівнен
ська

м. Вараш, Буді
вельна база № 1 
та № 2 промис
лової зони, 66

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК 
«Енергоатом», код за ЄДРПОУ 
05425046

Регіо наль не відділення Фон
ду по Рівненській та Жито
мирській областях

Адмі ніст ративні приміщення, за
гальною площею 496,5 кв. м

Рівнен
ська

Березнівський 
рн, м. Березне, 
вул. Київська, 9

Головне управління статистики у 
Рівненській області, код ЄДРПОУ 
02362061

Регіо наль не відділення Фон
ду по Рівненській та Жито
мирській областях

Господарське приміщення (сарай 
для піддослідних тварин) літ. 
«М1» загальною площею 38 кв. м

Рівнен
ська

м. Рівне, 
вул. Малорівнен
ська, 91

Головне управління Держ прод спо
жив служ би в Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Регіо наль не відділення Фон
ду по Рівненській та Жито
мирській областях

Адмі ніст ративне приміщення за
гальною площею 432,4 кв. м

Рівнен
ська

м. Острог, 
вул. Богуна Іва
на, 5

Головне управління Держ прод спо
жив служ би в Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Регіо наль не відділення Фон
ду по Рівненській та Жито
мирській областях

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре
са(и) 

об’єк та

Назва ба
лан со ут
риму ва ча 
або збе рі

га ча, код за 
ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу ПрАТ «Мирогощанський аграрій» 
(код за ЄДРПОУ 35505132) у кількості 44 одиниці, а саме:

ПрАТ «Ми
рогощан
ський агра
рій», код 
за ЄДРПОУ 
35505132

Регіо
наль не 
відді
лення 
Фонду по 
Рівнен
ській та 
Жито
мирській 
областях

будівля столової (комплекс) інв. № 69, загальна площа 1692,4 кв. м; кавоварка «ЛаПерла» 
інв. № 282; морозильна камера РП3000 інв. № 284, музичний центр інв. № 285; телевізор 
інв. № 286; холодильна камера ВЕКО інв. № 287; макаронний прес інв. № 291; машина 
А2 інв. № 292; піч пекарська інв. № 293; просіювач інв. № 294; сушильний шкаф інв. 
№ 295; касовий апарат Міні500,02 інв. № 322; касовий апарат Міні500,02 інв. № 320;

Рівнен
ська

Дубен
ський 
рн, 
с. Ми
рогоща 
Друга, 
вул. Сту
дентська, 
10Б

шкаф пекарський інв. № 16; взбивна машина інв. № 17; шкаф ШПСМ3 інв. № 18; вага 
інв. № 19; вага інв. № 20; електролічильник інв. № 21; електролічильник інв. № 22; холо
дильний шкаф інв. № 23; морозильна ларь інв. № 25; газовий лічильник інв. № 26; плита 
газова інв. № 27; плита газова інв. № 28; калькулятор інв. № 29; плита електрична інв. 
№ 30; кондиціонер інв. № 31; ванна для миття інв. № 32; вага інв. № 33; вага інв. № 34;

піч СВУ інв. № 35; колонки інв. № 36, сервант інв. № 37; телефонний апарат інв. № 38; 
жалюзі інв. № 39; стіл інв. № 40; стіл інв. № 41; стіл інв. № 42; стілець інв. № 43; стілець 
інв. № 44; стілець інв. № 45; стілець інв. № 46; газопровід до їдальні інв. № 129

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

Назва органу при ва
ти за ції

Будівля прохідної загальною площею 
13,2 кв. м

Рівненська м. Острог, вул. Са
гайдачного Гетьма
на, 47А

Виробничий кооператив Ост
розька фабрика «Вілія», код за 
ЄДРПОУ 02971558

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гараж № 7 загальною площею 17,8 
кв. м

Рівненська Радивилівський 
рн, м. Радивилів, 
вул. Почаївська, 20а

Дер жав на установа «Рівненська 
обласна фітосанітарна лабора
торія», код за ЄДРПОУ 38503282

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівля насосної станції загальною 
площею 32,4 кв. м

Рівненська Дубровицький рн, 
м. Дубровиця, 
вул. Гагаріна, 88

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівля котельні загальною площею 
114,2 кв. м у складі: А1 – будівля 
котельні, а – димова труба

Рівненська Дубенський рн, 
с. Бортниця, 
вул. Меліорато
рів, 14б

ТОВ «Дубенська ПМК147», код 
за ЄДРПОУ 01037407

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Склад, нежитлове приміщення, за
гальною площею 46,7 кв. м

Рівненська Костопільський 
рн, м. Костопіль, 
вул. Рівненська, 99

Костопільська районна дер жав на 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 26299380

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Частина адмі ніст ративного приміщен
ня «А2» І та II поверхів, загальною 
площею 258,0 кв. м, та будівля гаражів 
«Б1», загальною площею 63,2 кв. м

Рівненська Гощанський рн, 
смт Гоща, вул. Оле
ни Теліги, 1

Головне управління Держ прод
спо жив служ би в Рівненській об
ласті, код за ЄДРПОУ 40309748

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівлі гаражів з блоком побутових 
приміщень, загальною площею 315,4 
кв. м

Рівненська м. Рівне, вул. Попо
вича, 65в

Головне управління Держ прод
спо жив служ би в Рівненській об
ласті, код за ЄДРПОУ 40309748

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Нежитлова будівля «Баня за зоною», 
загальною площею 167,4 кв. м

Рівненська Рівненський рн, 
с. Городище, 
вул. Рівненська, 80

Дер жав на установа «Городищен
ська виправна колонія № 96», 
код за ЄДРПОУ 08564386

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Естакада Рівненська м. Рівне, вул. Буді
вельників, 1 в

ВАТ «Пересувна механізована 
колона № 5», код за ЄДРПОУ 
00913083

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

Назва органу при ва
ти за ції

Окреме майно, що не увійшло до 
статутного капіталу ПрАТ «Мирого
щанський аграрій» (код за ЄДРПОУ 
35505132) у кількості 34 одиниці, а 
саме: племконюшня № 1 інв. № 62, 
загальна площа 785,9 кв. м; 

Рівненська  Дубенський рн, с. 
Мирогоща Перша, 
вул. Лісова,1 

ПрАТ «Мирогощанський агра
рій», код за ЄДРПОУ 35505132 

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

племконюшня № 2 інв. № 63, загаль
на площа 251,3 кв. м; 

Дубенський рн, с. 
Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 3 

іподром інв. № 117 загальна площа 
1711,5 кв. м. (А2 – крита трибуна, 
№ 1 – глядацькі трибуни, № 2 – за
мощення, № 3 – манеж); 

 Дубенський рн, с. 
Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 1б 

ангар для сіна інв. № 64, загальна 
площа 629,5 кв. м; 

Дубенський рн, с. 
Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 5 

денники інв. № 66, загальна площа 
331,7 кв. м; 

Дубенський рн, с. 
Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 7 

водогін до артсвердловини інв. 
№ 118; лінія електропередач до ар
тсвердловини інв. № 116; артсверд
ловина із водонапірною баштою інв. 
№ 65; 

Дубенський рн, с. 
Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 1а 

насос ЕЦВ61014 інв. № 430; ка
чалка гужева інв. № 353; качалка 
гужева інв. № 354; качалка гужева інв. 
№ 276; качалка гужева інв. № 273; 
упряж КВИК тренувальна інв. № 355; 
упряж КВИК тренувальна інв. № 356; 
упряж КВИК тренувальна інв. № 357; 
упряж КВИК тренувальна інв. № 420; 
карета інв. № 278; удила інв. № 111; 
удила інв. № 112; вожжі парокінні 
інв. № 84; водонагрівач інв. № 102; 
водонагрівач інв.№ 109; конвектор 
електричний інв. № 125; електро
конвектор настінний інв. № 82; 
електролічильник 3х фазовий інв. 
№ 362; молоток інв. № 110; кінь 
робочий 1 голова; коні племінні 6 
голів, а саме: жеребець Каддафі ід. 
№ UА560000138, 2009 р. н.; жеребець 
Дійакбар ід. № UА560000068, 2008 р. 
н.; кобила Астана ід. № UА560000135, 
2010 р. н.; кобила Гіляна ід. 
№ UА560000360, 2011 р. н.; коби
ла Мароканка ід. № UА560000362, 
2013 р. н.; кобила Каледонія ід. 
№ UА560000363, 2012 р. н.

Дубенський рн, с. 
Мирогоща Перша, 
вул. Лісова, 1 

Лінія по виробництву блоків стін під
валів

Житомир
ська

м. Житомир, 
вул. Фастівська, 11а

ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», 
код за ЄДРПОУ 01272640

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівля ветлікарні літ. "А", загальною 
площею 174,2 кв. м, гараж літ. "Г" 
загальною площею 129,0 кв. м, бу
дівля секційної літ. "Б1" загальною 
площею 16,5 кв. м, ПММ літ. "Д1" 
загальною площею 26,6 кв. м, вби
ральня літ. "В1" загальною площею 
4,4 кв. м

Житомир
ська

м. Чуднів, вул. Со
борна, 71

Чуднівська районна дер жав на 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00698199

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Приміщення гаражів, загальною пло
щею 270,2 кв. м

Житомир
ська

м. Малин, вул. Ви
нниченка, 21б

Коростенська районна дер жав на 
адмі ніст рація, код за ЄДРПОУ 
04053513

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гараж загальною площею 105,0 кв. м Житомир
ська

Бердичівський 
рн, м. Бердичів, 
вул. Чорновола В., 9

Управління дер жав ної казначей
ської служби України в Бердичів
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37752874

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гаражі площею 103,0 кв. м Житомир
ська

Житомирській рн, 
м. Коростишів, 
вул. Різдвяна, 9

Управління дер жав ної казначей
ської служби України в Корос
тишевському районі Житомир
ської області, код за ЄДРПОУ 
37927181

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гараж, Б, загальною площею 71,4 
кв. м

Житомир
ська

Новоград
Волинський рн, 
м. Баранівка, 
вул. Соборна, 8

Управління дер жав ної казначей
ської служби України у Баранів
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37573026

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гараж, Б, загальною площею 91,6 
кв. м

Житомир
ська

Житомирський 
рн, смт Черняхів, 
вул. Володимир
ська, 13

Управління дер жав ної казначей
ської служби України у Черняхів
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37684003

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гараж, літ. Б, площею 104,3 кв. м Житомир
ська

Новоград Во
линський рн, 
м. Новоград
Волинський, вул. Ге
роїв АТО, 2

НовоградВолинське управління 
Дер жав ної казначейської служби 
України Житомирської області, 
код за ЄДРПОУ 37808366

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гаражі площею 84,8 кв. м Житомир
ська

Новоград Во
линський рн, 
смт Ємільчине, 
вул. Соборна, 45

Управління дер жав ної казначей
ської служби України у Єміль
чинському районі Житомир
ської області, код за ЄДРПОУ 
37442296

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Дизельна, загальною площею 32,2 
кв. м

Житомир
ська

Бердичівський рн, 
смт Ружин, вул. О. 
Бурди, 23

Управління дер жав ної казначей
ської служби України у Ружин
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 36928430

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гараж загальною площею 54,1 кв. м. Житомир
ська

Житомирський 
рн, смт Романів, 
вул. Небесної со
тні, 84

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Романів
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 38042450

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівля гаража загальною площею 
50,1 кв. м.

Житомир
ська

Житомирський 
рн, смт Брусилів, 
вул. Лермонтова, 5

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Брусилів
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37799226

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях
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код за ЄДРПОУ

Назва органу при ва
ти за ції

Дизельна площею 21,5 кв. м. Житомир
ська

м. Новоград
Волинський, вул. Ге
роїв АТО, 2

НовоградВолинське управління 
Дер жав ної казначейської служби 
України Житомирської області, 
код за ЄДРПОУ 37808366

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Дизельна площею 22,1 кв. м Житомир
ська

Новоград
Волинський рн, 
смт Ємільчине, 
вул. Соборна, 45

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Єміль
чинському районі Житомир
ської області, код за ЄДРПОУ 
37442296

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Дизельна загальною площею 23,0 
кв. м.

Житомир
ська

Житомирський рн, 
смт Любар, вул. Не
залежності, 40

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Любар
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37683869

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Дизельна загальною площею 30,8 
кв. м.

Житомир
ська

Житомирський 
рн, смт Попільня, 
вул. Горького, 22а

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Попіль
нянському районі Житомир
ської області, код за ЄДРПОУ 
37720533

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Нежитлова будівля (літ. А1), загаль
ною площею 46,5 кв. м

Житомир
ська

Новоград Во
линський рн, 
смт Ємільчине, 
вул. Ватутіна, 2А

Відділ житловокомунального 
господарства, архітектури, міс
тобудування, інфраструктури, 
цивільного захисту населення 
та оборонної роботи Новоград
Волинської районної дер жав ної 
адмі ніст рації Житомирської облас
ті, код за ЄДРПОУ 35957937

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Нежитлові будівлі Житомир
ська

Коростенський рн, 
с. Кишин, вул. Жи
томирська, 123

Басейнове управління водних 
ресурсів річки Прип’ять, код за 
ЄДРПОУ 01038766

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гараж № 10 Житомир
ська

Житомирський рн, 
смт Чуднів, вул. Ге
роїв Майдану, 125

Дер жав на екологічна інспекція 
Поліського округу, код за ЄД
РПОУ 42163803

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Гараждизельна, літ. Б1, загальною 
площею 85,3 кв. м

Житомир
ська

Житомирський рн, 
м. Чуднів, вул. Геро
їв Майдану, 132

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Чуднів
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37890843

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівля котельні, літ. Г, загальною 
площею 31,9 кв. м

Житомир
ська

Житомирський 
рн, смт Черняхів, 
вул. Володимир
ська, 13

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Черняхів
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37684003

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівля дизельної, літ. В, загальною 
площею 19,8 кв. м.

Житомир
ська

Житомирський 
рн, смт Черняхів, 
вул. Володимир
ська, 13

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Черняхів
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37684003

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Дизельна загальною площею 29,9 
кв. м

Житомир
ська

Коростенський рн, 
м. Олевськ, вул. Во
лодимирська, 5

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України в Олев
ському районі Житомирської об
ласті, код за ЄДРПОУ 37937308

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

 Лінія передачі електроенергії  Житомир
ська

Новоград
Волинський рн, 
(між населеними 
пунктами Довбиш – 
Мар’янівка) Ада
мівське лісництво: 
квартал 30, виділ 36; 
квартал 31, виділ 22; 
квартал 32, виділ 43; 
квартал 33, виділ 40; 
квартал 34, виділ 17; 
квартал 51, виділ 35; 
квартал 52, виділ 44; 
квартал 52, виділ 45; 
квартал 53, виділ 32; 
квартал 56, виділ 58; 
квартал 61, виділ 47; 
квартал 67, виділ 42; 
квартал 67, виділ 43; 
квартал 72, виділ 40; 
квартал 72, виділ 41; 
квартал 80, виділ 41; 
квартал 85, виділ 78; 
квартал 86, виділ 38; 
Довбиське лісництво: 
квартал 73, виділ 31; 
квартал 73, виділ 32; 
квартал 67, виділ 28; 
квартал 61, виділ 30; 
квартал 55, виділ 25; 
квартал 49, виділ 31; 
квартал 49, виділ 32; 
квартал 42, виділ 53; 
квартал 34, виділ 24; 
квартал 26, виділ 35; 
квартал 17, виділ 27; 
квартал 10, виділ 24; 
квартал 2, виділ 39; 
Явненське лісництво: 
квартал 50, виділ 43; 
квартал 50, виділ 44

 ПрАТ «Мар’янівский склозавод», 
код за ЄДРПОУ 00480810

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Група інвентарних об’єктів, у складі: 
нежитлова будівля, сарай, сарай, ту
алет, бесідка 

Житомир
ська

Коростенський 
рн, с. Старосілля, 
вул. Молодіжна, 18

Басейнове управління водних 
ресурсів річки Прип’ять, код за 
ЄДРПОУ 01038766

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівлі та споруди Романівської ра
йонної дер жав ної лікарні ветеринарної 
медицини: ветлікарня А1, площею 
125,6 кв. м, сарай В1, площею 93,2 
кв. м, вбиральня В1

Житомир
ська

Житомирський рн, 
с. Камінь, вул. Не
бесної Сотні, 4

Романівська районна дер жав на 
лікарня ветеринарної медицини 
(Райветлікарня), код за ЄДРПОУ 
00698472

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Будівля насосної станції Житомир
ська

Бердичівський рн, 
с. Старий Солотвин, 
вул. Миру, 51А

Басейнове управління водних 
ресурсів річки Прип’ять, код за 
ЄДРПОУ 01038766

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Приміщення гаража, загальною пло
щею 81,0 кв. м

Житомир
ська

Бердичівський рн, 
смт Ружин, вул. О 
Бурди, 23

Управління Дер жав ної казначей
ської служби України у Ружинсько
му районі Житомирської області, 
код за ЄДПОУ 36928430

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Котельня загальною площею 101,6 
кв. м

Житомир
ська

Бердичівський 
рн, м. Бердичів, 
вул. Житомирська 
(Леніна), 14а

Бердичівське управління Дер жав
ної казначейської служби України 
Житомирської області код за ЄД
РПОУ 37752874

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

Назва органу при ва
ти за ції

Нежитлова будівля з прибудовою  за
гальною площею 141,1 кв. м,  сарай  
загальною площею  29,0 кв. м,  туалет  
загальною площею  2,2 кв. м

Житомир
ська 

Коростенський рн, 
смт Лугини, вул. 
Героїв Чорнобиля, 
16/21

ЦентральноЗахідне міжрегіо
нальне управління Міністерства 
юстиції  (м. Хмельницький), код 
за ЄДРПОУ 43316784

Регіональне відділення 
Фонду  по Рівненській 
та Житомирській об
ластях

Нежитлова будівля літ. «А1» загаль
ною площею 227,2 кв. м

Харківська Зачепилівський рн, 
смт Зачепилівка, 
вул. Центральна (Ра
дянська), 21

Головне управління статистики 
у Харківській області, код за ЄД
РПОУ 02362629

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Адмі ніст ративна будівля загальною 
площею 380 кв. м

Харківська м. Ізюм, вул. Старо
поштова, 39 г

Головне управління статистики 
у Харківській області, код за ЄД
РПОУ 02362629

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Гараж під літ. «Б», загальною площею 
27,6 кв. м та оглядова яма під літ. «В»

Харківська м. Ізюм, вул. Ста
ропоштова, 39А, 
гараж 12

Головне управління статистики 
у Харківській області, код за ЄД
РПОУ 02362629

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля котельні з лазнею 
загальною площею 251,7 кв. м

Харківська Краснокутський 
рн, с. Городнє, 
вул. Центральна, 5а

ТДВ «Агрофірма «Глобівська», 
код за ЄДРПОУ 00412406

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля магазину літ. «А» 
загальною площею 159,8 кв. м

Харківська Куп’янський рн, 
с. Вишнівка, 
вул. Централь
на, 103

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Магазин літ. «А1» з прибудовою літ. 
«А11» загальною площею 115,1 кв. м

Харківська Золочівський рн, 
селище Калинове 
(Жовтневе), майдан 
Конституції (площа 
Жовтнева), 3

ПАТ «Жовтневе», код за ЄДРПОУ 
00488912

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля (кооперативна 
лавка) загальною площею 48,3 кв. м

Харківська Богодухівський рн, 
с. Іванівка, вул. При
їзжа, 6

ПрАТ «Ульяновське», код за ЄД
РПОУ 00387097

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлові приміщення загальною 
площею 319,0 кв. м (1 поверху 
№№ 21÷29 площею 109,4 кв. м, 
2 поверху №№ 210÷229 площею 
209,6 кв. м) та ґанок а1 в нежитловій 
будівлі літ. А2

Харківська Зміївський рн, 
с. Першотравневе, 
площа Централь
на, 3а

ПрАТ «Племінний завод «Черво
ний велетень», код за ЄДРПОУ 
00486770

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля (магазин) загаль
ною площею 42,6 кв. м

Харківська Дворічанський рн, 
с. Тавільжанка, 
вул. Перемоги, 27 а

ВАТ «Куп’янський цукровий ком
бінат», код за ЄДРПОУ 00373215

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля магазину літ. «А» 
загальною площею 84,27 кв. м

Харківська Сахновщинський 
рн., с. Сугарівське 
(колишнє Жовтень), 
вул. Центральна, 7

ПрАТ «Сахновщинське імені М. 
О. Ключки», код за ЄДРПОУ 
00851198

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля (магазин) загаль
ною площею 51,1 кв. м

Харківська Чугуївський рн, 
с. Роздольне (ко
лишнє Чапаєво), 
вул. Роганська, 3

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля побутового комбі
нату літ. «А2», (інв. 253), загальною 
площею 384,0 кв. м.

Харківська Балаклійський 
рн, смт Савинці, 
вул. Кооперативна, 3

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Будівля магазину, загальною площею 
33,1 кв. м

Харківська Золочівська 
рн, с. Скорики, 
вул. Шевченка, 11а

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Будівля магазину, загальною площею 
32,5 кв. м

Харківська Золочівський рн, 
с. Завадське, 
вул. Завадська (ко
лишня назва – вул. 
В. Васильченка), 2

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля, магазин, загаль
ною площею 83,2 кв. м

Харківська Богодухівський рн, 
сщ. Мала Іванівка, 
вул. Мала – Іванів
ська, 18

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлові приміщення загальною 
площею 290,95 кв. м 

Харківська Балаклійський 
рн, смт Савинці, 
вул. Кооператив
на, 2

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежиле приміщення літ. «А1» загаль
ною площею 26,5 кв. м

Харківська Барвінківський рн, 
с. Червона Зоря, 
вул. Ставкова, 1

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля літ. «Г1» за
гальною площею 182,3 кв. м з об
ладнанням

Харківська м. Харків, просп. 
НовоБаварський, 
118

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Гараж літ. «Е» загальною площею 
57,8 кв. м

Харківська Вовчанський рн, 
м. Вовчанськ, 
вул. Гагаріна, 13

Головне управління статистики 
у Харківській області, код за ЄД
РПОУ 02362629

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля літ. "А1" загаль
ною площею 196,8 кв. м

Харківська Дергачівський рн, 
м. Дергачі, пл. Пе
ремоги, 19

Головне управління ДСНС Укра
їни у Харківській області, код за 
ЄДРПОУ 38631015

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля літ. "А1" загаль
ною площею 270,0 кв. м

Харківська Валківський рн, 
смт Ков’яги, вул. За
водська, 2

Головне управління ДСНС Укра
їни у Харківській області, код за 
ЄДРПОУ 38631015

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежилова будівля, загальною площею 
198,7 кв. м

Харківська Чугуївський рн, 
м. Зміїв, вул. По
кровська, 21

Головне управління Дер жав ної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 38631015

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля, загальною пло
щею 52,4 кв. м

Харківська Ізюмський рн, 
с. Придонецьке, 
вул. Ставкова, 1Б

Дер жав не підприємство «Ізюм
ське лісове господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993113

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля (споруда) літ. «Бп» 
загальною площею 158,3 кв. м 

Харківська Лозівський рн, 
смт Краснопавлівка, 
вул. Зернова, 2

ТОВ «Краснопавлівський ком
бінат хлібопродуктів», код за 
ЄДРПОУ 31148767

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля загальною пло
щею 36,4 кв. м

Харківська Куп’янський рн, 
смт Шевченкове, 
вул. Мічуріна, 6

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлові приміщення підвалу 
№№ 10002÷10014 в літ. «1Е112» 
загальною площею 134,7 кв. м

Харківська м. Харків, проспект 
Московський, 199

Акціонерне товариство «Україн
ські енергетичні машини», код 
за ЄДРПОУ 05762269

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлові приміщення підвалу 
№№ 8002÷8027 в літ. «1Е112» 
загальною площею 242,6 кв. м

Харківська м. Харків, проспект 
Московський, 199

Акціонерне товариство «Україн
ські енергетичні машини», код 
за ЄДРПОУ 05762269

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлові приміщення підвалу 
№№ 9002÷9009 в літ. «1313» за
гальною площею 104,5 кв. м

Харківська м. Харків, проспект 
Московський, 199

Акціонерне товариство «Україн
ські енергетичні машини», код 
за ЄДРПОУ 05762269

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлові приміщення підвалу 
№№ 27002÷27022 в літ. «1И7» за
гальною площею 152,0 кв. м

Харківська м. Харків, проспект 
Московський, 199

Акціонерне товариство «Україн
ські енергетичні машини», код 
за ЄДРПОУ 05762269

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області
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Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

Назва органу при ва
ти за ції

Комплекс нежитлових будівель у 
складі: літ. «В3» загальною площею 
1921,2 кв. м; літ. «Б23» загаль
ною площею 3399,3 кв. м; літ. «Г1» 
загальною площею 717,0 кв. м; літ. 
«Ж1» загальною площею 160,6 кв. м; 
літ. «К1» загальною площею 519,8 кв. 
м; літ. «Л1» загальною площею 36,4 
кв. м; літ. «Д1» загальною площею 
57,9 кв. м

 Харківська  м. Харків, вул. Са
ратовська, 36

 Національний науковий центр 
«Інститут метрології», код за ЄД
РПОУ 02568325

 Регіо наль не відділен
ня Фонду по Харків
ській області

Нежитлова будівля літ. "А1" загаль
ною площею 102,7 кв. м

Харківська Красноградський 
рн, с. Калинівка, 
вул. Першотрав
нева, 2

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Комплекс нежитлових будівель загаль
ною площею 1479 кв. м у складі: будів
ля контори (літ. А1) площею 139,5 кв. 
м; будівля складу (літ. Б) площею 362,5 
кв. м; будівля котельні (літ. В) площею 
34,2 кв. м; будівля складу (літ. Г) пло
щею 507,9 кв. м; будівля гаража (літ. Д) 
площею 434,9 кв. м

Харківська Красноградський 
рн, м. Красноград, 
вул. Українська, 41 

Головне управління Дер жав ної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 38631015

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля, загальною пло
щею 357,2 кв. м

Харківська м. Куп’янськ, 
вул. Харківська, 2 

Куп’янський міськрайцентр за
йнятості (Куп’янський МРЦЗ), 
код за ЄДРПОУ 21247874

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Гаражноскладський комплекс у 
складі: нежитлова будівля літ. «А1» 
загальною площею 83,8 кв. м, не
житлова будівля літ. «Б1» загальною 
площею 554,2 кв. м

Харківська Харківський рн, 
м. Харків, вул. Це
ментна, 9

Акціонерне товариство «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ 
30019801

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля літ. «А1» загаль
ною площею 71,1 кв. м

Харківська Красноградський 
рн, с. Піщанка, 
вул. Садова, 153А

Дніпровський регіо наль ний 
структурний підрозділ Дер жав
ного підприємства обслугову
вання повітряного руху України, 
код за ЄДРПОУ 25533424

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Гараж літ. «К1», загальною площею 
19,2 кв. м

Харківська м. Харків, вул. Сум
ська, 76

Департамент містобудування та 
архітектури Харківської обласної 
дер жав ної адмі ніст рації код за 
ЄДРПОУ 02498530

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Гараж в літ. «Б1» загальною площею 
19,2 кв. м

Харківська м. Первомайський, 
вул. Соборна, 17В

Північносхідний офіс Держ 
аудитслужби, код за ЄДРПОУ 
40478572

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Назва об’єкта

Об
ласть 

місце
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дження 
об’єкта

Адре
са(и) 

об’єк та

Назва ба
лан со ут
риму ва ча 

або збе рі га
ча, код за 
ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

Нежитлові приміщення у головному адмі ніст ративновиробничому будинку, інв. 
№ 4097, реєстровий № 40336737.1.ЛПАРТЕ009, літ. за тех. паспортом "Ж5", загаль
ною площею 5006,50 кв. м., а саме нежитлові приміщення №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, І, ІІ,

Харків
ська

м. Харків, 
вул. Ота
кара 
Яроша, 
будинок 
18

Дер жав не 
підприєм
ство «Дер
жав ний 
науково
дослідний 
інститут 
організації і 
механізації 
шахтного 
будівни
цтва», код 
за ЄДРПОУ 
40336737

Регіо
наль не 
відділен
ня Фонду 
по Хар
ківській 
області загальною площею 1021,20 кв. м., (у тому числі основною площею 635,50 кв. м., до

поміжною площею 385,7 кв. м.) розташовані на цокольному поверсі; приміщення № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, загальною площею 842,10 
кв. м. (у тому числі основною площею 423,90 кв. м., допоміжною площею 418,20 кв. 
м.) розташовані на першому поверсі; приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, VІІІ, ІХ, загальною площею 528,9 кв. м. (у тому числі основною площею 
402,30 кв. м., допоміжною площею 126,60 кв. м.) розташовані на другому поверсі;

приміщення №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ХІ, ХІІ, загальною площею 819,50 кв. м. (у тому 
числі основною площею 514,20 кв. м., допоміжною площею 305,30 кв. м.) розташовані на 
третьому поверсі; приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ХІІІ, ХІV, загальною площею 1006,10 кв. м. 

(у тому числі основною площею 732,00 кв. м., допоміжною площею 274,10 кв. м.) роз
ташовані на четвертому поверсі; приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ХV, ХVІ, 
загальною площею 788,70 кв. м. (у тому числі основною площею 498,30 кв. м., допоміж
ною площею 290,40 кв. м.) розташовані на п’ятому поверсі

Назва об’єкта

Область 
місце зна
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

Назва органу при ва
ти за ції

Група будівель у складі: нежитлова бу
дівля господарського будинку загаль
ною площею  50,21 кв. м  та нежитлове 
приміщення допоміжного вузла зв’язку  
загальною площею  84,48 кв. м

Харківська Красноградський 
рн,         смт 
Сахновщина,  
вул. Аеродром
на, 10

Дніпровський регіо наль ний 
структурний підрозділ Дер жав
ного підприємства обслугову
вання повітряного руху України, 
код за ЄДРПОУ 25533424

Регіо наль не відділення 
Фонду  по Харківській 
області

Назва об’єкта

Область 
місце
зна хо
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

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

код за ЄД
РПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

Окреме майно дер жав ної установи «Олексіївська виправна колонія (№ 25)» у 
складі:

Дер жав
на установа 
«Олексіївська 
виправна коло
нія (№ 25)», 
код за ЄДРПОУ 
08564541

Регіо
наль не 
відділення 
Фонду по 
Харківській 
області

(101310001) Адмі ніст ративна будівля, літера «А3», (заг. площа 1046,9 кв. м); 
(101310003) Учбово – виробничий комплекс, літера «Е2», (заг. площа 1410,9 
кв. м); (101310005) Учбово – виробничий комплекс № 1, літера «Д2», (заг. 
площа 1860,3 кв. м); (101310004) Будівля школи, літера «У2», (заг. площа 
1287,5 кв. м); (101310004а) Будівля медсанчастини, літера «Т2», (заг. пло
ща 651,5 кв. м); (101310006) Будівля свинарника, літера «Л11», (заг. площа 
371,8 кв. м); (101320001) Житловий корпус 4х поверховий, літера «Р4», (заг. 
площа 3876,1 кв. м); (101310007) Банно – пральний комплекс, літера «Ж2», 
(заг. площа 804,7 кв. м); (101310008) Будівля КПП – 2, літера «Ф2», (заг. пло
ща 128,4 кв. м); (101310010) Речовий склад, літера «Б2», (заг. площа 1062,1 
кв. м); (101310011) Будівля КПП – 1, літера «Ю4», (заг. площа 2232,2 кв. м); 
(101310012) Будівля свинарника № 2, літера «К11», (заг. площа 1516,4 кв. м); 

Харків
ська

Харків
ський рн, 
с. По
двірки, 
вул. Мака
ренка, 1 

Для нотаток
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місце
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об’єкта
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об’єк та
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со ут риму ва ча 
або збе рі га ча, 

код за ЄД
РПОУ

Назва 
органу 

при ва ти
за ції

(101320002) Прибудова до житлового корпусу, літера «С4», (заг. площа 2186,9 кв. 
м); (101310009) Будівля КПП – 4, літера «Е11», (заг. площа 47,5 кв. м); (101330016) 
Водонасосна башта, літера «Б11», (заг. площа 8,5 кв. м); (101310015) Питомник 
для собак, літера «Д11», (заг. площа 22,4 кв. м); (101310022) Теплиця, літера 
«З1», (заг. площа 165,3 кв. м); (101310022а) Будівля кузні, літера «И1», (заг. 
площа 71,3 кв. м)
(101330019) Будівля підстанції ТН320, літера «Ш1», (заг. площа 106,4 кв. м) Харків

ський рн, 
с. По
двірки, 
вул. Мака
ренка, 1Г 

(101330014) Будівля підстанції ТРВ3630, літера «З11», (заг. площа 14,9 кв. м) Харків
ський рн, 
с. По
двірки, 
вул. Мака
ренка, 1Е 

(101330008) Будівля трансформаторної підстанції ТП – 1, літера «Ж11», (заг. 
площа 62,8 кв. м)

 Харків
ський рн, 
с. По
двірки, 
вул. Мака
ренка, 1Д

(101310014) Будівля гаражу, літера «Г1», (заг. площа 467,4 кв. м); (101310023) 
Склад матеріалів гаража, літера «Ч1», (заг. площа 47,7 кв. м); (101310024) Склад 
готової продукції, літера «М1», (заг. площа 618,2 кв. м); (101310025) Будівля 
складу готової продукції, літера «Н1», (заг. площа 485,3 кв. м); (101310026) 
Побутові приміщення ливарного цеху, літера «О4», (заг. площа 2535,7 кв. 
м); (101310027) Будівля ливарного цеху, літера «Л1», (заг. площа 3133,8 кв. 
м); (101310028) Механічний цех № 1, літера «П3», (заг. площа 3893,8 кв. 
м); (101310029) Механічний цех № 2, літера «К2», (заг. площа 2967,5 кв. м);
(101310030) Будівля компресорної, літера «И12», (заг. площа 271,3 кв. м); 
(101310031) Будівля пожежної частини, літера «Щ2», (заг. площа 260,6 кв. 
м); (101310032) Будівля автозаправної, літера «Х1», (заг. площа 13,3 кв. м); 
(101310033) Склад ГСМ, літера «Ц1», (заг. площа 63,5 кв. м); (101410002) Тепло
траса, (заг. площа 80,0 м); (101610002) Газова магістраль, (заг. площа 400,0 м); 
(101610003) Тепломагістраль, (заг. площа 60,0 кв. м); (101610004) Телефонний 
зв’язок, (заг. площа 5200,0 м); (101610005) Тепломережа, (заг. площа 1300,0 м); 
(101640011) Блок пост для службових собак, (заг. площа 1,3 кв. м); (101640105) 
Блок пост для службових собак, (заг. площа 1,3 кв. м); (101640106) Блок пост для 
службових собак, (заг. площа 1,3 кв. м); (101810016) Вольєр для собак, (заг. пло
ща 7,6 кв. м); (101810017) Вольєр для собак, (заг. площа 7,6 кв. м); (101810018) 
Вольєр для собак, (заг. площа 7,6 кв. м); (101810019) Вольєр для собак, (заг. 
площа 7,6 кв. м); (101810024) Гараж на два автомобіля, (заг. площа 22,0 кв. м);
(101830001) Асфальтна доріжка, (заг. площа 7900,0 кв. м); (101830002) Паркан 
промзони, (заг. площа 64,0 пог м); (101830003) Огорожа зони, (заг. площа 680,0 
пог. м); (101830006) Залізобетонний паркан (між житловою і промисловою зона
ми), (заг. площа 69 м); (101830009) Низьковольтна кабельна лінія 0,4 кВт, (заг. 
площа 10000,0 м); (101830010) Високовольтна кабельна лінія 6 кВт, (заг. площа 
4100,0 м); (101830011) Лінія електричної передачі (передача електричної енергії 
споживачу), (заг. площа 350,0 м); (101830013) КПП житлової зони, (заг. площа 9,0 
кв. м); (101830015) Каналізація, (заг. площа 1855 м); (101830017) Артезіанська 
свердловина, (заг. площа 32,0 м); (101830018) Артезіанська свердловина, (заг. 
площа 32,0 м); (101830022) Лінії електропередач (заг. площа 12000 пог. м)

Назва об’єкта
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Нежитлова будівля літ. "А2" за
гальною площею 1440,5 кв. м 

Харківська Богодухівський 
рн, смт Старий 
Мерчик, пров. 
Театральний, 1 

Департамент містобудування та ар
хітектури Харківської обласної дер
жав ної адмі ніст рації, код за ЄДРПОУ 
02498530

Регіо наль не відділення Фон
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. "А1" за
гальною площею 171,2 кв. м 

Харківська Богодухівський 
рн, смт Старий 
Мерчик, пров. 
Театральний, 2 

Департамент містобудування та ар
хітектури Харківської обласної дер
жав ної адмі ніст рації, код за ЄДРПОУ 
02498530

Регіо наль не відділення Фон
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. "А1" за
гальною площею 137,3 кв. м 

Харківська Богодухівський 
рн,      смт 
Старий Мерчик, 
пров. Театраль
ний, 4 

Департамент містобудування та ар
хітектури Харківської обласної дер
жав ної адмі ніст рації, код за ЄДРПОУ 
02498530

Регіо наль не відділення Фон
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. "А2" за
гальною площею 194,2 кв. м 

Харківська Богодухівський 
рн, смт Шарівка, 
вул. Санатор
ська, 1А 

Департамент містобудування та ар
хітектури Харківської обласної дер
жав ної адмі ніст рації, код за ЄДРПОУ 
02498530

Регіо наль не відділення Фон
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. "А7" за
гальною площею 1955,1 кв. м 

Харківська м. Харків, 
вул. Різдвяна, 9

Департамент містобудування та ар
хітектури Харківської обласної дер
жав ної адмі ніст рації, код за ЄДРПОУ 
02498530

Регіо наль не відділення Фон
ду по Харківській області

Будівля ветеринарної амбулаторії 
площею 98,8 кв.м

Херсонська Іванівський рн, 
с. Новосеменів
ка, вул. Таврій
ська (Леніна), 22

Іванівська районна дер жав на лікар
ня ветеринарної медицина, код за 
ЄДРПОУ 00711020

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Адмі ніст ративна будівля літ. «А» 
загальною площею 103 кв. м, 
гараж літ. «Б» загальною площею 
32 кв. м, туалет літ. «В», огоро
жа № 1, 2

Херсонська Бериславський 
рн, м. Бе рислав, 
вул. Коно топ ської 
перемоги (Чер во
ноармійська), 68а

Головне управління Держ прод спо
жив служ би в Херсонській області, 
код за ЄДРПОУ 40408678

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Адмінбудівля з терасою загаль
ною площею 303,6 кв. м

Херсонська Іванівський рн, 
смт. Іванівка, 
вул. Молодіж
на, 1

Головне управління Держ прод спо
жив служ би в Херсонській області, 
код за ЄДРПОУ 40408678

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Комплекс споруд підсобного гос
подарства «Вербка» (теплиці)

Херсонська Голопристан
ський рн, 
с. Виноградне, 
вул. Шабська, 52

ПАТ «Херсонводбуд», код за ЄД
РПОУ 01036483

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Колишня будівля пожежного депо Херсонська м. Берислав, 
вул. 1 Травня, 
300

ПАТ «Бериславський елеватор», код 
за ЄДРПОУ 00956595

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Колишній пожежний автомобіль Херсонська м. Берислав, 
вул. 1 Травня, 
300

ПАТ «Бериславський елеватор», код 
за ЄДРПОУ 00956595

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Частина нежитлових приміщень 
адмі ніст ративної будівлі площею 
341,7 кв. м

Херсонська смт Високопілля, 
вул. Банкова, 19

Пенсійний фонд України, код за 
ЄДРПОУ 00035323

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі 
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Автомобіль ГАЗ5312 № 87
69 ХОН

Херсонська м. Нова Каховка, 
вул. Паризької 
Комуни, 17

Відсутній Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Автомобіль ГАЗ5301  
№ 9103 ХОС

Херсонська м. Нова Каховка, 
вул. Паризької 
Комуни, 17

Відсутній Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Частина будівлі ремонтно
механічної майстерні літ. «А» 
площею 171,9 кв. м, огорожа 
з плитами НПК № 1, 2 площею 
419,9 кв. м

Херсонська м. Херсон, 
вул. Вишнева, 60

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 01039040

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Частина комплексу будівель цеху 
«Електроремонт» у складі: «А» – 
будівля ремонтномеханічної 
майстерні загальною плошею 
1834 кв. м (інв. № 101310134), 
«Г» – будівля охорони та бух
галтерії загальною площею 
20,5 кв. м (інв. № 101310135), 
«Е» – будівля для зберігання 
ємностей загальною площею 
3,8 кв. м (інв. 101310136), «З» – 
трансформаторна підстанція 
загальною площею 37,3 кв. м (інв. 
№ 101310138), «І» – вбиральня 
(інв. № 101310137), № 1, 3, 4 – 
огорожа (інв. № 101330038)

Херсонська Каховський рн, 
с. Тавричанка, 
вул. Мелітополь
ська, 8

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

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Склад малоцінного інвентаря, літ. 
І загальною площею 408,4 кв. м

Херсонська Голопристан
ський рн, с. Ри
бальче, вул. Сте
пова, 15В

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 01039040

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Склад для обладнання, літ. Д, за
гальною площею 62,5 кв. м.

Херсонська Голопристан
ський рн, с. Ри
бальче, вул. Сте
пова, 15В

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 01039040

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Аеродинамічна лабораторія, літ. 
Ж, загальною площею 582,2 
кв. м.

Херсонська Голопристан
ський рн, с. Ри
бальче, вул. Сте
пова, 15В

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 01039040

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Склад малоцінного інвентаря, літ. 
З, загальною площею 360,8 кв. м

Херсонська Голопристан
ський рн, с. Ри
бальче, вул. Сте
пова, 15В

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 01039040

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Адмі ніст ративна нежитлова бу
дівля загальною площею 455,5 
кв. м

Херсонська Чаплинський рн, 
смт Чаплинка, 
вул. Грушевсько
го, 12б

Управління Дер жав ної міграційної 
служби України в Херсонській об
ласті, код за ЄДРПОУ 37839478

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Підвальне приміщення адмінбу
дівлі площею 338,1 кв. м

Херсонська Скадовський рн, 
м. Скадовськ, 
вул. Олександрів
ська (Володар
ського), 32

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Херсонській облас
ті, код за ЄДРПОУ 21295057

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Будинок барачного типу Херсонська м. Херсон, 
вул. Гетьмана 
Дорошенка, 35

Причорноморське дер жав не регіо
наль не геологічне підприємство, 
код за ЄДРПОУ 01432144

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Комплекс будівель та споруд ко
лишньої 40 ППЧ

Херсонська м. Нова Каховка, 
сще Райське, 
вул. Основська, 
2а

4 державний пожежнорятувальний 
загін Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Хер
сонській області, код за ЄДРПОУ 
38368427

Регіональне відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Комплекс будівель та споруд 
колишньої 31 ППЧ у складі: А1 – 
прибудова; А2  гараж; А3 – при
будова; А4 – гараж; Б – вежа; 
Д – сарай; Г – туалет; Е – гараж; 
№ 14 огорожа

Херсонська м. Каховка, вул. 
Південна, 3

4 державний пожежнорятувальний 
загін Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Хер
сонській області, код за ЄДРПОУ 
38368427

Регіональне відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Окреме майно виробничої бази 
у складі: будівля гаражу на 8 
автомобілів площею 666,4 кв. 
м; відкриті бетонні стоянки пло
щею 14320 кв. м; огорожа бази 
площею 2292 кв. м; будівля де
ревообробної майстерні площею 
457,8 кв. м; будівля лісопильного 
цеху площею 316,9 кв. м

Херсонська Скадовський рн, 
смт Мирне

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 01039040

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Складські приміщення на станції 
Копані 

Херсонська Херсонський рн, 
станція Копані 

Аварійнорятувальний загін спе
ціального призначення головно
го управління Дер жав ної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Херсонській області, код за ЄДРПОУ 
08588990

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Складські приміщення на станції 
Благодатне 

Херсонська Херсонський рн, 
с. Благодатне

Аварійнорятувальний загін спе
ціального призначення головно
го управління Дер жав ної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Херсонській області, код за ЄДРПОУ 
08588990

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Господарська будівля, літера Б 
загальною площею 87,5 кв. м

Херсонська Бериславський 
рн, смт Велика 
Олександрівка, 
вул. Таврійська, 5

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Херсонській облас
ті, код за ЄДРПОУ 21295057

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Окреме індивідуально визна
чене майно – теплохід «Григорій 
Татарченко»

Херсонська м. Херсон, Ка
рантинний ост
рів, 1

Комунальна судноплавна компанія 
«Київ», код за ЄДРПОУ 30757022

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Окреме індивідуально визначене 
майно – теплохід «Восход21»

Херсонська м. Херсон, Ка
рантинний ост
рів, 1

Комунальна судноплавна компанія 
«Київ», код за ЄДРПОУ 30757022

Регіо наль не відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Частина будівель та споруд на
вчальної бази у складі: басейн, 
2, загальною площею 4800 кв. м, 
сміттєзбірник, літ. О, загальною 
площею 10,4 кв. м

Херсонська Скадовський рн, 
с. Рибальче, вул. 
Степова, 15В

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 01039040

Регіональне відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Насосна станція літ. Л, загальною 
площею 135,4 кв. м

Херсонська Скадовський рн, 
с. Рибальче, вул. 
Степова, 15В

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 01039040

Регіональне відділення Фон
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі
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відомості
приватизації

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, 

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

Підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по ІвАНО-ФРАНКІвсьКІй, ЧеРНІвеЦьКІй 
та ТеРНОПІльсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.01.2022

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки,  
мета проведення оцінки

Най ме ну вання/ ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере

можця конкурсу

Вартість 
виконан
ня робіт, 

грн

Строк 
виконан
ня робіт  

(дні)
1 Нежитлові приміщення, А, загальною пло

щею 418,1 м2, що перебувають на балансі 
ІваноФранківської експедиції з геофізич
них досліджень в свердловинах ДГП «Ук
ргеофізика» та знаходяться за адресою: 
м. ІваноФранківськ, бульвар Південний, 
41. Запланована дата оцінки: 30.11.2021. 
Мета проведення незалежної оцінки – ви
значення вартості об’єкта для приватизації 
шляхом викупу

ТзОВ «ЕКАЗахід» 6700 5

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по КиївсьКІй, ЧеРКАсьКІй 
та ЧеРНІгІвсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єкта, 
що відбувся 19 січня 2022 року

1. Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук-
ціо ні з умовами.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях.

1.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер жав-
ної власності – окреме майно – гараж № 7 площею 22,4 м2.

Ба лан со ут римувач: Уманська районна дер жав на адмі ніст-
рація Черкаської області (код за ЄДРПОУ 04061292). Телефон 
ба лан со ут римувача (04744) 3-33-78.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., 
м. Умань, пров. Любові, 51а-8.

Дата оцінки: 31 грудня 2021 року.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності визнано ФОП Гребченко М. П.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 

послуг – 2380,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-

жав ної власності – окреме майно – адмінбудівлі з двома ґан-
ками, А, загальною площею 215,8 м2.

Ба лан со ут римувач: Канівська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313). Теле-
фон ба лан со ут римувача (04736) 3-08-96.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Чер-
каський р-н, с. Степанці, вул. Шевченка, 12.

Дата оцінки: 31 грудня 2021 року.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності визнано ФОП Драник Г. В.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 

послуг – 1650,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна  
України по львІвсьКІй, ЗАКАРПАТсьКІй 
та вОлиНсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 15.12.2021

По об’єктах:
збитки, нанесені держ аві внаслідок незбереження дер-

жав ного майна, а саме: дробарки СМД – 75А 2 одиниці (інв. 
№ 42079, 42080), місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львів-
ська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля дільничної лікарні «А-1» площею 80,8 м2, гараж «В-1» 
площею 12,1 м2, хлів господарський «Б-1» площею 13,1 м2, 
криниця за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ми-
ляновичі, вул. Ольшанка, 5;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: ад-
мінбудинок загальною площею 53,6 м2, гараж з сараєм за-
гальною площею 63,5 м2, овочесховище загальною площею 
17,8 м2 за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ри-
мачі, вул. Завокзальна, 4а;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля (А-1) площею 59,9 м2; колодязь за адресою: Волинська 
обл., Луцький р-н, с. Сокіл, вул. 8 Березня, 37;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: ад-
мінбудинок площею 74,5 м2; сарай площею 42,3 м2, за адре-
сою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Підліси, вул. Па-
рубка, 12;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: примі-
щення ветеринарної лікарні (А-1) загальною площею 62,8 м2, 
гараж (Б-1) загальною площею 75,3 м2, колодязь за адресою: 
Волинська обл., Луцький р-н, с. Сильне, вул. Українки Л, 9;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля дільниці ветеринарної медицини (А-1) загальною 
площею 79,9 м2, хлів шлаковий загальною площею 28,3 м2 
за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Суськ, вул. 1 
Травня, 14;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля лікарні ветеринарної медицини А-1 загальною площею 
113,9 м2; будівля льоху В-1 загальною площею 61,1 м2; хлів 
Б-1 загальною площею 114,0 м2, колодязь, огорожа, за адре-
сою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівнен-
ська, 54;

конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо цих 
об’єктів вважається таким, що не відбувся, відповідно до п. 
8 розділу III Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по львІвсьКІй, ЗАКАРПАТсьКІй 
та вОлиНсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 06.01.2022

Назва об’єкта оцінки: Автомобіль – Daewoo Nubira 
E4CQ550, легковий Седан-В.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Копер-
ника, 4.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Регіо-
наль не відділення Фонду дер жав ного майна України по Львів-
ській області, Закарпатській та Волинській областях

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
щляхом відчуження.

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо 
цього об’єкта вважається таким, що не відбувся, відповідно 
до п. 8 розділу III Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності затвердженого наказом Фонду дер жав-
ного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу Фонду дер жав ного майна України від 
16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені наказом Фонду 
дер жав ного майна України від 11.02.2020 № 227.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по львІвсьКІй, ЗАКАРПАТсьКІй 
та вОлиНсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 12.01.2022

По об’єктах:
збитки, нанесені держ аві внаслідок незбереження дер-

жав ного майна, а саме: дробарки СМД – 75А 2 одиниці (інв. 
№ 42079, 42080), місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львів-
ська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля дільничної лікарні «А-1» площею 80,8 м2, гараж «В-1» 
площею 12,1 м2, хлів господарський «Б-1» площею 13,1 м2, 
криниця за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ми-
ляновичі, вул. Ольшанка, 5;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: ад-
мінбудинок загальною площею 53,6 м2, гараж з сараєм за-
гальною площею 63,5 м2, овочесховище загальною площею 
17,8 м2 за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ри-
мачі, вул. Завокзальна, 4а;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будів-
ля (А-1) площею 59,9 м2; колодязь,за адресою: Волинська 
обл., Луцький р-н, с. Сокіл, вул. 8 Березня, 37;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: ад-
мінбудинок площею 74,5 м2; сарай площею 42,3 м2 за адре-
сою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Підліси, вул. Па-
рубка, 12;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: примі-
щення ветеринарної лікарні (А-1) загальною площею 62,8 м2, 
гараж (Б-1) загальною площею 75,3 м2, колодязь за адресою: 
Волинська обл., Луцький р-н, с. Сильне, вул. Українки Л, 9;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля дільниці ветеринарної медицини (А-1) загальною 
площею 79,9 м2, хлів шлаковий загальною площею 28,3 м2 
за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Суськ, вул. 1 
Травня, 14;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля лікарні ветеринарної медицини А-1 загальною площею 
113,9 м2; будівля льоху В-1 загальною площею 61,1 м2; хлів 
Б-1 загальною площею 114,0 м2, колодязь, огорожа за адре-
сою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівнен-
ська, 54;

конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо цих 
об’єктів вважається таким, що не відбувся, відповідно до п. 
8 розділу III Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності затвердженого наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (у редак-
ції наказу Фонду дер жав ного майна України від 16.01.2018 
№ 47) зі змінами, які затверджені наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 11.02.2020 № 227.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по львІвсьКІй, ЗАКАРПАТсьКІй 
та вОлиНсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 02.02.2022

Автомобіль – Daewoo Nubira E4CQ550, легковий Седан-В. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Коперни-
ка, 4.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості щляхом від-
чуження.

Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ФОП Войтенко Н. Б.

Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 1497, 30 грн без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по ПОлТАвсьКІй та сУМсьКІй ОблАсТЯх 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки майна об’єктів дер жав ної власності, 
що відбулися 13.01.2022

Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності не відбувся, у зв’язку з ненад-
ходженням на конкурс жодної заяви від суб’єктів оціночної 
діяльності по об’єкту – автомобілю DAEWOO NUBIRA, ВІ 2448 
ЕС за адресою: м. Суми, вул. Шевченка, 9, що перебуває 

на балансі та знаходиться в управлінні Регіо наль ного відді-
лення Фонду дер жав ного майна України по Полтавській та 
Сумській областях.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по хАРКІвсьКІй ОблАсТІ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 20.01.2022

Об’єкт малої приватизації окремого майна – нежитлові при-
міщення у головному адмі ніст ративно-виробничому будинку, 
інв. № 4097, реєстровий № 40336737.1.ЛПАРТЕ009, літ. за 
техпаспортом «Ж-5», загальною площею 5006,50 м2, а саме: 
нежитлові приміщення № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, I, II загальною площею 1021,20 м2 (у т. ч. 
основною площею 635,5 м2, допоміжною площею 385,7 м2), 
розташовані на цокольному поверсі; приміщення № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ІІІ, IV, V, 
VI, VII загальною площею 842,1 м2 (у т. ч. основною площею 
423,9 м2 допоміжною площею 418,2 м2), розташовані на пер-
шому поверсі; приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, VIII, IX, загальною площею 528,9 м2 (у т. ч. основною 
площею 402,м2, допоміжною площею 126,6 м2), розташовані 
на другому поверсі; приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, ХІ, ХІІ загальною площею 819,5 м2 (у т. ч. 
основною площею 514,20 м2, допоміжною площею 305,3 м2), 
розташовані на третьому поверсі; приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, ХІІІ, ХІV, загальною площею 1006,1 м2 (у т. 
ч. основною площею 732,0 м2, допоміжною площею 274,1 м2), 
розташовані на четвертому поверсі; приміщення № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ХV, ХVI, загальною пло-
щею 788,7 м2 (у т. ч. основною площею 498,3 м2, допоміжною 
площею 290,4 м2), розташовані на п’ятому поверсі.

Ба лан со ут римувач: Дер жав не підприємство «Дер жав ний 
науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного 
будівництва» («ДНДІОМШБ»), ідентифікаційний код за ЄД-
РПОУ 40336737.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, май-
но якого оцінюється: м. Харків, вулиця Яроша Отакара, 18.

Мета проведення незалежної оцінки: ідентифікація 
невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених 
орендарем за рахунок власних коштів (в разі підтвердження 
відповідними документами), здійснення яких визнано пого-
дженим відповідно до рішення Господарського суду Харків-
ської області від 05.05.2020 у справі № 922/253/20, визна-
чення ринкової вартості орендованого майна, що привати-
зується шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні 
поліпшення, та ринкової вартості невід’ємних поліпшень.

Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість по-
слуг з оцінки – 11900 грн, строк виконання – 10 календар-
них днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по КиївсьКІй, ЧеРКАсьКІй та ЧеРНІгІвсьКІй 
ОблАсТЯх про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів приватизації, від 10.02.2022

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч
ної діяльності

Вартість, 
грн

Строк вико
нання робіт 

(день)
Визначення ринкової вартості об’єкта для подальшої приватизації 

1 Окреме майно – комплекс будівель і споруд у 
складі: основна будівля, літ. А, загальною пло
щею 203,8 м2, сарайгараж, літ. Б, вбиральня, 
літ. В, огорожа, І за адресою: Київська область, 
м. Яготин, пров. Офіцерський, 1, що пере
буває на балансі Головного управління Держ
прод спо жив служ би (код за ЄДРПОУ 40323081)

ПП «САНТ
2000»

5900 5

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по КиївсьКІй, ЧеРКАсьКІй 
та ЧеРНІгІвсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єкта, 
що відбувся 9 лютого 2022 року

1. Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук-
ціо ні з умовами.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях.

1.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-
жав ної власності – окреме майно – адмінбудівля з верандою 
та ґанком, А-1, а, загальною площею 37,4 м2; адмінбудівля з 
верандою, Г-1, г, загальною площею 65,3 м2; гараж, Б; сарай, 
В; погріб, Д; убиральня, Е; огорожа, 1; ворота з хвірткою, 2.

Ба лан со ут римувач: Канівська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313). Теле-
фон ба лан со ут римувача (04736) 3-08-96.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Чер-
каський р-н, с. Межиріч, вул. Центральна, 13.

Дата оцінки: 31 січня 2022 року.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності визнано КТ «Агенство експертних оцінок «ФАТУМ –М» 
Зинович Н. М.
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відомості
приватизації

Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 1490,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-
жав ної власності – окреме майно – адмінбудівля з ґанком, А, 
загальною площею 85,1 м2; сарай, Б; убиральня, В; огорожа, 
№ 1, 3; хвіртка, № 2.

Ба лан со ут римувач: Канівська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313). Теле-
фон ба лан со ут римувача (04736) 3-08-96.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Чер-
каський р-н, с. Степанці, вул. Шевченка, 7.

Дата оцінки: 31 січня 2022 року.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість 

послуг – 2499,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер жав-

ної власності – окреме майно – адмінбудівля з двома прибудо-
вами та двома ґанками, А, а, а1, загальною площею 110,1 м2; 
сарай, Б; гараж, В; погріб, Г; огорожа, 1; колодязь, 2.

Ба лан со ут римувач: Канівська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313). Теле-
фон ба лан со ут римувача (04736) 3-08-96.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Чер-
каський р-н, с. Лазірці, вул. Центральна, 30.

Дата оцінки: 31 січня 2022 року.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-

яльності визнано КТ «Агенство експертних оцінок «ФАТУМ 
–М» Зинович Н. М.

Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 1490,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по львІвсьКІй, ЗАКАРПАТсьКІй 
та вОлиНсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 09.02.2022

1. Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля (А-1) площею 59,9 м2; колодязь за адресою: Волинська 
обл., Луцький р-н, с. Сокіл, вул. 8 Березня, 37. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Малащицька О. Г. Термін виконання робіт – 15 к/д. Вартість 
робіт – 3000,00 грн без ПДВ.

2. Окреме майно – група інвентарних об’єктів, у складі: 
будівля дільниці ветеринарної медицини (А-1) загальною 
площею 79,9 м2, хлів шлаковий загальною площею 28,3 м2 
за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Суськ, вул. 1 
Травня, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу 
на аук ціо ні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оці-
ночної діяльності – ФОП Волинцева О. І. Термін виконання 
робіт – 14 к/д. Вартість робіт – 2917,00 грн без ПДВ.

Щодо об’єктів:
збитки, нанесені держ аві внаслідок незбереження дер-

жав ного майна, а саме: дробарки СМД – 75А 2 одиниці (інв. 
№ 42079, 42080), місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львів-
ська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: бу-
дівля дільничної лікарні «А-1» площею 80,8 м2, гараж «В-1» 
площею 12,1 м2, хлів господарський «Б-1» площею 13,1 м2, 
криниця за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ми-
ляновичі, вул. Ольшанка, 5;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: ад-
мінбудинок загальною площею 53,6 м2, гараж з сараєм за-
гальною площею 63,5 м2, овочесховище загальною площею 
17,8 м2 за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Ри-
мачі, вул. Завокзальна, 4а;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: ад-
мінбудинок площею 74,5 м2; сарай площею 42,3 м2 за адре-
сою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Підліси, вул. Па-
рубка, 12;

окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: примі-
щення ветеринарної лікарні (А-1) загальною площею 62,8 м2, 
гараж (Б-1) загальною площею 75,3 м2, колодязь за адресою: 
Волинська обл., Луцький р-н, с. Сильне, вул. Українки Л., 9;

окреме майно – група інвентарних об’єктів, у складі: бу-
дівля лікарні ветеринарної медицини А-1 загальною площею 
113,9 м2; будівля льоха В-1 загальною площею 61,1 м2; хлів 
Б-1 загальною площею 114,0 м2, колодязь, огорожа. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, 
с. Струмівка, вул. Рівненська, 54

конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо цих 
об’єктів вважається таким, що не відбувся, відповідно до п. 
8 розділу III Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у ре-
дакції наказу Фонду дер жав ного майна України від 16.01.2018 
№ 47, зі змінами, які затверджені наказом Фонду дер жав ного 
майна України від 11.02.2020 № 227).

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Миколаївській області Регіо наль ному відділенню 
Фонду дер жав ного майна України по ОдесьКІй та 
МиКОлАївсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки дер жав ного майна – об’єкта малої 
приватизації з метою визначення стартової ціни 
для продажу на аук ціо ні, що відбувся 10.02.2022

Переможцями конкурсу визнано ФОП Васильєва Т. О. на 
об’єкт малої приватизації – комплекс нежитлових будівель 
(частка 5/12) загальною площею 113,9 м2, а саме: адмі ніст-
ративна будівля (літ. А) загальною площею 93,4 м2, рік побу-
дови – 1900; допоміжна будівля (літ. Г) загальною площею 
5,3 м2; допоміжна будівля (літ. Д) загальною площею 5,2 м2, 
рік побудови – 1997; котельня (літ. Е) загальною площею 

3,8 м2, рік побудови – 1997; вбиральня (літ. У) загальною 
площею 1,5 м2, рік побудови – 1960; ворота з хвірткою № 1; 
огорожа № 2; ґанок № 3, що перебуває на балансі Південно-
го офіса Держ аудитслужби, за адресою: Миколаївська об-
ласть, Первомайський район, м. Первомайськ, вул. Шолом 
Алейхема, 4. Вартість робіт – 6000 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по ПОлТАвсьКІй та сУМсьКІй ОблАсТЯх 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки майна об’єктів дер жав ної власності, 
що відбулися 10.02.2022

Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіо-

наль на біржа нерухомості» на проведення оцінки дер жав-
ного майна – окремого майна – громадського будинку бу-
дівлі ПМРЦ загальною площею 38,7 м2. Місце зна хо дження 
об’єкта: Полтавська область, Полтавський район, с. Рожа-
ївка, вул. Абрикосова, 1. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою продажу на аук ціо ні з умовами. Ба лан со ут-
римувач: Дніпровський регіо наль ний структурний підрозділ 
Дер жав ного підприємства обслуговування повітряного руху 
України. Вартість виконаних робіт – 3010,00 грн, строк вико-
нання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

2) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-
консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки дер жав-
ного майна – окремого майна – нежитлової будівлі, будівлі 
ДПРМ-90 загальною площею 128,9 м2. Місце зна хо дження 
об’єкта: Полтавська область, Полтавський район, с. Мико-
лаївка, вул. Польова, 1. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою продажу на аук ціо ні з умовами. Ба лан со ут-
римувач: Дніпровський регіо наль ний структурний підрозділ 
Дер жав ного підприємства обслуговування повітряного руху 
України. Вартість виконаних робіт – 4898,00 грн, строк вико-
нання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності не відбулися у зв’язку з ненад-
ходженням на конкурс жодної заяви від суб’єктів оціночної 
діяльності щодо об’єктів:

окреме майно – промтоварний склад за адресою: Сумська 
область, м. Ромни, вул. Горького, 122/1, що обліковується на 
балансі ТОВ «Магістраль»;

окреме майно – магазин № 3 за адресою: Сумська об-
ласть, м. Ромни, вул. Горького, 122/2, що обліковується на 
балансі ТОВ «Магістраль»;

окреме майно – кочегарка за адресою: Сумська область, 
м. Ромни, вул. Горького, 122/3, що обліковується на балансі 
ТОВ «Магістраль»;

окреме майно – продовольчий склад за адресою: Сумська 
область, м. Ромни, вул. Горького, 122/4, що обліковується на 
балансі ТОВ «Магістраль»;

окреме майно – контора за адресою: Сумська область, 
м. Ромни, вул. Горького, 122/5, що обліковується на балансі 
ТОВ «Магістраль»;

окреме майно – загальнотоварний склад за адресою: 
Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122/6, що облі-
ковується на балансі ТОВ «Магістраль»;

окреме майно – червоний куточок за адресою: Сумська 
область, м. Ромни, вул. Горького, 122/7, що обліковується 
на балансі ТОВ «Магістраль»;

окреме майно – магазин № 12 за адресою: Сумська об-
ласть, м. Ромни, вул. Залізнична, 42Б, що обліковується на 
балансі ТОВ «Магістраль»;

окреме майно – магазин № 7 за адресою: Сумська об-
ласть, м. Ромни, вул. Прокопенка, 107б, що обліковується 
на балансі ТОВ «Магістраль»;

окреме майна – автомобіль DAEWOO NUBIRA, ВІ 2448 ЕС, 
за адресою: м. Суми, вул. Шевченка, 9, що обліковується на 
балансі Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Полтавській та Сумській областях.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по хАРКІвсьКІй ОблАсТІ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 10.02.2022

Най ме ну вання об’єкта оцінки: туалет житлового фонду, 
інв. № 44.

Ба лан со ут римувач: ВАТ «Харківський комбікормовий за-
вод» (перейменовано в ПрАТ «Харківський комбікормовий 
завод») (код за ЄДРПОУ 00952214).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, май-
но якого оцінюється: м. Харків, вул. Велика Панасівська (ко-
лишня вул. Котлова), 246.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру 
збитків, завданих держ аві внаслідок неналежного збережен-
ня ба лан со ут римувачем об’єкта дер жав ної власності, який 
при приватизації не увійшов до його статутного капіталу.

Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг 
з оцінки – 3800 грн, строк виконання – 7 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по вІН НиЦьКІй та хМельНиЦьКІй ОблАсТЯх 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів дер жав ної власності по він-
ницькій області, що відбувся 23.02.2022

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іва-

нівну щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – нежитлових вбудованих приміщень № 2, 
складаються з приміщень «1», «2», «3», загальною площею 
19,7 м2 у будівлі фельдшерсько-акушерського пункту, які не 
увійшли до статутного капіталу СВАТ «МИР», код за ЄДРПОУ 

13323816, за адресою: Він ницька обл., Жмеринський р-н, 
с. Киянівка, вул. Л. Українки, 27б, прим. 2, з метою привати-
зації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Строк надання 
послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 3450 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Арашина Олександра 
Леонідовича щодо визначення вартості об’єкта малої прива-
тизації, окремого майна – будівлі лазні та відділення зв’язку 
загальною площею 207,9 м2 за адресою: Він ницька обл., 
Хмільницький р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 2, яка не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Юзефо-Миколаївський 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371883 та перебуває на 
зберіганні ТзОВ «Юзефо-Миколаївська промислова компа-
нія», код за ЄДРПОУ 31187853, з метою приватизації шля-
хом продажу на аук ціо ні з умовами. Строк надання послуг 
з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 4400 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Вален-
тинівну щодо визначення вартості об’єкта малої приватиза-
ції, окремого майна – нежитлової будівлі (ларьок) загальною 
площею 49,6 м2 за адресою: Він ницька обл., Він ницький р-н, 
с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 2, яка не увійшла до статут-
ного капіталу СВАТ «Садовод» та перебуває на зберіганні 
ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 20119134, з метою приватизації 
шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Строк надання по-
слуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 3500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по дНІПРОПеТРОвсьКІй, ЗАПОРІЗьКІй 
та КІРОвОгРАдсьКІй ОблАсТЯх про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів, що відбувся 17.02.2022

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

Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Сто-
лєтова, 21.

Ба лан со ут римувач майна: ПАТ «ІНТЕРПАЙП Нижньод-
ніпровський трубопрокатний завод» (код за ЄДРПОУ 
05393116).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
викупу ба лан со ут римувачем згідно зі ст. 16 Закону України 
«Про приватизацію дер жав ного і комунального майна».

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

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

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

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

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру 
збитків, нанесених держ аві внаслідок незбереження дер-
жав ного майна.

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

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

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

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

Ба лан со ут римувач: ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., 

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

збитків, що призвели до завдання майнової шкоди держ аві в 
результаті пошкодження дер жав ного майна.

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

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

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

№ і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв. 
№ і230000-1016300005), склад ПММ, літ. М, (інв. № і230000-
1016300006), які не увійшли до статутного капіталу господар-
ського товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ 
«Укртелеком»).

Ба лан со ут римувач: Запорізька філія АТ «Укртелеком».
Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: Запорізька обл., Запо-

різький р-н, с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру 

збитків, що призвели до завдання майнової шкоди держ аві в 
результаті пошкодження дер жав ного майна.

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

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

Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: 9 одиниць автотранспортних за-

собів, у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ 
157 д/н 87-95 ДНЗ (інв. № 110003); ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ 
(інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н 29-84 ЯАА (інв. 208004), пе-
ререєстрований на №АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ 
(інв. № 210086), перереєстрований на №АЕ9522АА; ЛАЗ-
52523 д/н 31-07 ЯАА (інв. № 408005), перереєстрований 
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на №АЕ9521АА; ЛІАЗ-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), 
перереєстрований на №АЕ9517АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 
ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на №АЕ9520АА; 
ЛІАЗ-5256 №17308АА (інв. № 510084), перереєстрований 
на №АЕ9516АА.

Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Бере-
гова, 210.

Ба лан со ут римувач майна: ТДВ «Дніпропетровське ав-
тотранспортне підприємство 11228» (код за ЄДРПОУ 
03113615).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація про-
дажу на аук ціо ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2021.

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

Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: будівля поліклініки літ. А-2 пло-

щею 1195,0 м2 (у т. ч. прибудови літ. АІ-1, літ. АІІ-1, тамбур 
літ. а-1, огорожа № 1-2, сходи № 3, підпірна стіна № 4, мос-
тіння літ. І-ІІІ), разом з групою інвентарних об’єктів у кількості 
9 одиниць, а саме: 4 кондиціонери БК-1500 (інв. № 20839-
20842), 3 люстри (інв. № 11813-11815), автомат газводи (інв. 
№ 22448), годинник «Електроніка-706» (інв. № 55070).

Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Коксо-
хімічна, 3.

Ба лан со ут римувач майна: ПАТ «Дніпропетровський труб-
ний завод» (код за ЄДРПОУ 05393122).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація про-
дажу на аук ціо ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2021.

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

Переможець – ТОВ «ЮЖТРАНСІНВЕСТ»
Вартість послуг – 12030,00 грн, строк надання послуг 

(у календарних днях) – 20.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (літ. А-4) за-

гальною площею 1849,7 м2 з огорожею та замощенням.
Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Ба лан со ут римувач майна: ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 

вартості об’єкта з метою його продажу на аук ціо ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2021.
Замовник/платник: Регіо наль не відділення Фонду дер-

жав ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях.

Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 5000,00 грн, строк надання послуг (у ка-

лендарних днях) – 10.
8. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, нанесених 

держ аві внаслідок незбереження групи інвентарних 
об’єктів, у складі: адмі ніст ративно-побутовий корпус (інв. 
№ 0000005); виробничий корпус (з розукомплектованим об-
ладнанням – 49 од.) (інв. № 000018); гараж (інв. № 0000006); 
склад запчастин (інв. № 000019); склад макулатури (інв. 
№ 0000020); склад зберігання кислоти (інв. № 0000021); 
ларьок (інв. № 0000265); транспортні засоби: автомобіль 
ГАЗ-52 18-44 ДНА (інв. № 0005844), автомобіль ГАЗ-52 81-
14 ДНХ (інв. № 0005999), автомобіль ЗИЛ-130 01-40 ДНУ 
(інв. № 0005862), автокниголавка «Кубань» 69-20 ДНТ (інв. 
№ 0006920), за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 20; 
будиночок кам’яний (інв. № 0000017) за адресою: Дніпро-
петровська обл., Новомосковський район, смт Новоселівка, 
вул. Лісова, 18.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру 
збитків, нанесених держ аві внаслідок незбереження дер-
жав ного майна.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2021.

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

Конкурс не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт дер жав ної власності – адмі-

ніст ративна будівля загальною площею 201,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 

Добровеличківський район, смт Добровеличківка, вул. Шев-
ченка, 124.

Ба лан со ут римувач майна: Головне управління статистики 
у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його продажу на аук ціо ні.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком, шт.: 1 одиниця.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 30.09.2021 – 0 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну та-
ємницю: немає.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2022.

Площа земельної ділянки, га: 0,1729.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): До-

бровеличківський район, смт Добровеличківка, вул. Шев-
ченка, 124.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для 
будівництва та обслуговування будівель органів дер жав ної 
влади та місцевого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право по-
стійного користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності) – інформація відсутня.

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

Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 2880,00 грн, строк надання послуг 

(у кален дарних днях) – 10.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по ІвАНО-ФРАНКІвсьКІй, ЧеРНІвеЦьКІй 
та ТеРНОПІльсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбулися 26.01.2022 
та 09.02.2022

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що від-
бувся 26.01.2022

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки,  
мета проведення оцінки

Най ме ну вання/  
ПІБ суб’єкта  

оціночної діяльності –  
переможця конкурсу

Вартість 
виконан
ня робіт, 

грн

Строк 
виконан
ня робіт 

(дні)

1 Об’єкт малої приватизації – нежитлова 
будівля літ. А, гараж літ. Б, склад літ. В, 
склад літ. Г, склад літ. Д, вбиральня, кри
ниця, що перебувають на балансі Голов
ного управління Держ прод спо жив служ би 
в Чернівецькій області, за адресою: Чер
нівецька область, Дністровський район, 
с. Романківці, вул. Івасюка, 1. Заплано
вана дата оцінки: 31.12.2021. Мета про
ведення незалежної оцінки – визначення 
вартості об’єкта для приватизації шляхом 
продажу на аук ціо ні з умовами 

ТОВ «ОцінкаІнформ» 10 000 5

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що від-
бувся 09.02.2022

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки,   
мета проведення оцінки

Най ме ну вання/  
ПІБ суб’єкта  

оціночної діяльності –  
переможця конкурсу

Вартість 
виконан
ня робіт, 

грн 

Строк 
виконан
ня робіт  

(дні)

1 Об’єкт малої приватизації – частина 
будівлі колишнього медпункту площею 
42,3 м2, що перебуває на балансі ТзОВ 
«Суховерхівське», за адресою: Чернівець
ка область, Чернівецький район, с. Сухо
верхів, вул. Центральна, 31. Запланована 
дата оцінки: 31.12.2021. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення вартості 
об’єкта для приватизації шляхом продажу 
на аук ціо ні з умовами 

ФОП Читайло Вален
тина Василівна

8 000 5

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по РІвНеНсьКІй та ЖиТОМиРсьКІй 
ОблАсТЯх про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що відбувся 15 лютого 2022 року

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для надання послуг з оцінки об’єкта, а саме:

розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди 
внаслідок руйнування об’єкта дер жав ної власності – будівлі 
автовагової загальною площею 47,4 м2, що під час привати-
зації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Сарненський 
комбінат хлібопродуктів» (код за ЄДРПОУ 00955704), визна-
но – ПП «ЕКСПЕРТ-РІВНЕ-КОНСАЛТ».

Мета – визначення розміру збитків, що призвели до за-
вдання майнової шкоди внаслідок руйнування об’єкта дер-
жав ної власності.

Строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів. Вар-
тість виконання робіт з оцінки – 7900 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбувся 17 лютого 2022 року

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності для надання послуг з оцінки об’єкта – об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі 
«Баня за зоною» загальною площею 167,4 м2, що перебуває 
на балансі Дер жав ної установи «Городищенська виправна 
колонія № 96» (код за ЄДРПОУ 08564386) та знаходиться 
за адресою: Рівненська область, Рівненський р-н, с. Горо-
дище, вул. Рівненська, 80, визнано – ТзОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
ГРУПА «ЗАХІД».

Мета – визначення ринкової вартості об’єкта з метою ви-
купу орендарем (згідно зі ст. 18 Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»).

Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по харківській області про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 
17.02.2022

Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова 
будівля літ. «А-1» загальною площею 102,7 м2, ба лан со ут-
римувач відсутній.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, май-
но якого оцінюється: 64033, Харківська обл., Красноград-
ський р-н, с. Калинівка, вул. Першотравнева, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартос-
ті об’єкта для продажу на аук ціо ні відповідно до Методики 
оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.12.2003 № 1891.

Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг 
з оцінки – 3700 грн, строк виконання – 4 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України в херсонській області, АРК та м. севастополі 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
дер жав ного майна, що відбувся 17.02.2022

1. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме 
майно виробничої бази у складі: будівля гаража на 8 авто-
мобілів площею 666,4 м2; відкриті бетонні стоянки площею 
14320 м2; огорожа бази площею 2292 м2; будівля дерево-
обробної майстерні площею 457,8 м2; будівля лісопильно-
го цеху площею 316,9 м2, розташований за адресою: Хер-
сонська обл., Скадовський р-н, смт Мирне, що перебуває 
на балансі Басейнового управління водних ресурсів ниж-
нього Дніпра (ЄДРПОУ 01039040), переможець конкурсу – 
ПП «Експерт – Центр».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аук ціо ні в 
електрон ній формі (наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Харківській області в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі від 21.01.2022 № 36). Вартість 
робіт – 9 500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

2. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – об’єкт неза-
вершеного будівництва – 25-квартирний житловий будинок, 
розташований за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, 
вул. Айвазовського, 1а, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ 
«Епрайс – Консул».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аук ціо ні в 
електрон ній формі (наказ Регіо наль ного відділення Фонду дер-
жав ного майна України по Харківській області в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі від 24.01.2022 № 41). Вартість 
робіт – 7 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по ІвАНО-ФРАНКІвсьКІй, ЧеРНІвеЦьКІй 
та ТеРНОПІльсьКІй ОблАсТЯх про підсумки  
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки майна,  
які відбулися 26.01.2022 та 09.02.2022

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що від-
бувся 26.01.2022

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки,  
мета проведення оцінки

Най ме ну вання/ ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере

можця конкурсу

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

Строк 
виконан
ня робіт 

(дні)
1 Об’єкт малої приватизації – нежитлова будів

ля літ. А, гараж літ. Б, склад літ. В, склад літ. 
Г, склад літ. Д, вбиральня, криниця, що пе
ребувають на балансі Головного управління 
Держ прод спо жив служ би в Чернівецькій об
ласті, за адресою: Чернівецька область, Дні
стровський район, с. Романківці, вул. Івасю
ка, 1. Запланована дата оцінки: 31.12.2021. 
Мета проведення незалежної оцінки – ви
значення вартості об’єкта для приватизації 
шляхом продажу на аук ціо ні з умовами

ТОВ «Оцінка
Інформ»

10 000 5

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що від-
бувся 09.02.2022

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки,  
мета проведення оцінки

Най ме ну вання/ ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере

можця конкурсу

Вартість 
виконання 
робіт, грн

Строк ви
конання 

робіт (дні)

1 Об’єкт малої приватизації – частина 
будівлі колишнього медпункту площею 
42,3 м2, що перебуває на балансі ТзОВ 
«Суховерхівське», за адресою: Чернівецька 
область, Чернівецький район, с. Сухо
верхів, вул. Центральна, 31. Запланована 
дата оцінки: 31.12.2021. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення вартості 
об’єкта для приватизації шляхом продажу 
на аук ціо ні з умовами

ФОП Читайло 
Валентина 
Василівна

8 000 5

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по ІвАНО-ФРАНКІвсьКІй, ЧеРНІвеЦьКІй 
та ТеРНОПІльсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 16.02.2022

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки,  
мета проведення оцінки

Най ме ну вання/ ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере

можця конкурсу

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

Строк ви
конання 

робіт (дні)

1 Об’єкт малої приватизації – окреме майно, 
у складі: частина будинку, літ. «АIII», пло
щею 282,7 м2; гараж, літ. «Б», що пере
бувають на балансі Головного управління 
статистики у Чернівецькій області, за адре
сою: Чернівецька область, Чернівецький 
район, м. Сторожинець, вул. Лопуляка, 8. 
Запланована дата оцінки: 31.01.2022. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
вартості об’єкта для приватизації шляхом 
продажу на аук ціо ні з умовами

ФОП Читайло 
Валентина 
Василівна

8 000 5

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по КиївсьКІй, ЧеРКАсьКІй 
та ЧеРНІгІвсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта, 
що відбувся 23.02.2022

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцін-
ки – визначення вартості об’єкта для приватизації шляхом 
продажу на аук ціо ні) ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту ма-
лої приватизації – незавершеному будівництву прибудови 
до 108-квартирного житлового будинку для роботи з дітьми 
за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, смт Ла-
дан, вул. Заводська, 30г (вартість робіт з оцінки – 4460 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про 
надання послуг з оцінки майна).
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ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду 
дер жав ного майна України по КиївсьКІй, ЧеРКАсьКІй 
та ЧеРНІгІвсьКІй ОблАсТЯх про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єкта, 
що відбувся 16.03.2022

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер жав-
ної власності – окреме майно – нежитлова будівля (будівля 
ветдільниці з прибудовою) – А площею 118,1 м2; огорожа 
№ 1, № 2.

Ба лан со ут римувач: Жашківська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276. Телефон 
ба лан со ут римувача (04747) 6-00-49.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Миру, 69, с. Воро-
не, Уманський р-н, Черкаська обл.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук ціо-
ні з умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів 0,0 грн станом на 29.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. 

Миру, 69, с. Вороне, Уманський р-н, Черкаська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для 

будівництва та обслуговування будівель органів дер жав ної 
влади та місцевого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право 
постійного користування земельною ділянкою, власник: 
Межиріцька сільська рада Канівського району Черкась-
кої області, код за ЄДРПОУ 35797358; правокористувач: 
Жашківська районна дер жав на лікарня ветеринарної ме-
дицини, код за ЄДРПОУ 00709276; кадастровий номер 
7120981600:01:001:0602.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну 
таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28 
лютого 2022 року.

Конкурс вважається таким, що не відбувся у зв’язку з тим, 
що на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви.

2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер жав-
ної власності – окреме майна – нежитлова будівля (будівля 
ветдільниці з прибудовою) – А площею 78,6 м2; нежитлова 
будівля (автогараж) – Б площею 48,3 м2.

Ба лан со ут римувач: Жашківська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276. Телефон 
ба лан со ут римувача (04747) 6-00-49.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Польова, 9, с. Жит-
ники, Уманський р-н, Черкаська обл.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук ціо-
ні з умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів 0,0 грн станом на 29.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1416 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. По-

льова, 9, с. Житники, Уманський р-н, Черкаська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для бу-

дівництва та обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право по-
стійного користування земельною ділянкою, правокорис-
тувач: Жашківська районна дер жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 00709276; кадастровий номер 
7120982000:01:001:0241.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну 
таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28 
лютого 2022 року.

Конкурс вважається таким, що не відбувся в зв’язку з тим, 
що на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви.

3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер жав-
ної власності – окреме майно – нежитлова будівля (будівля 
ветдільниці з прибудовою) – А площею 90,4 м2; нежитлова 
будівля (автогараж) – Б площею 77,7 м2; огорожа – 1.

Ба лан со ут римувач: Жашківська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276. Телефон 
ба лан со ут римувача (04747) 6-00-49.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Березнева, 25, 
с. Соколівка, Уманський р-н, Черкаська обл.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук ціо-
ні з умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів 0,0 грн станом на 29.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1294 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. 

Березнева, 25, с. Соколівка, Уманський р-н, Черкаська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для 

будівництва та обслуговування будівель органів дер жав ної 
влади та місцевого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право по-
стійного користування земельною ділянкою, правокорис-
тувач: Жашківська районна дер жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 00709276; кадастровий номер 
7120987400:01:001:0597.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну 
таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
28 лютого 2022 року.

Конкурс вважається таким, що не відбувся в зв’язку з тим, 
що на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви.

4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер жав-
ної власності – окреме майно – нежитлова будівля (будівля 
ветдільниці) – А площею 116,0 м2; нежитлова будівля (авто-
гараж) – Б площею 56,5 м2; нежитлова будівля (склад) – В, 
В1 площею 25,0 м2; огорожа – 1.

Ба лан со ут римувач: Жашківська районна дер жав на лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00709276. Телефон 
ба лан со ут римувача (04747) 6-00-49.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Миру, 12, с. Ба-
штечки, Уманський р-н, Черкаська обл.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аук ціо-
ні з умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення 
Фонду дер жав ного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів 0,0 грн станом на 29.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,3060 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. 

Миру, 12, с. Баштечки, Уманський р-н, Черкаська обл.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для 

будівництва та обслуговування будівель органів дер жав ної 
влади та місцевого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право по-
стійного користування земельною ділянкою, правокорис-
тувач: Жашківська районна дер жав на лікарня ветеринарної 
медицини, код за ЄДРПОУ 00709276; кадастровий номер 
7120980800:01:001:0515.

Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну 
таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28 
лютого 2022 року.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, в зв’язку з тим, 
що на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного майна 
України по РІвНеНсьКІй та ЖиТОМиРсьКІй 
ОблАсТЯх про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що відбувся 17.02.2022

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для надання послуг з оцінки об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі «Баня за зоною» загаль-
ною площею 167,4 м2, що перебуває на балансі Дер жав ної 
установи «Городищенська виправна колонія № 96» (код за 
ЄДРПОУ 08564386) та знаходиться за адресою: Рівненська 
область, Рівненський р-н., с. Городище, вул. Рівненська, 80, 
визнано – ТзОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЗАХІД».

Мета – визначення ринкової вартості об’єкта з метою ви-
купу орендарем (згідно зі ст. 18 Закону України «Про прива-
тизацію дер жав ного і комунального майна»).

Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду дер жав ного 
майна України в хеРсОНсьКІй ОблАсТІ, АРК 
та м. севАсТОПОлІ про підсумки конкурсну  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення оцінки  
дер жав ного майна, що відбувся 17.02.2022

1. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно 
виробничої бази, у складі: будівля гаража на 8 автомобілів 
площею 666,4 м2; відкриті бетонні стоянки площею 14320 м2; 
огорожа бази площею 2292 м2; будівля деревообробної май-
стерні площею 457,8 м2; будівля лісопильного цеху площею 
316,9 м2 за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, 
смт Мирне, що перебуває на балансі Басейнового управління 
водних ресурсів нижнього Дніпра (ЄДРПОУ 01039040), пере-
можець конкурсу – ПП «Експерт – Центр».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на 
аук ціо ні в електрон ній формі (наказ Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі від 21.01.2022 № 36).

Вартість робіт – 9 500 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – об’єкт неза-

вершеного будівництва – 25-квартирний житловий будинок 
за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Айвазовського, 
1а, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на 
аук ціо ні в електрон ній формі (наказ Регіо наль ного відділення 
Фонду дер жав ного майна України в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі від 24.01.2022 № 41).

Вартість робіт – 7 000 грн.
Строк виконання робіт – 5 днів.

Для нотаток




