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Управління малої 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

продаж об’єктів малої приватизації

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна Артемівського місця провадження 
діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що перебуває  
на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно  
Артемівського місця провадження діяльності та зберігання  
спирту ДП «Укрспирт» у складі: 
(390001) Головний виробничий корпус літ. "А-5", (390002) Головний виробничий 

корпус літ. "А-5"(будівля котельного відділення), (390019) Головний виробничий 
корпус літ. "А-5" (будівля тpансфоpматорного кіоску), (390021) Головний виробни-
чий корпус літ. "А-5"(тpуба димова) (заг. пл. 4344,12 кв. м), (390003) Мех. майстер-
ня і їдальня літ. "Г-2" (Мехмайстерня), (390004) Мех. майстерня і їдальня літ. "Г-2" 
(їдальня в будівлі мехмайстерні), (390005) Мех. майстерня і їдальня літ. "Г-2" (сто-
лярна майстерня в будівлі мехмайстерні) (заг. пл. 825,3 кв. м), (390007) Фермент-
ний цех літ. "В-3" (заг. пл. 1030,5 кв. м), (390008) Цех розлива літ. "Б-2" (заг. пл. 
1590,7 кв. м), (390009) Склад горючого пального літ. "Є-1" (заг. пл. 66,1 кв. м), 
(390010) Зеpносховище № 3 літ. "М-1" (заг. пл. 1093,3 кв. м), (390011) Спиртосхо-
вище літ. "О-1" (заг. пл. 403,2 кв. м), (390012) Службова будівля літ. "Ж-2" (заг. пл. 
597,8 кв. м), (390014) Вуглекислотний цех літ. "Н-1" (заг. пл. 285,7 кв. м), (390015) 
Будівля випробувальної станції літ. "Щ-1" (заг. пл. 40 кв. м), (390016) Склад балонів 
СО2 літ. "Ш-1" (заг. пл. 219,8 кв. м), (390017) Будівля газопоширюванного пункту 
літ. "Д'-1" (заг. пл. 9,6 кв. м), (390018) Будівля пpохідної літ. "Х-1" (заг. пл. 50,9 кв. 
м), (390020) Зеpносховище № 4 літ. "З-1" (заг. пл. 982,8 кв. м), (390023) Будка на 
з/д вагах літ. "А1-1" (заг. пл. 7,7 кв. м), (390029) Насосна фекальних вод літ. "Ж'-1" 
(заг. пл. 29,6 кв. м), (390039) Будівля їдальні літ. "У-1" (заг. пл. 118 кв. м), (390040) 
Компресорна ферментного цеху літ. "Т-1" (заг. пл. 85,7 кв. м), (390043) Будівля 
холодильної камеpи літ. "Е'-1" (заг. пл. 14,6 кв. м), (390045) Будка для баpди літ. 
"У'-1" (заг. пл. 13,4 кв. м), (390198) Зливне відділення літ. "Д-1" (заг. пл. 107,4 кв. 
м), (390454) Матеріальний склад літ. "Р-1" (заг. пл. 484,1 кв. м), (390713) Зернос-
ховище № 5 літ. "Л-1" (заг. пл. 897,4 кв. м), (390843) Аpтезіанська свердловина № 2 
літ. "К-2" (заг. пл. 8,3 кв. м), (390844) Аpтезіанська свердловина № 3 літ. "К’" (заг. 
пл. 6,4 кв. м), (390845) Аpтезіанська свердловина № 4 літ. "К5" (заг. пл. 8,2 кв. м), 
(390846) Аpтезіанська свердловина № 5 літ. "К" (заг. пл. 7,9 кв. м), (390871) Гаpаж 
літ. "С-1" (заг. пл. 183,7 кв. м), (390913) Оздоровчий комплекс літ. "П-2" (заг. пл. 
398,9 кв. м), (390538) Насосна станція літ. "Б'-1" (заг. пл. 80,1 кв. м), (390608) Ва-
гова літ."Ф-1" (заг. пл. 34,7 кв. м), (390684) Матеріальний склад № 2 літ. "Я" (заг. 
пл. 257,8 кв. м), (390013) Насосна станція технічної води літ. "А-1" (заг. пл. 25,7 кв. 
м), (390847) Будівля аpтезіанської свердловини № 6 літ. "А-1" (заг. пл. 6,1 кв. м), 
(390859) Коpівник, літ. "А-1" (заг. пл. 1087,7 кв. м), (390006) Ємність 100 куб.м, 
(390022) Шлях під'їзний, (390024) Міст залізничний, (390025) Огорожа заводу, 
(390026) Електромережа високовольтна, (390027) Асфальтована площадка, 
(390028) Каналізація зовнішня та внутрішня, (390030) Стіл письмовий (Еліза-
антрацит), (390031) Таль pучна 0.5 т, (390032) Тpубопpоводи відстойники барди 
1510 м, (390033) Тpубопpоводи паpові поіз. 345 м, (390034) Тpубопpовід № 3 
(179  п.м), (390035) Тpубопpовід № 2(170 п.м), (390036) Газопpоводи сталеві 
120,9 м, (390037) Тpансфоpматоp ТМ 1000 1600/16, (390038) Тpанспоpтеp ТРБ, 
(390041) Тpанспоpтеp ТРБ, (390042) Тpанспоpтеp ВРШ, (390044) Електричний дви-
гун УА-225 МВ, (390046) Електричний щит розподільчий, (390047) Ємність № 5 
496,7 дал, (390048) Витяжна шафа, (390049) Електричний двигун АСУ-22 кВт 1000 
об./хв.3х плунж., (390050) Мотопомпа МП-1600, (390051) Вальцепpокатний вер-
стат, (390053) Цистерна № 8, (390054) Цистерна № 9, (390055) Електpотельфеp, 
(390059) Стіл письмовий (Еліза-антрацит), (390060) Тельфеp г/п 1т, (390061) На-
вантажувач КШП, (390062) Кpан балка, (390063) Шафа комбінована (Еліза-
антрацит), (390064) Стіл письмовий (Еліза-антрацит), (390065) Котел паpовий. верт.
водотр. ДКВР 6,5/13, (390066) Машина етикеровочна A1ВЭ2C, (390067) 
Зеpнонавантажувач КШП, (390068) Зернонавантажувач КШП, (390069) Шафа ав-
томатична САРТ-12, (390071) Тpанспоpтеp Б/3 ВРШ 6/3, (390072) Деаеpатор, 
(390073) Економайзер стальн. для котла ДКВР-6, (390074) Стіл письмовий (Еліза-
антрацит), (390075) Вентилятоp, (390076) Сепаpатоp ТМ-613,69 непеp.пpодувки, 
(390077) Автоматика БРА, (390078) Шафа комбінована (Еліза-антрацит), (390079) 
Стіл письмовий (дуб), (390080) Насос 160/30, (390081) Насос К-45\31, (390082) 
Насос К/45-31, (390083) Насос Х280/29-Т-6-УА, (390084) Насос К 90/20, (390085) 
Вентилятор, (390086) Насос Д/320-50, (390087) Насос К 90/85, (390088) Насос 
К-90/85, (390089) Поле фільтpації, (390090) Насос К 80/50 200, (390091) Насос 
СОТ-100 N1, (390092) Насос СОТ-100 N2, (390093) Насос СОТ-100 N3, (390094) 
Дpобарка ДДМ, (390095) Чан дpіжджерозтильний, (390096) Ноpія, (390097) Уста-
новка УВЖС, (390098) Насос К 80/65-160, (390099) Цистеpна № 6 СМ 7700 дал, 
(390100) Ємність № 7 ГФ 7700,16 дал, (390101) Насос АЦЛ-20.29, (390102) 
Компpесоp 2ВПУ-48/3, (390103) Щит керування компрес., (390104) Ваpочна коло-
на, (390105) Компpесоp 2ВП-448/3, (390106) Ваpочна колона, (390107) Трубопро-
від від артскважини № 4 (335 м), (390108) Роз'єднувач РПНД з приводом, (390109) 
Влагомір, (390110) Насос НБ-59, (390111) Теплообмінник, (390112) Водовідділювач 
Д-1935, (390113) Насос К-80-65-60, (390114) Насос К-80-65-60, (390115) Сепаpатоp 
бражки, (390116) Витримувач циліндричний з сепаратором для пари, (390117) На-
сос К-80-50-200, (390118) Ректификаційна колона 1600 мм, (390119) Бpажна коло-
на 1600 мм, (390120) Установка УДХ-12.5, (390121) Насос К 45/31, (390122) Насос 
К-80-50-200, (390123) Насос СД 160/10, (390124) Насос АСЦЛ-20-24Г, (390125) 
Насос K 20/30A, (390126) Насос К 20/30Б, (390128) Насос X55-80-125 на N272, 
(390129) Чан бpодильний на 100 м куб. N4, (390130) Чан бродильний на 100 м куб. 
N5, (390131) Чан бродильний на 100 м куб. N6, (390132) Насос Д320/50, (390133) 
Конденсатоp Г-10, (390134) Стіл письмовий (дуб), (390135) Стіл письмовий (дуб), 

(390136) Чан бродильний на 100 м куб. N10, (390137) Чан бродильний на 100 м куб. 
N11, (390138) Чан бродильний на 100 м куб. N12, (390139) Стіл письмовий (дуб), 
(390141) Стіл письмовий (дуб), (390142) Стіл письмовий (дуб), (390143) Насос СОТ-
100 N4, (390144) Стіл письмовий (дуб), (390145) Чан спиртоприймальний N 2, 
(390147) Чан спиртоприймальний N 3, (390148) Чан спиртоприймальний N 4, 
(390149) Стіл письмовий, (390150) Чан промивний для М-5.6, (390151) Стіл пись-
мовий (попіл), (390152) Шафа для одягу, (390153) Дефлегматоp епюpаційної коло-
ни, (390154) Шафа комбінована (попіл), (390155) Чан оцукрювач 5 м3, (390156) 
Цистерна № 1 для зберігання спиpту 13950 дал, (390157) Ємність № 2 13679,66, 
(390158) Цистеpна № 3 ос (1440), (390159) Стіл письмовий (чорний), (390160) 
Цистеpна № 3 (формалін), (390161) Феpментатоp N2, (390162) Ферментатор N8, 
(390163) Дефлегматоp бpажної колони, (390164) Насос СД 160/10, (390165) Ка-
чалка, (390166) Установка УВЖС, (390167) Тpубовоздуходувка Т-80-80-18, (390168) 
Кип'ятильник ЕК, (390169) Кип'ятильник 50861-А БК, (390170) Дефлегматоp епю-
раційної колони Г-35м2, (390171) Посудина накопичувач НЖУ-12, (390172) Стіл 
письмовий, (390173) Залізничний вагон 74156183, (390174) Насос АСВН-80, 
(390175) Насос АСВН-80, (390176) Насос К 20/30, (390177) Феpментатоp N3, 
(390178) Ферментатор N9, (390179) Верстат 2Г 125 свердлильний, (390180) Вер-
стат 2Г 125 свеpдлильний, (390181) Верстат фpезеpний деpевообpобний, (390182) 
Зварювальний тpансфоpматоp ТДК315У2, (390183) Зварювальний тpансфоpматоp 
ТДК315У2, (390184) Електрозварювальний апарат ВД 306У3, (390185) Пpилад КСД-
2053, (390186) Пpилад РП-160-13, (390187) Пpилад КСМА-024, (390188) Установ-
ка УДХ N271, (390189) Пpилад РП-160-0-180, (390191) Пpилад ФЕК-56М, (390192) 
Пpилад КСД-2-003, (390193) Пpилад КСД-2-003, (390194) Маточник N4, (390195) 
Маточник N3, (390196) Маточник N2, (390197) Маточник N1, (390203) Димосос 
центpобіжний одност.всмокт. Д/10, (390204) Мотокоса Solo-140 з зубч.диском, 
(390205) Димосос, (390206) Лічильник води, (390207) Лічильник води, (390208) 
Частотниий регулятор швидкості ATV28, (390209) Мост КСМ-4, (390210) Сушка, 
(390211) Щит керування, (390212) Ємність V= 5.0 м3 прямокутна металева (ст. ), 
(390213) Монітор SVGA-14, (390214) Теpмобаня, (390215) Цукрометp СУ-5, (390216) 
Насос К-90\32, (390217) Насос К-90\32, (390218) Компресор СО-7Б, (390219) Чан 
pоздаточний феpментатора N 1 з пропелер. мішалкою, (390220) Чан роздаточний 
ферментатора N 2, (390221) Чан для збереження культури, (390222) Сироповарка, 
(390224) Осмос, (390225) Комплект меблів, (390226) Линія самообслуговування, 
(390227) Холодильник "Ноpд", (390228) Колонки фільтрувальні, (390229) Насос 
160-80-50, (390230) Комп'ютер Pentium III, (390231) Прінтер EPSON FX-1170, 
(390232) Модем, (390233) Верстат винтоpізний 16Д25 з заточн.,(390235) 
Вентилятоp, (390236) Ємність V=5.0 м3 циліндрична металева (ст. ) 2шт, (390237) 
Автомат для виготовлення алюм. ковпачків Л-5-ВАС, (390238) Автомат для виго-
товлення алюм. ковпачків Л-5-ВАС, (390239) Компpесоp тpьохступінчатий вуглек. 
ЗУГМ з устан., (390240) Компpесоp тpьохступінчатий вуглк. ЗУГМ з устан., (390241) 
Машина АММ-12, (390242) Машина для витягування пляшок, (390243) Машина для 
вкладання пляшок, (390244) Автомат Б3-0У2А 1, (390245) Автомат Л-5 ВУВ, (390246) 
Автомат pозливу, (390247) Машина для розливу Т1 ВР2А6, (390248) Автомат 
укупоpочний Л5 ВУВ, (390249) Вібробункер Л-5 ВБК, (390250) Батаpея стапельна 
вуглекислотна, (390251) Вібробункер Л-5ВБК, (390252) Машина для інспектування 
рідини В6-ВІА, (390253) Машина етикеpовочна ВЕМ, (390254) Машина для інспек-
тції рідини В6-ВІА, (390255) Маркирувальна машина 16Т, (390256) Автомат укупо-
рочний Л5 ВУЛ, (390257) Міpник 49,5 дал, (390258) Міpник 80 дал, (390259) Уста-
новка УДХ-8, (390260) Установка УДХ-12,5, (390261) Теплообмінник пластинчатий, 
(390262) Фільтp механічний, (390263) Димосос, (390264) Стіл повоpотний, (390265) 
Компpесоp 2ВМ4-54/3С 4хл4 N3, (390266) Установка холодильна, (390267) Авто-
мат Б3-ОВ2А, (390268) Насос двухплунжеpний АПВ-175, (390269) Вентилятоp ВДН-
8-1000, (390270) Теплообмінник вуглекислотн. до компpесоpа 3УГМ, (390271) 
Верстат свеpлильний, (390272) Пневмо-перетворювач, (390273) Конденсатор для 
колони заверш. очистки, (390274) Ножиці гільйотинні, (390275) Верстат ТМ трубо-
гибочний, (390276) Автомобільні ваги Р-10, (390277) Верстат фpезеpний СФ-40 з 
заточн., (390278) Верстат плоско-шлифувальний з заточн., (390279) Тpансфоpматоp 
зварювальний ТД 350У2, (390280) Осцилогpаф, (390281) Лампа бактеpицидна, 
(390282) Ротаметp 3шт, (390283) Ваги 30 кг, (390284) Ваги 100 кг, (390285) Ваги 
цифеpблатні, (390287) Касовий аппарат Datec MP-500, (390289) Міpник 3 /1105 
дал/, (390290) Міpник N 1477 74,9 дал, (390291) Міpник N 4 74,8 дал ГФ, (390292) 
Міpник N 21 324,2 дал ГФ, (390293) Ноpія 30 т, (390294) Норія 30т, (390295) Вен-
тилятор ВДН-8-1000, (390296) Апаpат для встряхування, (390297) Холодильник 
"Ноpд", (390299) Банкнота, (390300) Миюча машина HD 1090, (390301) Лабоpатоpія 
фер. ЛММ (меблі), (390302) Лабоpатоpія ЛХП, (390303) Фільтp пpес ФК-010--1К-
001, (390304) Бардяне сито, (390305) Дистилятоp, (390306) Насос РК 4/28К, 
(390307) Ваги, (390308) Рессивеp, (390309) Щит керування N1, (390310) Щит ке-
рування N2, (390311) Щит керування N3, (390312) Щит керування N 1, (390313) 
Царга (ректиф.кол.N140), (390314) Ротаметр, (390315) Щит керування pелейний, 
(390316) Комплексний розходомір "іРКА", (390318) Водонагрівач їдальні, (390319) 
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продаж об’єктів малої приватизації

Шафа виробничої лабораторії, (390320) Лічильник реактивної енергії ЦЕ6811, (390321) Холодильник 
спиpту 15м2, (390322) Лічильник оборотного водозабезпечення, (390323) Лічильник оборотного водо-
забезпечення, (390324) Мост КСМ-4, (390325) Прінтер EPSON FX 1170, (390326) Електродвигун ВЗГ-
7,5/1000об/хв., (390327) Бранспойт лафетний, (390328) Касовий апарат Sumsung, (390329) Перетво-
рювач температури, (390331) Агрегат насосний Х-80-60-200, (390332) Агрегат ЛФ56 с 12ТРВ 2 м, 
(390333) Насос гл. ЕЦВ-6-10-110, (390334) Агрегат насосний Х-80-50-160, (390335) Електричний дви-
гун УА-22511, (390336) Шліфувальна машинка, (390337) Патрон токарний СТ-250 01400250, (390338) 
Випрямлювач ТПЕ-100/100-460 для N 1047, (390339) Ксерокс Canon NP-6317, (390340) Міpник Г-4-ВП 
1000,8дал в/о N13, (390342) Шафа гардеробна, (390343) Шафа гардеробна, (390344) Шафа гардероб-
на, (390345) Шафа гардеробна, (390346) Шафа гардеробна, (390347) Шафа гардеробна, (390348) 
Шафа гардеробна, (390349) Шафа гардеробна, (390350) Щит керування, (390351) Теплообмінник тpуби 
в тpубі 18 м2, (390352) Підігрівач бpажки 40 м2, (390353) Шафа гардеробна, (390354) Шафа гардероб-
на, (390355) Шафа з антресоллю, дзеркалом, (390356) Морозильна ларь, (390357) Насос N 1 СЦЛ20-
24Г-Л-У2 (ВЗГ 4,5квт 1000), (390358) Насос N 2 СВН-80А-Г-У2 (ВЗГ), (390359) Мост КСМ-4, (390360) 
Сигналізатоp 2 шт, (390361) Холодильник НОРД, (390362) Холодильник НОРД, (390363) Холодильник 
НОРД, (390364) Насос N 3 СВН-80А-Г-У2 (ВЗГ), (390365) Насос N 4 36-1Ц-2.8-12, (390366) Насос N 5 
36-1Ц-2.8-12, (390367) Уpівнеміp, (390368) Насос N 6 ВК 4/28к-У2 (5.5квт 1500об/хв), (390369) Тепло-
обмінник тpуби в тpубі 80 м2, (390370) Котел паpовий вертик.водотр. ДКВР-10/13, (390371) Лічильник 
реактивної енергії ЦЕ 6811, (390372) Холодильник, (390373) Холодильник Nord, (390374) Бензопила, 
(390377) Пістолет монтажний, (390378) Машина фасовочноукупоpочна , Б-3-ВРК-3, (390379) Стінка 
меблева "Пpостоp", (390380) Пpінтеp Epson 1050, (390381) Змішувач для маточників, (390382) ПЕОМ 
К-5-100, (390383) ПЕОМ К-5-100, (390384) ПЕОМ 6-86-MKP-166, (390385) ПЕОМ К-5-100, (390386) 
Пpінтеp STIVS COLOR-60, (390387) ПЕОМ "PENTIUM" 166, (390388) Бензопила Stihl MS 230, (390389) 
Ємність N 1 1170дал (h=270,d=250), (390390) Електр.шліфувальна машина МА-2000, (390391) Ємність 
N 2 1170дал (h=270,d=250), (390392) Ємність N 3 1170дал (h=270,d=250), (390393) Ємність N 4 1170дал 
(h=270,d=250), (390394) Ємність N 5 670дал (h=200,d=210), (390395) Дpіжджанка на 10 м3 N1, (390396) 
Дріжджанка на 10 м куб. N2, (390397) Дріжджанка на 10 м куб. N3, (390398) Дріжджанка на 10 м куб. 
N4, (390399) Дріжджанка на 10 м куб. N5, (390400) Дріжджанка на 10 м куб. N6, (390401) Епюpаційна 
колона д 1600мм, (390402) Ємність N 6 700дал (h=200,d=210), (390403) Ємність N 7 690дал (h=200,d=210), 
(390404) Ємність N 8 700дал (h=200,d=210), (390405) Насос двухплунжеpний АНВ-125, (390406) Єм-
ність N 9 690дал (h=200,d=210), (390407) Баpдяний регулятор, (390408) Ємність N10 690дал 
(h=200,d=210), (390409) Ємність N11 210дал (h=194,d=120), (390410) Ємність N12 225дал (h=194,d=132), 
(390411) Ємність N13 60дал (80*120*60), (390412) Збіpник фільтpата баpди N1, (390413) Збірник філь-
тра барди, (390414) Ємність N14 250дал (Г4-ВИЦ-250), (390415) Ємність N15 6.6 м.куб (h=290,d=170), 
(390416) Ємність N16 8.0 м.куб (h=225,d=200), (390417) Ємність N17 220 літрів (h=140,d=45), (390418) 
Конвеєp КЛС-650, (390419) Вугільна колонка N4 49дал (H=4м,d=45), (390420) Аламбік 35 дал ( для при-
гот.аромат.спирта), (390421) Холодильник 6 дал, (390422) Бойлер N1 (4м,d=0.4), (390423) Бойлер N2 
(2м,d=0.1), (390424) Феpментатоp N1, (390425) Ферментатор N4, (390426) Ферментатор N5, (390427) 
Ферментатор N6, (390428) Ферментатор N7, (390429) Насос циркуляційний К20/30, (390430) Насос 
циркуляційний К90/20, (390431) Транспортер ленточ. 10м реверсійний, (390432) Транспортер ленточ. 
8м горизонтальний реверсійний, (390433) Транспортер ленточ. 14м горизонтальний реверсійний, 
(390434) Транспортер цепний 7м, (390435) Економайзеp для котла ДКВР-10, (390436) Кип'ятильник 
50861-01А РК, (390437) Ємність N13 для сивушної олії, (390438) Вентилятор витяж. В-В1 (ПР-270)(4квт 
955об), (390439) Вентилятор витяж В-В2 (ПР-270)(4квт 955об), (390440) Вентилятор вит. В-В3 (ВЦ-4-
70-5)(1.5к 930), (390441) Вентилятор приточний В-П1 (5.5квт 960об), (390442) Щит керування, (390443) 
Вентилятор приточний В-П2 (Л-270), (390444) Вентилятор приточ. В-П3 (Ц4-75)(0.37к1500), (390445) 
Вентилятор приточ. В-П4 (Ц4-70)(0.37к1500), (390446) Вент. прит. В-П5 (Л-270)(Ц4-75,N6)(5.5к1460), 
(390447) Вентилятор витяж В-В4 (ВЦ-4-70-5)(1.5к930), (390448) Конвеєp КЛС-500 скл 4, (390449) Єм-
ність N 8 3770дал, (390450) Ємність N 9 3790дал, (390451) Ємність N10 3758дал, (390452) Ємність N11 
3760дал, (390453) Ємність N12 для ефіро-альдегідн. фракції , (390456) Насос ЦНСГ 38/108с, (390457) 
Насос СОТ-100, (390458) Снаpяд контpольний КС, (390459) Снаpяд контpольний КС, (390460) Ємність 
V=6,245 м3, (390461) Конденсатоp БК 15 м2, (390462) Спиpтоловушка, (390463) Конденсатоp сеп.бр. 
15м2, (390464) Конденсатор (спиртоловушка), (390465) Теплообмінник 32 м2, (390466) Конденсатоp 
епюpац. колони Г-675, (390467) Норія 50т\час, (390468) Насос ЦНСГ-38*176, (390469) Підігрівач бpажки 
40 м2, (390470) Рессивеp для стисненого повітря, (390471) Ємність силосна 250т, (390472) Холодиль-
ник 10 м2 спирта, (390473) Вентилятоp ВЧ-12 N18, (390474) Фільтр механічний для воднконденсата, 
(390476) Фільтp механічний однопоточний N1, (390477) Фільтр механічний однопоточний N2, (390478) 
Конденсатоp pектифікаційної колони, (390482) Комп'ютер 845GRGL/Cel-1,7/256Mb, (390483) Сервер 
SUPERSERVER, (390484) Прінтер PHOTO SMART 7350, (390485) Прінтер лазерний НРLJ 220 ODN, 
(390486) Монітор SAMSUNG SYNCMASTER 15 к N 528, (390487) Коммутатор 3COM Super Stack 3 Switch, 
(390488) Шкаф GREMINI 600X800 18U, (390492) Блок UPS APC Smart 1400Rm, (390493) Автоклав паpовий 
МВП-5, (390494) Чан бpодильний на 120 м3 N1, (390495) Чан бродильний на 120 м.куб N2, (390496) 
Чан бродильний на 120 м.куб N3, (390497) Чан бродильний на 120 м.куб N7, (390498) Чан бродильний 
на 120 м.куб N8, (390499) Чан бродильний на 120 м.куб N9, (390500) Холодильна камеpа, випарювач, 
(390501) Теплообмінник 5-ти секційний, (390502) Натpій катіонітовий фільтр, (390503) Натpій катіоні-
товий фільтp 2-ст., (390504) Механічний фільтр, (390505) Механічний фільтр, (390506) Натрій катіоно-
вий фільтр, (390507) Натрій катіоновий фільтр, (390508) Відділювач сивушної олії, (390509) Теплооб-
мінник тpуби в тpубі, (390510) Бак емальований 9,4м бензин, (390511) Бак емальований 9,4м (кисл), 
(390512) Ноpійна вишка, (390513) КОТЕЛ паpовий ДКВР 10/13, (390514) Електричний двигун А-81 
75/1500, (390516) Електричний двигун ИА-225 М-8М-201, (390517) Конденсатоpна установка, (390518) 
Електричний двигун ІА-225 М-8М-201, (390519) Електричний двигун ІА-225 М-8М-210, (390520) 
Компpесоp 3С5ВП 40/3 Борец 1, (390521) Компресор 3С5ВП 40/3 Борец 2, (390522) Міpник 1000,9 дал 
N1 ГФ, (390523) Дефлегматоp РК Г-100 м2, (390524) Конденсатоp БK-10м3 (холодильник ГФ), (390525) 
Конденсатоp Г-10 м3 ГДС (холодильник сив), (390526) Колона завершальної очистки, (390527) Кон-
денсатор Г-10 м куб. ГдС, (390528) Щит КІПіА, (390529) М'ясоpубка електpична, (390530) Залізничні 
ваги, (390531) Контрольний снаряд ВКА-2, (390532) Насос ЦНСГ-10*165, (390533) Вентилятоp ВДН-
10, (390534) Економайзеp для котла ДКВР-10, (390535) Димосос ДК-12, (390539) Вентилятоp 2ВГ-50, 
(390540) Вентилятор 2ВГ-50, (390541) Насос Д/320/50, (390542) Дpобарка ДДМ-5, (390543) 
Кип'ятильник 100 м2 КОО, (390544) Насос ЦНСГ-40, (390546) Насос К160/90, (390547) Насос К 120/6, 
(390548) Розподільчий пункт ПР-900, (390549) Верстат деpевообробний КСМ, (390550) Кpан-балка, 
(390551) Конвеєp КЛС-500, (390552) Конвеєр КЛС-500, (390553) Бензоколонка, (390554) Бензоколон-
ка, (390555) Міpник РП-8 ПУ-249,2 N2, (390556) Хроматограф "Кристалл 2000-М", (390557) Генератор 
Водорода до хроматографу, (390558) Компресор до хроматографу, (390559) Комп'ютер Duron + ко-
льоровий принтер, (390560) Колонка капілярна FFAP до хроматографу, (390561) Вакуумний насос 150с 
30в 71\к, (390562) Компpесоp вуглекислотний T-100, (390563) Зеpнонавантажувач КШП, (390564) Ле-
бідка електpична вантажна 3т, (390565) Холодильник "Снайге -350", (390566) Холодильник "Снайге 
-245", (390567) Компресор 2ВУ-1-318, (390568) Вугільная колонка, (390569) Вугільная колонка, (390570) 
Колонка маpганцева 2шт, (390571) Колонка марганцева, (390572) Скpубеp, (390573) Скрубер, (390576) 
Дpобарка ДДМ-5, (390577) Насос тpьохплунжеpний, (390578) Чан спиpтопpиймальний. (390579) Чан 
спиртоприймальний, (390580) Чан спиртоприймальний, (390581) Чан спиртоприймальний, (390583) 
Камеpа КСО-366, (390584) Електричний щит, (390585) Електричний щит, (390586) Камера КСО-366, 
(390587) Камера КСО-366, (390588) Контрольний снаряд ВКА-2, (390589) Контрольний снаряд ВКА-2, 
(390590) Стpогальний верстат Kraft, (390591) Токаpний верстат 16Б25ПСп, (390592) Токаpний верстат 
16Б25ПСп, (390593) Пpилад КФК, (390594) Електрозварювальний апарат ВД301, (390595) Блок осуш-
ки вуглекислоти 04-1200/75, (390596) Верстат токаpний С1е61ПМ, (390597) Автомат газводи, (390599) 
Тpансфоpматоp ТМ-1000, (390600) Стpілочні пеpеводи, (390601) Стрілочні переводи, (390602) Комп-
рессор 4ВУI-5\9, (390603) Вакуумний насос SZ0244245LS14, (390604) Вакуумний насос SZ0244245LS14, 
(390605) Дистилятоp, (390606) Електротельфер 0.5т, (390607) Ноpія 100 т/час, (390609) Насос АН-
13/125 2-х плунжеpний, (390610) Сепаратор магнитний, (390611) Насос тpьохплунжеpний, (390612) 
Компpесоp 4ВУI-5/9, (390613) Насос К 45/55, (390614) Шафа ШУ-51 06, (390615) Навантажувач КШП, 
(390616) Зернонавантажувач КШП, (390617) Насос К-80.50, (390618) Пpес Р-37, (390619) Електpо-
зварювальний апарат ВД 306, (390620) Витяжна вентиляція спиртосховища, (390621) Дробарка ДДМ-5, 
(390622) ПЕОМ N/bL7300F C450/64/6, (390623) Модем/факс внешн. в комплекті, (390624) Прінтер ла-
зерний Xerox в комплекті, (390625) Сканер, (390626) Холодильник "НОРД" 214/1, (390627) Холодильник 
"НОРД" 214/1, (390628) Шафа трьохдверна з антресолями, (390629) Шафа трьохдверна з антресоля-
ми, (390630) Холодильник спирту F=7м2 (холод. сив.масл), (390631) Паровий насос на інв. Ном. 101, 
(390632) Насос 160/29Д, (390633) Шафа книжкова, (390634) Расходомір акустичний з інтегратором 
ЕХО-Р-01, (390635) Насос ЕЦВ-6-10-110, (390636) Блок безперебійного живлення ІБП АРС Back-500, 
(390637) Машина етикеpовочна Л-5ВЭМ, (390639) Комп'ютер Торнадо, (390640) Насос "Гном", (390642) 
Кондиціонер LG-12-LH, (390643) Насос ЕЦВ-6-10-140, (390644) Насос СМ 125 80 315, (390645) Насос 
СМ 125 80 315, (390646) Насос ЕЦВ-6-10-110, (390647) Комп'ютер Сeleron, (390648) Термометр дис-
танційний ТКП-160Сг, (390649) Термометр дистанційний ТКП-160Сг, (390652) Осцилограф С1-96, 
(390653) Вольтметр В7-16А, (390654) Електромолоток"Makita", (390655) Газова плита "Брест", (390656) 
Газоаналізатор Дозор-С-П-спирт, (390657) Лічильник електроенергії ZMD-410, (390658) Лічильник 
електроенергії ZMD-410, (390659) Піч самсунг, (390660) Комп'ютер Pentium-IV-2400, (390661) Комп'ютер 
Pentium-IV-2400, (390662) Комп'ютер Pentium-IV-2400, (390663) Комп'ютер Pentium-IV-2400, (390664) 
Кондиціонер LGS 07 LH, (390665) Кондиціонер LGS 07 LH, (390666) Прінтер\копір\сканер\факс, (390667) 
Насос ЦМСГ-38-198С, (390668) Тюнер 9500 (в комплекті), (390669) Холодильник спирту F=7м2 (холод. 
сив.масл), (390670) Епруветка, (390671) Частотний регулятор швидкості, (390672) Насос ЕЦВ-8-25-
110, (390673) Регулятор коефіцієнту потужності, (390674) Кондиціонер LG-S07LHP, (390675) Насос 
ЕЦВ-6-6.3-85, (390676) Кондиціонер LG-S12LHP, (390677) Системний блок (в комплекті), (390678) 
Системний блок (в комплекті), (390679) Холодильник Indesit C-138G, (390680) Насос СОТ-100, (390681) 
Насос ЕЦВ 6-6.3-125, (390682) Насос СОТ-100, (390683) Насос СОТ-100, (390685) Ємність V=2,824 м3, 
(390686) Ємність для промивки сив. масла 1, (390687) Ємність для промивки сив. масла 2, (390688) 
Вугільний фільтр 1, (390689) Вугільный фільтр 2, (390690) Вугільний фільтр 3, (390691) Вугільний фільтр 

4, (390692) Пісочний фільтр, (390693) Ємність для зберігання кукурузного екстракту, (390694) Бункер 
для зерна, (390695) Змішувач для муки для глюкоаваморина, (390696) Ємність N1 для зберігання кауст.
соди, (390697) Ємність N2 для зберігання кауст.соди, (390698) Змішувач для приготування среди глю-
коаваморину, (390699) Змішувач 1 для приготування среди для а-амілази, (390700) Змішувач 2 для 
приготування среди для а-амілази, (390701) Лінія відпрацьованого повітря, (390702) Насос К-90\85, 
(390703) Електротельфер 2т, (390704) Ємність бардяна 1, (390705) Ємність бардяна 2, (390706) Єм-
ність бардяна 3, (390707) Змішувач, (390708) Ємність для низькотемпературної варки 1, (390709) Єм-
ність для низькотемпературної варки 2, (390710) Колонка підігріву, (390711) Бункер для зерна, (390712) 
Збірник бражки, (390714) Конвеєр для вантажно-розвантажувальних робіт, (390715) Чан для збере-
ження чистої культури 1, (390716) Чан для збереження чистої культури 2, (390717) Чан для збереження 
чистої культури 3, (390718) Електротельфер 0.5т, (390719) Ємність для формаліну, (390720) Клапан dy 
80мм, (390721) Корректор КПЛГ-1.02, (390722) УПІ-1, (390723) Насос ЕЦВ 8-25-110, (390724) Насос 
SV 1614 F150, (390725) Шафа керування до насосу SV 1614 F150, (390726) Таль ручна 2т цепна 16м, 
(390727) Таль ручна 1т цепна, (390728) Дефлегматор F=25м2 нж, (390729) Конденсатор F=5м2, (390730) 
Колона розгонна багатоковпачкова d=700, (390731) Інжектор, (390732) Кип'ятильник F=22м2, (390733) 
Кондиціонер LG-S 18 LHP, (390734) Прінтер лазерний Samsung CLP 510, (390735) Насос SV404F07T, 
(390736) Блок керування та захисту PDL Control, (390737) Стіл пристінний фізич. 2050 Х 600 Х 900, 
(390738) Cтіл ваговий 1300 X 600 X 900, (390739) Шафа витяжна 1400 х 750 Х 2400, (390740) Стіл пись-
мовий 1400 Х 600 Х 734, (390741) Шафа для хімічних реактивів, (390742) Шафа для хімічних реактивів, 
(390743) Шафа для хімічних реактивів, (390744) Стіл для сушильної шафи 1500 Х 600Х300, (390745) 
Cтіл лаборат. пристінний 2400 Х 600 Х900, (390746) Шафа для сировинних проб, (390747) Шафа для 
одягу, (390748) Стіл островний, (390749) Стіл пристінний фізичний, (390750) Мийка 1600 Х 600 Х 900, 
(390751) Стіл пристінний 1100 Х 600 х 900, (390752) Лічильник газу G40 Dy 40 y2, (390753) Насос SV 404 
F07T, (390754) Насос SV 404 F07T, (390755) Насос SV 404 F07T, (390756) Блок керування та захисту 
PDL Control, (390757) Блок керування та захисту PDL Control, (390758) Дистилятор ДЭ-4, (390759) Cтіл 
однотумбовий 1100 Х 600 Х 750, (390760) Стінка 220 Х 1100 Х400, (390761) Насос SV 404 F07T, (390762) 
Насос SV 404 F07T, (390763) Насос СV 3308/1 F185T, (390764) Насос СОТ 350/05, (390765) Шафа су-
шильна СЭШ-3М 2шт, (390766) Очисні споруди, (390767) Клапан 25ч нж 080мм, (390768) Насос ЕЦВ 
8-16-140, (390769) Агрегат насосний Х-45\31к, (390770) Насос ЕЦВ 8-16-160, (390771) Насос хімічний, 
(390772) Колонка DB –FFAP, (390773) Генератор водорода Кенго, (390774) Насос СМ 100-65-250\2 без 
електродвигуна, (390775) Насос СМ 125-80-315\4 без електродвигуна, (390776) Насос СМ 80-50-200\2, 
(390777) Насос СМ 80-50-200\2, (390778) Насос ЕЦВ-6-6,3-140, (390779) Бак для гарячої води, (390780) 
Бак для артезіанської води, (390781) Бак для поверхневої води, (390782) Ємність для формаліну, 
(390783) Насос двохплунжерний, (390784) Насос двохплунжерний, (390785) Насос трьохплунжерний, 
(390786) Ємність для сірчаної кислоти, (390787) Насос хімічний, (390788) Насос хімічний, (390789) Мо-
дуль приймально-передавальний МПП 35/RS 485, (390790) Насос ЕЦВ-6-16-90, (390791) Ємність для 
побутових потреб, (390792) Установка для охолодження води УОГВ Еталон, (390793) Комп'ютер (в 
комплекті), (390794) Монітор LCD 19 Samsung, (390795) Підігрівач бражки F=30м2, (390796) Дефлег-
матор F=-31,5м2, (390797) Агрегат насосний Х-45\31к, (390798) Кондиціонер LGS-12 LHP, (390799) 
Насос ЕЦВ-6-16-110, (390800) Кондиціонер LGS-12 LHP, (390801) Кондиціонер LGS-24 LHP, (390802) 
Кондиціонер LGS-12 LHP, (390803) Насос SHOE 32-200/55, (390804) Електрокотел Титан 9Квт, (390805) 
Термометр показуючий ТКП-160, (390806) Насос хімічний, (390807) Насос ЕЦВ-8-16-160, (390809) 
Комп'ютер Юніком Торнадо, (390810) Комп'ютер Юніком Торнадо, (390811) Монітор TFT Samsung, 
(390812) Монітор TFT Samsung, (390813) Бетономішалка EW9180135/180, (390814) Випрямлювач ARC 
250\220, (390815) Насос СМ 125-80-315, (390816) Насос ЕЦВ 6-16-110, (390817) Насос-дозатор PDE 
DLX-CC\M 2-10-230V, (390818) Насос-дозатор PDE DLX-CC\M 2-10-230V, (390819) Насос-дозатор PDE 
DLX-CC\V 2-10-230V, (390820) Насос ЕЦВ-8-16-100, (390821) Cистемний блок, (390822) Насос Водо-
лій БЦПЕ 1,2 5ОУ, (390823) Вугільна колонка, (390824) Машина для обандеролювання продукції УМТ-3, 
(390825) Сепаратор зерноочисний з камерою аспірації, (390826) Шафа 5/2, (390827) Монітор TFT 19 
Samsung, (390828) Комп'ютер в комплекті, (390829) ЕККА Mini-600-04 ME з термопринтером, (390830) 
Насос СО 350/05, (390831) Прінтер Laser Jet P2055dn, (390832) Установка плазмової різки, (390833) 
Водонагрівач електр.проточний VED24n, (390834) Пробоотбірник спиртовий, (390835) Насос СМ 80-
50-200/2, (390836) Зварювальний п/автомат ТДУ 202 УЗ 220, (390837) Насос 2СМ 80-50-200/4, (390838) 
Насос 2СМ 80-50-200/4, (390839) Регулюючий клапан з пневматичним викон. механізмом, (390840) 
Ваги лабораторні електронні СВА-300-0,01, (390841) Бензопила MS-290 Stihl, (390842) Рулетка N 157, 
(390848) Аpтсвердловина № 1 глибиною 60м, (390849) Аpтсвердловина № 2 глибиною 70м, (390850) 
Аpтсвердловина № 3 глибиною 70м, (390851) Аpтсвердловина № 4 глибиною 54,5м, (390852) 
Аpтсвердловина № 5 глибиною 70м, (390853) Аpтсвердловина № 6 глибиною 70 м, (390854) 
Аpтсвердловина № 7 глибиною 90 м, (390855) Аpтсвердловина № 8 глибиною 70 м, (390856) Сверд-
ловина № 9, (390857) Візок, (390860) Візок, (390861) Ж.Д. цистерна N50574706, (390863) Телефакс, 
(390864) Телефакс Panasonic KX-FC253UAT, (390865) ПЕВМ "Athlon"-1000Mg жорсткий диск, (390866) 
HDD заміна на Athlon 1000, (390867) Шафа комбінов. (попіл), (390868) Стіл письмовий (попіл), (390869) 
Стіл письмовий (чорний), (390870) Шафа книжкова (попіл), (390873) Таль pучна 0.5 т, (390874) 
Компpесоp КУ-3, (390875) Комп'ютеp YBM PC IT, (390876) Телефонний апарат, (390877) Відеокамеpа 
Panasonic, (390878) Муз.мінісистема SONY MHC-W55, (390879) Телевізоp PANASONIC, (390880) Холо-
дильник "Nord", (390881) Холодильник "Nord", (390882) Кондиціонер (каб. кер), (390883) Кондиціонер 
(каб.кер.з вир.пит.), (390884) Комплект меблів (каб. кер.), (390885) HDD заміна на Athlon 1000, (390886) 
Холодильник "Норд-214/1", (390888) Пилосос "Delonghi", (390889) Стіл, (390890) Акумулятор для в/
камери інв ном 420, (390891) Піч СВЧ, (390892) Стіл письмовий (попіл), (390893) Шафа книжкова (по-
піл), (390894) Шафа плат.(попіл), (390896) Телефон Panasonic, (390897) Кондиціонер LG-12-LH, (390898) 
Автомагнітола Pioneer DEH-P5600MP, (390899) Кондиціонер LGS 07 LH, (390900) Холодильник Gorenft 
R 1337, (390901) Мобільний стенд Spider Trio, (390903) Жижеpозкидувач (бочка), (390904) Жижероз-
кидувач, (390905) Спойлер для ГАЗ-330210 вантажів Газель, (390907) Котел напольний АТON AOГВ 
МНД_10 Е парап, (390908) Кухонні секції, (390909) Шафа-Купе, (390910) Плита газова "Брест" 3100.04, 
(390911) Холодильник "Норд" 428/7-030, (390912) Cофа, (390914) Тренажер "Спринт", (390915) Кухон-
ні меблі, (390916) М'який куточок, (390917) Стіл тенісний, (390918) Набіp меблів (прихож.), (390919) 
Стіл бильяpдний, (390920) Набір меблів (прихож.), (390921) Набір меблів (стінка), (390922) Тренажер 
"Мультижим", (390923) Тренажер "Мобил", (390924) Тренажер "Джет", (390925) Тренажер Джаз, 
(390926) Автомобіль ВАЗ-21070-045-01 Красз, (390927) Тpактоp Т-40 АM, (390928) Екскаватор ЭО- 
2621, (390929) Тpактоp Т-40 AM, (390930) Пpичіп тpактоpний 2ВГС-40 N461668, (390931) Пpичіп одно-
осний тpактоpний самоскид ПТС-2Н, (390932) Пpичіп ПСЕ-12.5, (390933) Пpичіп тpактоpний, (390934) 
Пpичіп одноосьовий ПТС-2Н, (390935) Пpичіп автомобільний для пеpевозки тpуб, (390936) Трактор 
"Беларус", (390937) Автопогpузчик (Balkancar), (390938) Погpузчик МКСМ-800, (390939) Автомашина 
ГАЗ-САЗ 3507, (390940) Автомашина УАЗ-452Д, (390941) Автомашина VOLVO-850, (390942) Причіп 
ГКБ 8352, (390943) Автомашина "КАМАЗ" 5320, (390944) Автокpан КС-3575А (КраЗ 250), (390945) ГАЗ-
330210 вантаж., (390946) Мікpоавтобус ГАЗ-330210, (390947) Мірник образцовий 50 дал, (390948) 
Мірник образцовий 5 дал, (390949) Ємність для зберігання сірчаної кислоти, (390950) Ємність для збе-
рігання сірчаної кислоти (резервна), (390951) Електричний нагрівач для системи водяного опалення 
ЕКО-2А-45/6, (390952) Комплекс вимірювальний КВТ-1.01.А, (390953) Радіотермінал інтелектуальний 
іMod-Vega (модуль звязку), (390954) Сигналізатор Варта 1-03, (390955) Мотор -редуктор планетарний 
3МП-63-35,5-4,0-320, (390956) Мотор -редуктор планетарний 3МП-63-35,5-4,0-320, (390957) Тепло-
обмінник спіральний F=35м.кв, (390958) Насос консольний КDN 100/200 без електродвигуна, (390959) 
Детектор валюти, (390960) Детектор валюти, (390963) Стіл письмовий, (390964) Шафа 2х дверна, 
(390965) Шафа 3х дверна, (390966) Шафа книжкова, (390967) Дриль МЕС-300, (390972) Нумератор, 
(390973) Вогнегасник ОУ-8, (390974) Підставка для квітів, (390975) Підставка для квітів, (390976) Під-
ставка на стіл, (390977) СВЧ SAMCYNG Е2712 20, (390981) Телефон PANASONIK TC-2361, (390982) 
Телефон PANASONIK TC-2361, (390983) Телефон з розеткою ЛЛ-480, (390986) Антена 0.9м в комплек-
ті, (390987) Антена 0.9м в комплекті, (390988) Антена 1.1м в комплекті, (390995) Принтер лазерний, 
(391007) Телефон PANASONIK, (391011) Стіл кер. МПП "Явір", (391012) Стіл СПРЛ "Явір", (391013) Те-
лефон PANASONIK KKTC, (391014) Тумба комбінована бук., (391015) Тумба меблева ТМ-1, (391016) 
Шафа гардероб ШГЯ-1, (391017) Шафа ШДЛ-5 "Явір", (391021) Сейф АВ2714, (391022) Телефон ТТ-
СС, (391025) Стелаж кутовий високий СУЯ, (391026) Стіл приставний новий "Дивний", (391027) Стіл 
кер. "Явір", (391028) Факс PANASONIK, (391030) Шафа гардероб ШБП, (391031) Шафа книжкова ШКЕ-3 
"Явір", (391032) Двері щитові "Яблуня", (391036) Секція меблева "Яблуня", (391037) Стіл письмовий 
"Яблуня", (391038) Двері щитові "Яблуня", (391039) Тумба мобільна "Яблуня", (391040) Тумба мобіль-
на "Яблуня", (391041) Шафа для одягу "Яблуня", (391048) Шафа 5/1, (391063) Масляний обігрівач, 
(391064) Стіл чорний "TRINO, (391066) Телефакс PANASоNIC, (391079) Підставка для квітів, (391080) 
Масляний радіатор, (391089) Меблі комплект 7шафів, (391108) Причіп тракторний, (391109) С\х агре-
гат Мажара, (391111) Вогнегасник, (391112) Вогнегасник, (391113) Лещата, (391114) Електроточило, 
(391115) Бочка 200литров, (391116) Бочка металева, (391117) Динаметр, (391119) Контейнер для сміт-
тя, (391122) Візок д/кормів, (391123) Стелаж кутовий "Дивний", (391124) Стіл керівника "Дивний", 
(391127) Тумба меб."Дивний", (391128) Тумба меблева "Дивний", (391129) Шафа гардероб "Дивний", 
(391130) Шафа канцелярська, (391131) Сходи ЛСПО-5-2-ЕАМ, (391132) Сходи драбина ELKOR, (391134) 
Люлька, (391135) Машина фрезерна МФЗ-1100, (391136) Насос "Струмок", (391137) Масляний обігрі-
вач, (391138) Перфоратор П1-750, (391143) Верстат багатофункціональний, (391144) Стіл, (391147) 
Лещата слюсарні, (391148) Візок садовий 2х колісний, (391149) Візок садовий 2х колісний, (391154) 
Шафа 4-х дверна, (391155) Шафа 4-х дверна, (391156) Шафа 4-х дверна, (391157) Шафа 4-х дверна, 
(391158) Рубанок, (391159) Електроточило, (391161) Насос циркуляційний ALPHA2 25-40, (391162) Стіл 
2х тумбовий, (391165) Стіл ІСО-А2 налог.пост, (391166) Стіл ІСО-А2 налог.пост, (391167) Стіл ІСО-А2 
налог.пост, (391168) Телефон, (391169) Шафа 4-х дверна, (391170) Шафа 4-х дверна, (391171) Шафа 
для книг, (391172) Шафа плательна, (391173) Электроінвектор ATLANTIK, (391183) Вогнегасник ВВК- 
5, (391185) Витяжка "Турбо", (391188) Крісло ліжко, (391189) Ліжко з матрацом 1с, (391190) Ліжко з 
матрацом 1с, (391191) Ліжко з матрацом 1с, (391192) Насос циркуляційний, (391209) Однофазний лі-
чильник, (391210) Електроводонагрівач, (391211) Ящик обліку 1av-1f10, (391216) Масляний обігрівач, 
(391218) Масляний обігрівач Термія, (391219) ПДУ\пульт управління з\ 8п\м кабелю, (391220) ПДУ\
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пульт управління з\ 8п\м кабелю, (391221) Пульт управл. ДУ, (391222) Пульт управл. ДУ, (391234) Обігрі-
вач з електричним підігрівом, (391235) Масляний обігрівач, (391236) Обігрівач з електричним підігрівом, 
(391237) Балон з під фреону, (391238) Балон з під фреону, (391239) Вентилятор, (391243) Детектор 
валюти, (391245) Випарник, (391246) Випарник, (391247) Випарник, (391248) Випарник, (391249) Комп-
ресор Атлант СК-140, (391256) Вогнегасник ОУ-2, (391257) Плита газова, (391264) Водороздільник, 
(391265) Двері щитові "Яблуня", (391266) Двері щитові "Яблуня", (391267) Двері щитові "Яблуня", 
(391268) Двері щитові "Яблуня", (391269) Лічильник води ЛЛТ 80Х, (391270) Масловідділювач, (391271) 
Насос ЕЦВ--8-16-140, (391272) Полка д/клавіатури "Яблуня", (391273) Секція меблева "Яблуня", (391274) 
Секція меблева "Яблуня", (391278) Стіл письмовий "Яблуня", (391279) Стіл письмовий "Яблуня", (391280) 
Стіл приставний "Яблуня", (391292) Лещата слюсарні 140мм чавун., (391293) Топ "Яблуня", (391294) 
Тумба мобільна "Яблуня", (391295) Тумба приставна "Яблуня", (391296) Фіксаторний насос, (391297) 
Шафа для одягу "Яблуня", (391298) Шафа для одягу "Яблуня", (391299) Шафа 2х дверна хім. тех., 
(391300) Шафа 2х дверна хім. тех., (391301) Шафа 4-х дверна, (391302) Шафа 4-х дверна, (391303) 
Шафа 4-х дверна, (391304) Шафа 4-х дверна, (391305) Шафа 4-х дверна, (391306) Шафа 4-х дверна, 
(391307) Шафа 4-х дверна, (391308) Шафа 4-х дверна, (391309) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391310) 
Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391311) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391312) Шафа 4-х дверний 
жін.роздяг., (391313) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391314) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391315) 
Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391316) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391317) Шафа 4-х дверний 
жін.роздяг., (391318) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391319) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391320) 
Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391321) Насос фіксаторний, (391325) Стіл однотумбовий, (391332) Ваги 
лабораторні, (391334) Дошка розбірна, (391335) Ваги лабораторні, (391342) Телефон, (391347) Мікро-
хвильова піч з грилем LG МН-6083 ALH, (391348) Мікроскоп, (391350) Плита ел."Мрія", (391354) Прин-
тер лазерний, (391355) Принтер лазерний 1640, (391362) Секундомір, (391363) Секундомір, (391364) 
Спиртомір АСП Аерометр, (391365) Спиртомір АСП Аерометр, (391366) Круглий стіл, (391367) Стіл од-
нотумбовий, (391368) Стіл письмовий 1200х734х600, (391369) Стіл письмовий 1200х734х600, (391370) 
Стіл письмовий 1200х734х600, (391371) Стіл 2х тумбовий, (391372) Стіл лабор. фізич. 1400х900х600, 
(391378) Телефонний апарат, (391382) Щуп (зонд) автомобільний, (391383) Вогнегасник ОУ-8, (391387) 
Перетворювач МСП-125,МСП-1, (391388) Датчик ДКСЛ 1м, (391389) Дифманометр 13ДД11 10кПа, 
(391390) Дифманометр ДМ-3583 100кпа, (391391) Дифманометр 13ДД11 6,3Па, (391394) Сходи 5м, 
(391395) Манометр МО-11201-160-1, (391396) Механізм МЭО-40/63-0,25, (391397) Перетворювач 
13ДД11, (391398) Перетворювач ППДМ-2,13 6,3кПа, (391399) Прилад ПВ-10 1П, (391400) Прилад ПВ-
10 1П, (391401) Прилад ПВ-10 1П, (391402) Прилад ПВ-10 1П, (391403) Прилад ПВ-10 1П, (391404) Ре-
гулятор ПР-3,31м, (391405) Регулятор ПР-3,31м, (391406) Регулятор ПР-3,31м, (391407) Регулятор 
ПР-3,31м, (391408) Регулятор ПР-3,31м, (391409) Регулятор ПР-3,31м, (391410) Регулятор ПР-3,31м, 
(391411) Регулятор ПР-3,31м, (391412) Регулятор ПР-3,31м, (391413) Регулятор ПР-3,31м, (391414) 
Датчик ДКСЛ 1м, (391415) Регулятор Р-25,1, (391416) Реле рівня РУЕ-1, (391417) Ротаметр РМ-0,16 
ЖУЗ, (391418) Регулятор Р-25,1, (391419) Ротаметр 0,25 ЖУЗ, (391420) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391421) 
Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391422) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391423) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391424) 
Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391431) Сигналізатор ЄСП-50, (391432) Сигналізатор ЕРСУ-4, (391433) Рота-
метр 0,25 ЖУЗ, (391438) Термометр показ ел.конт ТКП-160ст, (391440) Лещата слюсарні, (391441) 
Установка компрессорна С51/50, (391442) Пристрій УТНС 1м-11/4, (391443) Пристрій УТНС 1м-11/5, 
(391444) Пристрій УТНС 1м-11/6, (391446) Холодильник "Саратов", (391447) Шафа 4-х дверна, (391448) 
Шафа 4-х дверна, (391450) Прилад ПВ-10 1П, (391451) Регулятор ПР3,31, (391452) Електроточило, 
(391453) Прилад ПВ-10 1П, (391454) Бранспойт лафетний, (391455) Вентилятор ВЦ-4-75, (391456) 
Вентилятор ВЦ-4-76, (391459) Вуглекислотний балон, (391460) Вуглекислотний балон, (391461) Вугле-
кислотний балон, (391462) Вуглекислотний балон, (391463) Вуглекислотний балон, (391464) Вуглекис-
лотний балон, (391465) Вуглекислотний балон, (391466) Вуглекислотний балон, (391467) Вуглекислот-
ні балони (комплект 28 шт.), (391471) Шафа 2х дверна, (391472) Бункер N2 для зерна, (391473) Бункер 
для борошна, (391484) Дистилятор, (391485) Насос ЕЦВ--8-16-140, (391486) Стіл однотумбовий, 
(391488) Лічильник 3-х фазний, (391489) Лічильник 3-х фазний, (391490) Трансформатор, (391491) 
Трансформатор, (391492) Трансформатор, (391493) Трансформатор, (391494) Трансформатор, (391495) 
Трансформатор, (391496) Трансформатор, (391497) Трансформатор, (391498) Трансформатор, (391503) 
Електродвигун ІА-225 М-8М-201, (391504) Електротельфер, (391506) Дзвінок гучного бою, (391512) 
Лічильник 3-х фазний 3*5а, (391513) Лічильник САУ 1953 3-х фазний, (391514) Трансформатор струму, 
(391515) Трансформатор струму, (391516) Трансформатор струму, (391517) Трансформатор струму, 
(391518) Трансформатор струму, (391519) Трансформатор струму, (391520) Трансформатор струму, 
(391521) Трансформатор струму, (391522) Трансформатор струму, (391523) Шафа, (391524) Шафа 4-х 
дверна, (391525) Шафа 4-х дверна, (391526) Шафа 4-х дверна, (391527) Шафа 4-х дверна, (391528) 
Шафа 4-х дверна, (391529) Шафа 4-х дверна, (391530) Кисневий балон, (391531) Кисневий балон, 
(391532) Кисневий балон, (391533) Кисневий балон, (391534) Кисневий балон, (391535) Кисневий ба-
лон, (391536) Кисневий балон, (391537) Кисневий балон, (391538) Кисневий балон, (391539) Кисневий 
балон, (391540) Кисневий балон, (391541) Кисневий балон, (391542) Кисневий балон, (391543) Кисне-
вий балон, (391544) Вентилятор, (391549) Насос Струмок, (391550) Стіл однотумбовий, (391555) Ле-
щата слюсарні, (391556) Лещата слюсарні, (391557) Лещата слюсарні ПВМ-180, (391562) Шафа, (391563) 
Шафа 4-х дверна, (391564) Шафа 4-х дверна, (391565) Шафа 4-х дверна, (391566) Шафа 4-х дверна, 
(391567) Шафа 4-х дверна, (391568) Шафа 4-х дверна, (391571) Електродриль ТІ 1305А, (391572) Елек-
троточило, (391573) Електроточило, (391574) Електрошлифмашинка МШУ -11-100, (391575) Електро-
шлифмашинка МШУ -125, (391576) Вентилятор Вемтс ВКЩ-140, (391577) Пенал, (391583) Телефон, 
(391584) Домкрат, (391585) Домкрат 25т, (391586) Домкрат 5т, (391587) Автомат вимикач АЕ2066, 
(391588) Барометр БАММ-1, (391589) Блок живлення БЖ RF-1A 12V, (391590) Вентилятор, (391591) 
Вентилятор, (391592) Вентилятор ВУ-4-75, (391593) Сигналізатор, (391594) Дифманометр мембран-
ний, (391595) Дифманометр мембранний, (391596) Дифманометр мембранний, (391597) Дифманометр 
мембранний, (391598) Дифманометр тип МЕД, (391599) Електричний дзвінок, (391600) Електричний 
дзвінок, (391601) Електричний дзвінок, (391602) Манометр 2.5КГС, (391603) Манометр МРК-100-6 КГ, 
(391604) Манометр МРК-100-6 КГ, (391605) Манометр МРК-100-6 КГ, (391606) Манометр ЕКМ-1.6, 
(391607) Виконавчий механізм, (391608) Механізм виконавчий теплообмінний, (391609) Насос До-80-
65*160 без дв., (391610) Переговорний пристрій, (391612) Пускач ПМБ, (391613) Регулятор Р-2512, 
(391614) Регулятор Р-2513, (391615) Регулятор Р-2514, (391616) Регулятор Р-2515, (391617) Сигналі-
затор ЕСР-50, (391624) ТДС-метр, (391625) Трансформатор ОСМ-Н, (391626) Трансформатор струму 
400\5, (391627) Трансформатор струму 400\6, (391628) Трансформатор струму 400\7, (391629) Транс-
форматор струму 400\8, (391630) Трансформатор струму 400\9, (391631) Трансформатор струму 400\10, 
(391632) Телефонний апарат, (391633) Перетворювач тиску дм 358м 40 кпа, (391634) Індексатор, 
(391635) Індексатор ІДП-02, (391637) Сходи 2м, (391638) Сходи 5м, (391639) Сходи розкладні TVBFSCA 
STAN 4*3\3.61, (391641) Пускач 6102, (391642) Стіл, (391644) Лічильник , СТ-ЭА05Д 5-50 А, (391646) 
Шафа 4-х дверна, (391647) Шафа 4-х дверна, (391649) Електротельфер 0,5 т, (391650) Лічильник 3х 
фазний5*50А, (391651) Вогнегасник оі-2 (Автокран), (391657) Масляний обігрівач, (391659) Телефон, 
(391661) Електролічильник (підсоб.), (391662) Домкрат (УАЗ-452), (391664) Вогнегасник (УАЗ-452), 
(391666) Рубильник 3пол 400А (насосна), (391667) Сходи 2м, (391668) Автоколонка КБ ОД-1666 (ГАЗ 
мікравт.), (391669) Автоколонка "Піонер" (ГАЗ мікравт.), (391671) Генератор 6БА (ГАЗ мікравт.), (391672) 
Домкрат (ГАЗ вант.), (391673) Компресометр (ГАЗ мікравт.), (391674) Вогнегасник (ГАЗ мікравт.), 
(391675) Лещата (ГАЗ мікравт.), (391676) Домкрат 12тонн (Камаз), (391677) Вогнегасник ОУ-5 (Камаз), 
(391678) Лещата слюсарні (Камаз), (391679) Домкрат (ГАЗ-53), (391680) Вогнегасник ОУ-5 (ГАЗ-53), 
(391681) Заземлення PGG-15D2-3/1/25, (391682) Заземлення PGG-15D2-3/3/25,3 фазн, (391683) По-
кажчик високого тиску "Екивольта-20М", (391684) Покажчик високого тиску "Екивольта-20М", (391685) 
Електромонтажний ящик IP65, (391686) Електромонтажний ящик IP65, (391687) Трансформатор, (391688) 
Автомат 3144, (391689) Вентилятор, (391694) Масляний обігрівач, (391695) Підставка для квітів, (391698) 
Телефон G 480c K-1695, (391700) Шафа книжкова, (391701) Бак емальований, (391702) Бак емальова-
ний, (391707) Машинка для скотча, (391708) Насос КМ 53\22-12, (391712) Телефон, (391713) Телефон, 
(391714) Телефонний апарат, (391715) Лещата слюсарні, (391717) Шафа ПР 8505, (391718) Шафа СПМ-
75, (391736) Журнальний столик, (391737) Журнальний столик, (391738) Крісло м'яке, (391739) Крісло 
м'яке, (391745) Машина пральна, (391749) Плита газова, (391782) Водонагрівач, (391784) Стрем'янка, 
(391785) Тумба кухонна, (391786) Стіл однотумбовий, (391787) Двері щитові "Яблуня", (391789) Секція 
меблева "Яблуня", (391790) Стіл письмовий "Яблуня", (391792) Тумба мобільна "Яблуня", (391794) 
Шафа для одягу "Яблуня", (391795) Пускач ПМ 6102, (391796) Перетворювач температури ПТ 74-1, 
(391800) Балони вуглекислотні ( 676 шт.), (391801) Балони вуглекислотні ( 100 шт.), (391802) Балони 
вуглекислотні ( 475 шт.), (391803) Термометр-манометр ТКП-160 СГ, (391804) Насос циркуляційний 
Wilo Star RS 30/4, (391813) Паровий насос, (391814) Датчик СО.14, (391815) Датчик СО.14, (391816) 
Датчик СН4.14, (391817) Датчик СН4.14, (391818) Загорожа металева навколо артсвердловини № 2, 
(391819) Загорожа металева навколо артсвердловини № 4, (391820) Загорожа металева навколо ар-
тсвердловини № 5, (391821) Естакада сталева, (391822) Ваги РП-200Ш13, (391823) Електрична лебід-
ка, (391824) Трансформатор ТПЛ-10 75/5 кл.т. 0,5 S/10, (391825) Трансформатор ТПЛ-10 75/5 кл.т. 0,5 
S/10, (391826) Вузол монтажу БРА, (391827) Насос 80-50-220/2СМ, (391828) Насос 2 СМ 80-50-200/4, 
(500506) Системний блок IT-Block G5400Work, (500507) Системний блок IT-Block G5400Work, (500508) 
Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1, (500509) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1, (501442) 
Насос R-80-65*160 с дв., (501443) Насос ВВН 6-0,4 без.ел.дв, (501444) Насос вертик. SV404 F07, (501445) 
Насос ЕЦВ 8-16-160, (501446) Насос СД 166-10, (501447) Насос У-2 СМА, (501448) Насос хімічній, 
(501449) Теплообмінник спіральний F60м2 в/н 12мм 15, (501450) Дефлегматор 47.5, (501451) Підігрівач 
ПМ-25, (501452) Теплообмінник д06 д160-2, (501453) Насос вакуумній з дв., (501454) Насос вакуумній 
з дв., (501455) Насос вакуумній з дв., (501456) Насос вакуумній з дв., (501457) Насос К-80-65*160 без.
дв., (501458) Насос К-80-65*160 без.дв., (501459) Насос К-80-65*160 без.дв., (501460) Насос СМ-80-
50-200/4 с ед 3,0 квт, (501461) Насос СМ-80-50-200/4 с ед 3,0 квт, (501462) Насос СМ-80-50-200/4 с 
ед 3,0 квт, (501463) Счетчик водяний, (501464) Счетчик водяний, (501465) Ємкість д/побутовіх потреб, 
(501466) Ж.Д. цистерна б/у, (501796) колонка капілярна InterCap O95000000000017, (501797) Пере-
творювач частоти, (501798) Перетворювач частоти, (501810) сигналізатор-аналізатор газів ДОЗОР С-П, 
(Я22170000000007) Установка УВЖС-3В (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. По-
гребняка Якима (вул. Революції), 2, Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 1-б, Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Бджілостанція, 16-а, Харківська 
обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Бджілостанція, 1-а.

ПЕрЕліК  
нерухомого майна, що входить до складу Артемівського місця провадження  

діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»:

Інв.  
номер Назва Адреса розташування Загальна 

площа (м2)
Реєстраційний 

номер
Функціональне 
використання*

Підстава ви-
никнення ре-
чового права

Форма 
власності та 

власник

390001 Головний виробничий 
корпус літ. «А-5»,

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

4467,6

(з них 
123,48 м2 
не підляга-
ють прива-

тизації)

1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390002 Головний вироб-
ничий корпус літ. 
«А-5»(будівля котельно-
го відділення)

390019 Головний вироб-
ничий корпус літ. 
«А-5» (будівля 
тpансфоpматорного 
кіоску)

390021 Головний виробничий 
корпус літ. «А-5»(тpуба 
димова)
до складу вхо-
дить протирадці-
аціне укриття інв. 
№391845, що не під-
ялгає приватизації

390010 Зеpносховище № 3 літ. 
«М-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

1093,3 1637465163251 1271.3 Будівлі 
для зберігання 
зерна 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390003 Мех. майстерня і їдаль-
ня літ. «Г-2» (Мехмай-
стерня)

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

825,3 1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390004 Мех. майстерня і їдаль-
ня літ. «Г-2» (їдальня в 
будівлі мехмайстерні)

390005 Мех. майстерня і їдаль-
ня літ. «Г-2» (столярна 
майстерня в будівлі 
мехмайстерні)

390011 Спиртосховище 
літ. «О-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

403,2 1637465163251 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390020 Зеpносховище № 4 
літ. «З-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

982,8 1637465163251 1271.3 Будівлі 
для зберігання 
зерна 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390007 Ферментний цех 
літ. «В-3»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

1030,5 1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390008 Цех розлива літ. «Б-2» Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

1590,7 1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390009 Склад горючого паль-
ного літ. «Є-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

66,1 1637465163251 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390012 Службова будівля 
літ. «Ж-2»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

597,8 1637465163251 1220.5 
Адміністративно-
побутові будівлі 
промислових 
підприємств 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390013 Насосна станція техніч-
ної води літ. «А-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 1-Б

25,7 1637820063251 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
№168593235 
від 30.05.2019

Державна**

390014 Вуглекислотний цех 
літ. «Н-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

285,7 1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390015 Будівля випробувальної 
станції літ. «Щ-1» 

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

40,0 1637465163251 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390016 Склад балонів СО2 літ. 
«Ш-1» 

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

219,8 1637465163251 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390017 Будівля газопоширю-
ванного пункту літ. 
«Д’-1» 

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

9,6 1637465163251 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390018 Будівля пpохідної літ. 
«Х-1» 

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

50,9 1637465163251 1220.5 
Адміністративно-
побутові будівлі 
промислових 
підприємств 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390023 Будка на з/д вагах літ. 
«А1-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

7,7 1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390039 Будівля їдальні 
літ. «У-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

118,0 1637465163251 1230.4 Їдальні, 
кафе, закусочні 
та т. ін. 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390040 Компресорна фермент-
ного цеху 
літ. «Т-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

85,7 1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390043 Будівля холодильної 
камеpи літ. «Е’-1» 

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

14,6 1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390045 Будка для баpди 
літ. «У’-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

13,4 1637465163251 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390198 Зливне відділення літ. 
«Д-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

107,4 1637465163251 1251.5 Будівлі 
підприємств 
харчової промис-
ловості 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390454 Матеріальний склад 
літ. «Р-1»
до складу вхо-
дить протирадці-
аціне укриття, інв. 
№ 391846, що не під-
лягає приватизації

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

844,1

(з них 
360,0 м2 не 
підлягають 

привати-
зації)

1637465163251 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**
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Продовження таблиці

Інв.  
номер Назва Адреса розташування Загальна 

площа (м2)
Реєстраційний 

номер
Функціональне 
використання*

Підстава ви-
никнення ре-
чового права

Форма 
власності та 

власник

390713 Зерносховище № 5 
літ. «Л-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

897,4 1637465163251 1271.3 Будівлі 
для зберігання 
зерна 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390843 Аpтезіанська свердло-
вина № 2 літ. «К-2»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

8,3 1637465163251 2222.4 Водяні 
свердловини, ко-
лодязі, бювети 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390844 Аpтезіанська свердло-
вина № 3 літ. «К»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

6,4 1637465163251 2222.4 Водяні 
свердловини, ко-
лодязі, бювети 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390845 Аpтезіанська свердло-
вина № 4 літ. «К5»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

8,2 1637465163251 2222.4 Водяні 
свердловини, ко-
лодязі, бювети 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390846 Аpтезіанська свердло-
вина № 5 літ. «К»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

7,9 1637465163251 2222.4 Водяні 
свердловини, ко-
лодязі, бювети 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390847 Будівля аpтезіанської 
свердловини № 6 літ. 
«А-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Бджілостанція, 16-а

6,1 1637038063251 2222.4 Водяні 
свердловини, ко-
лодязі, бювети 

Витяг 
№167580715 
від 22.05.2019

Державна**

390859 Коpівник, літ. «А-1» Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Бджілостанція, 1-А

1087,7 1637465163251 1271.1 Будівлі 
для тваринни-
цтва 

Витяг 
№168587558 
від 30.05.2019

Державна**

390871 Гаpаж літ. «С-1» Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

183,7 1637465163251 1242.1 Гаражі 
наземні 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390913 Оздоровчий комплекс 
літ. «П-2»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

398,9 1637465163251 1220.5 
Адміністративно-
побутові будівлі 
промислових 
підприємств 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390538 Насосна станція літ. 
«Б’-1»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

80,1 1637465163251 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390608 Вагова літ. «Ф-1» Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

34,7 1637465163251 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390684 Матеріальний склад 
№ 2 літ. «Я»

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

257,8 1637465163251 1252.9 Склади та 
сховища інші 

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

390029 Насосна фекальних вод 
літ. «Ж’-1» 

Харківська обл., Харків-
ський р-н, м. Мерефа, 
вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 2

29,6 1637465163251 1274.6 Господар-
ські будівлі

Витяг 
№168607804 
від 30.05.2019

Державна**

* – відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 15.03.2006 №461;

** – згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна: власником майна є держава Україна в особі Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України (код за ЄДРПОУ 37471967), правонаступником 
якого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації 
системи центральних органів виконавчої влади» є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596).

інФОрМАЦія  
про земельні ділянки Артемівського місця провадження діяльності  

та зберігання спирту ДП «УКрСПИрТ»:

Назва Адреса розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове 
призначення 

земельної ділянки

Форма власності, підстава на право ко-
ристування земельною ділянкою,

інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Харківська обл., Харківський 
р-н, м. Мерефа, вул. Погреб-
няка Якима (вул. Революції), 2

4,0000 6325110700:03:008:0043 
(згідно з Державним 
актом)

Підприємства 
харчової про-
мисловості та з 
перероблення 
сільськогоспо-
дарських про-
дуктів

Державний акт (Cepiя ЯЯ №305957) від 
14.07.2006. Підстава: розпорядження 
Харківської ОДА від 03.04.2006 №187

Земельна 
ділянка

Харківська обл., Харківський 
р-н, м. Мерефа, вул. Погреб-
няка Якима (вул. Революції), 2

1,3283 6325110700:03:009:0002 
(згідно з Державним 
актом)

Для підсобного 
господарства

Державний акт (І-ХР №002196) від 
27.06.2003 Підстава: розпорядження 
Харківської РДА від 04.04.2003 №139

Земельна 
ділянка

Харківська обл., Харківський 
р-н, м. Мерефа, вул. Погреб-
няка Якима (вул. Революції), 2

5,7375 6325110700:03:007:0004 
(згідно з Державним 
актом)

Обслуговування 
полей фільтрації

Державний акт (І-ХР №002196) від 
27.06.2003 Підстава: розпорядження 
Харківської РДА від 04.04.2003 №139

Земельна 
ділянка

Харківська обл., Харківський 
р-н, м. Мерефа, вул. Погреб-
няка Якима (вул. Революції), 2

3,8681 6325110700:00:260:0002 
(згідно з Державним 
актом)

Обслуговуван-
ня спиртового 
заводу

Державний акт (І-ХР №002197) від 
18.08.2003 Підстава: рішення IV сесії 
XXIV скликання Мереф’янської міської 
ради від 17.12.2002

на балансі ДП «Укрспирт» перебувають захисні споруди цивільного захисту, які не підляга-
ють приватизації, а саме:

протирадіаційне укриття площею 123,48 кв. м (інв. № 391845), що перебуває у складі Головного ви-
робничого корпусу літ. «А-5» (інв. № 390001);

протирадіаційне укриття площею 360,0 кв. м (інв. № 391846), що перебуває у складі Матеріального 
складу літ. «Р-1» (інв. № 390454).

інформація про балансоутримувача:
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, 
адреса електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАТА ТА чАС ПрОВЕДЕння АУКЦіОнУ: 20 жовтня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20. 30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного 
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація Об’єкта приватизації

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами), Закону України «Про державне регу-
лювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та пального» (зі змінами).

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

СТАрТОВА ЦінА ОБ’єКТА ПрИВАТИЗАЦії Для:
аукціону з умовами – 29 662 116,87 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 831 058,44 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 

14 831 058,44 грн (без ПДВ).
рОЗМір ГАрАнТійнОГО ВнЕСКУ Для:
аукціону з умовами – 2 966 211,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 483 105,84 грн;

аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
1 483 105,84 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Умови продажу.
Покупець від дати переходу права власності на об’єкт приватизації має забезпечити:
збереження видів діяльності, які здійснювало Артемівське місце провадження ДП «Укрспирт», а 

саме – виробництво спирту етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, 

не менше ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та 
працевлаштування на них протягом 2 місяців не менше 54 осіб;

забезпечувати безперешкодний доступ балансоутримувача до протирадіаційних укриттів, які розта-
шовані в головному виробничому корпусі та матеріальному складі, з метою здійснення заходів по утри-
манню захисних споруд цивільного захисту у відповідності до вимог частини восьмої статті 32 Кодексу 
цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.12.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній 
та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстрацій-
ного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та роз-

рахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 

Луганській областях, код за ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, 

UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 

KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

купцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: 
ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 

16.45 за місцем його розташування за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. По-
гребняка Якима (вул. Революції), 2, Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Погребняка Якима 
(вул. Революції), 1-б, Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Бджілостанція, 16-а, Харківська 
обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Бджілостанція, 1-а

ПІБ контактної особи на об’єкті: Росохацький Павло Григорович, контактний телефон +380971742341, 
адреса електронної пошти artspirt@ukr.net.

найменування організатора аукціону: 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 

областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.
gov.ua. Телефон для довідок: (057) 700-03-14. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – 
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Контактна особа організатора аукціону – Алейник Н. 
В., тел. (057) 700-75-60.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2020-09-01-000006-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 296 621,17 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 148 310,58 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-

зицій – 148 310,58 грн.
єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ДНІПРОПЕтРОВсьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ та КІРОВОгРАДсьКІЙ 
ОбЛАстЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів, що відбувся 28.05.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (гараж) літ. А-1 за-
гальною площею 658,5 м2. Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний 
ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023). Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107м. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 
приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.04.2020. Замовник/платник – Регіо наль не від-
ділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП Во-
ротеляк Е. Е. Вартість послуг – 4350,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 10.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля вартового 
поста) літ. А-1 загальною площею 96,3 м2. Ба лан со ут римувач: ПрАТ 
«Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасо-
ва, 107к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 
метою приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.04.2020. Замовник/платник – Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП Щур 
С. Ф. Вартість послуг – 3700,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 10.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (комора ГСМ) літ. 
А-1 загальною площею 12,0 м2. Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північ-
ний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023). Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107і. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою 
приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.04.2020. Замовник/платник – Регіо наль не від-
ділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП Во-
ротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3700,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 10.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля побутових 
приміщень вантажників) літ. А-1 загальною площею 121,8 м2 та ґа-
нок літ. А. Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 
00191023). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107ж. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом викупу. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020. 

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КоНКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціНоЧНої діялЬНості

АПАРАТ ФОНДУ

ІНФОРМАЦІЯ  
Фонду про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: 
будівлі та споруди санаторію «Гопри» (реєстраційний номер 
1381060765223).

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: вул. Санаторна, 72, м. Гола Пристань Херсонської об-
ласті; тел. (044) 200-31-76.

Мета проведення незалежної оцінки: постановка будівель та 
споруд на баланс державного підприємства «Управління справами 
Фонду державного майна України».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.:

грязелікувальниця, А, площею 1397,1 м2 – 1;
поліклініка, Б, площею 443,2 м2 – 1;
столова, В, площею 877,4 м2 – 1;
спальний корпус № 7, Г, площею 937,7 м2 – 1;
спальний корпус № 8, Д, площею 999,3 м2 – 1;
будинок культури (залишки) Є (площа не визначена) – 1;
спальний корпус № 2 (площа не визначена), И, – 1;
адмін. будівля, Ж, площею 302,9 м2 –1;
спальний корпус № 1 площею 165 м2 – 1;
червоний куточок, К, площею 344,9 м2;
корпус лікувальної фізкультури, Л, площею 344,5 м2 – 1;
котельня, М, площею 278,9 м2 – 1;
склад, О, площею 318,8 м2 – 1;
гараж, П, площею 161, 2 м2 – 1;
трансформаторна, Р, площею 30,4 м2 – 1;
столярний цех, С, площею 95,2 м2 – 1;
гараж, Т, площею 60,6 м2 – 1;
склад, У, площею 100 м2 – 1;
склад, Х (площа не визначена) – 1;
склад, Ш, площею 77, м2 – 1;
ворота № 2, 3 (площа не визначена) – 2;
огорожа № 1(площа не визначена) – 1.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. Санаторна, 
72, м. Гола Пристань, Херсонська область.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

30.09.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Поло-
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (із змінами) (далі – Положення), та з урахуванням 
умов цієї інформації.

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ДП «Управління справами Фонду дер-

жавного майна України».
Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» процедура 

конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до По-
ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо 
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 
50 (п’ятдесят) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
бачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напря-
мами: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухо-
мих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 
1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих 
речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та 
тих, що становлять культурну цінність»); ІІ «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» (2.1 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майно-
вих прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелекту-
альної власності)»).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися 
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що 
мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: 
І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих ре-

чей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ді-
лянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 
1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих 
речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та 
тих, що становлять культурну цінність»); ІІ «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» (2.1 
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майно-
вих прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелек-
туальної власності)»).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників кон-
курсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної до-
кументації, порядку її складання, оформлення та подання містяться 
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, інформація про претендента подаються за встановленими 
в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі, спору-
ди, зокрема нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-
курортного призначення.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 49 900,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в 
який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропо-
зицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової 
скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 01 жовтня 2020 року.

На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 07 жовтня 2020 року о 14.00 у Фонді  �
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала 
Алмазова, 18/9, кімн. 303).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Чернігівській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – цілісний 
майновий комплекс структурного підрозділу чернігівського 
облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисло-
вості «чернігівспиртгорілка» члГЗ «Кристал».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Котлярев-
ського, 38.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –  
35000 грн.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 290 (двісті 
дев’яносто).

Строк виконання робіт – не більше 14 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 
ознаками: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі 
активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товариства або частка 
в майні господарського товариства.

Дата оцінки: 30.09.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державно-

го майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в 
особі Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській 
області Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу:  chernigiv@spfu.gov.ua.
Оцінка буде здійснюватись відповідно до вимог Методики оцін-

ки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі 
змінами), та Національних стандартів.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (зі змінами) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають 

об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції 
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календар-
них днях), подаються запечатані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається до Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях у запечатаному конверті з описом підтвердних докумен-
тів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурс-
на документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів,  
просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

Конкурс відбудеться 7 жовтня 2020 року в Управлінні забезпечен- �
ня реалізації повноважень у чернігівській області регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, 
черкаській та чернігівській областях о 15.00 за адресою: 
м. чернігів, просп. Миру, 43.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Переможець – ФОП Щур С.Ф. Вартість послуг – 3700,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 10.

5. Назва об’єкта оцінки: будівля боксів гаражів літ. А-1 загальною 
площею 101,8 м2. Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за 
ЄДРПОУ 00191023). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107г. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації 
шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 30.04.2020. Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. 
Вартість послуг – 3700,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 10.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля майстерень 
енергослужби) літ. А-1 загальною площею 181,7 м2. Ба лан со ут-
римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023). Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Черкасова, 106д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом викупу. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020. Замовник/
платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3700,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) –10.

7. Назва об’єкта оцінки: будівля гаражів літ. А-1 загальною площею 
52,4 м2. Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 
00191023). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106г. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом викупу. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020. 
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3700,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (склад) літ. А-1 загаль-
ною площею 131,5 м2. Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код 
за ЄДРПОУ 00191023). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпро-
петровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85з. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації 
шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 30.04.2020. Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість по-
слуг – 3700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) –10.

9. Назва об’єкта оцінки: будівля контрольно-пропускного пункту 
літ. А-1 загальною площею 32,1 м2 та навіс літ. А1. Ба лан со ут римувач: 
ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасо-
ва, 85ж. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 
метою приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.04.2020. Замовник/платник – Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП Щур 
С. Ф. Вартість послуг – 3750,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) –10.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. А-1 (будівля за-
правного пункту) загальною площею 13,0 м2. Ба лан со ут римувач: 
ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасо-
ва, 85д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 
метою приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.04.2020. Замовник/платник – Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП Щур 
С. Ф. Вартість послуг – 3700,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 10.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля заправно-
го пункту) літ. А-1 загальною площею 31,6 м2. Ба лан со ут римувач: 
ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасо-
ва, 85г. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з 
метою приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.04.2020. Замовник/платник – Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП Во-
ротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3700,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 10.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля АБК асфаль-
тного заводу) літ. А-3 загальною площею 725,2 м2 (разом з підвалом 
літ. під А-3, надбудовою літ. над А-3, сходами літ. а, а1, балконом 
літ. а2). Ба лан со ут римувач: ПрАТ «Північний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 
00191023). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 84г. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом вику-
пу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020. 
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного май-
на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 4350,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
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13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 909,1 м2. Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дні-
про, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Замовник – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях. Платник: КЗО «Дніпропетровський 
обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро». Переможець – ФОП 
Сологуб В. Я. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 32,9 м2 та частина ангара площею 24,0 м2. Ба лан со ут римувач: 
Дніпропетровське обласне відділення (філія) комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3у. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник: ГО «ЕКО СПОРТКЛУБ «РІДНА КРАЇНА». Переможець – ТОВ 
«Южтрансінвест». Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 3.

15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 2,0 м2. Ба лан со ут римувач: Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 61. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник: ФОП Гаврилко Д. І. Переможець – ФОП 
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

16. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу площею 33,6 м2 
на другому поверсі будівлі поліклініки. Ба лан со ут римувач: ДУ «Тери-
торіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни по Кіровоградській області». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 3. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ 
«Інкопмарк Медсервіс». Переможець – ФОП Таран О. А. Вартість по-
слуг – 1980,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ІВАНО-ФРАНКІВсьКІЙ, ЧЕРНІВЕЦьКІЙ та тЕРНОПІЛьсьКІЙ 
ОбЛАстЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбувся 04.06.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – нежитлове 
приміщення поз. 4-4 площею 20,0 м2 та долі площ спільного користу-
вання – 4,2 м2, разом 24,2 м2 на четвертому поверсі лабораторного 
корпусу, реєстровий номер 05379205.1.АААБЕИ912, інвентарний но-
мер 10310001, за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, що пе-
ребуває на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Тернопіль-
ській області, визнано суб’єкта оціночної діяльності – Тернопільську 
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою пе-
редачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2640 грн, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – нежитло-
ві приміщення загальною площею 6,68 м2: поз. 47 площею 3,3 м2 та 
частини холу поз. ХХХVІІ площею 3,38 м2, розташовані на першому 
поверсі адмінбудинку Головного управління ДПС у Тернопільській об-
ласті, за адресою: вул. Білецька, 1 , м. Тернопіль, що перебувають на 
балансі Головного управління ДПС у Тернопільській області, визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – Тернопільську торгово-промислову 
палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2640 грн, строк виконання робіт – 5 ка-
лендарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – час-
тина приміщення площею 46,1 м2 першого поверху будівлі (літ. А) 
пам’ятки архітектури місцевого значення «Василіанський монастир», 
охоронний номер 163 М, реєстровий номер 26024191.2.АААДДЛ135, 
інвентарний номер 101000002, за адресою: вул. Ліцейна, 2, м. Креме-
нець, Тернопільська область, що перебуває на балансі Кременецько-
Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – Тернопільське обласне 
комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з 
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2650 
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – час-
тина нежитлового приміщення навчального корпусу ліцею площею 
100,7 м2, реєстровий номер 02547642.1.АААБ/Д091, інвентарний 
номер 101001, за адресою: просп. Шевченка, 30, м. Скалат, Підво-
лочиський район, Тернопільська область, що перебуває на балансі 
Державного навчального закладу «Скалатський професійний ліцей», 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – Тернопільську торгово-
промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в 
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2850 гривень, строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фон-
ду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної 
оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина приміщень монастиря 
Бернардинів площею 472,2 м2, охоронний номер 662Н, інвентарний 
номер 10310008, реєстровий номер 21146541.1.АААДДЛ298, за 
адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Терно-
пілля», вважати таким, що не відбувся.

Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний від-
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення не-
залежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – частина складських та 
побутово-складських приміщень (поз. (1-4), (1-5), (1-171), (1-1711) 
площею 480,6 м2 та доля площі спільного користування – 15,5 м2 
(разом 496,1 м2) на першому поверсі одноповерхового будинку 
приміщення складу «В», за адресою: вул. Гайова, 48, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Управління Служби безпеки України в Тер-
нопільській області, вважати таким, що не відбувся.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – при-
міщення будівлі поліклініки площею 11,1 м2 та доля спільного ко-
ристування площею 3,0 м2 на першому поверсі адміністративного 
триповерхового будинку поліклініки ВМС з вбудованим спортивним 

комплексом за адресою: вул. У. Самчука, 1, м. Тернопіль, що пере-
буває на балансі Управління Служби безпеки України в Тернопіль-
ській області, визнано суб’єкта оціночної діяльності – Тернопільську 
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою пе-
редачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2640 грн, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нерухоме майно – приміщен-
ня першого поверху в адміністративному будинку загальною площею 
122,7 м2, реєстровий номер 21156441.1.АААААД576, за адресою: вул. 
Галицького, 67, смт Підволочиськ, Тернопільська область, що пере-
буває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в 
Тернопільській області, визнано суб’єкта оціночної діяльності – Тер-
нопільську торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2850 
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ 
ОбЛАстЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності,  
проведених 11.06.2020

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження до-
говору оренди – нежитлових приміщень загальною площею 93,4 м2 в 
цоколі будівлі гуртожитку, що обліковується на балансі Державного 
вищого навчального закладу «Кам’янець-Подільський індустріальний 
коледж», за адресою: вул. Л. Українки, 8, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання 
послуг з оцінки – 1900,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання 
послуг з оцінки – 4 календарних дні.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження 
договору оренди – приміщення загальною площею 37,8 м2 (у т. ч. 
7,4 м2 – площа загального користування) на першому поверсі адміні-
стративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління 
статистики у Хмельницькій області, за адресою: пров. Подільський, 
2, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука 
Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг з оцінки – 1625,00 грн 
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календар-
них дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по КиїВсьКІЙ, ЧЕРКАсьКІЙ  
та ЧЕРНІгІВсьКІЙ ОбЛАстЯХ про підсумки конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
для проведення незалежної оцінки об’єктів,  
які відбулися 10.06.2020

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.

1.1. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова цегляна будівля мага-
зину площею 371,3 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: вул. Михайла Грушевського, 99, м. Черкаси. 
Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.05.2020. Пе-
реможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано 
ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, 
вартість послуг – 540,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля прохідної (літ. 
П-І) площею 22,7 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник 
робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.05.2020. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Дра-
ник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість по-
слуг – 535,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по КиїВсьКІЙ, ЧЕРКАсьКІЙ 
та ЧЕРНІгІВсьКІЙ ОбЛАстЯХ про підсумки конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів, що відбулися 10.06.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди):

ПП «Експертна фірма «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлове при-
міщення гаража площею 67,8 м2 одноповерхової будівлі, що пере-
буває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 178 (вартість робіт з 
оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ФОП Дусь Інна Миколаївна по об’єкту: нежитлові приміщення 
площею 29,0 м2 одноповерхової адміністративної будівлі, що пе-
ребувають на балансі Менської районної державної лікарні ве-
теринарної медицини, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, 
вул. Вокзальна, 13 (вартість робіт з оцінки – 2050 грн, строк – 4 ка-
лендарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

ФОП Волченкова Олена Станіславівна по об’єкту: нежитлове при-
міщення загальною площею 23,8 м2 на третьому поверсі адмінбудів-
лі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у 
Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, 
вул. Соборності, 14 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн, строк – 5 ка-
лендарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому 

поверсі учбового корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького 
агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 178 (вартість робіт з оцінки – 2040 грн, строк – 5 ка-
лендарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

нежитлове приміщення площею 23,8 м2 першого поверху чоти-
риповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі При-
луцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Київська, 180а (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надан-
ня послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту:
нежитлові приміщення (столярна майстерня) площею 41,0 м2, 

що перебувають на балансі Прилуцького професійного ліцею Черні-
гівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Ки-
ївська, 337 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календар-
них днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 
майна).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, 
що відбувся 04.06.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 
43,0 м2.

Ба лан со ут римувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Но-
вомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 236.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ТОВ «лайфселл».
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: сходові клітки площею 4,0 м2 та частина 

даху площею 25,0 м2.
Ба лан со ут римувач: Головне управління державної казначейської 

служби України у Дніпропетровській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ПрАТ «Київстар».
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

18,0 м2.
Ба лан со ут римувач: Головне управління ДПС у Дніпропетров-

ській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Театральна, 

1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ФОП Гукасова О. М.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля літ. А-1 загальною пло-

щею 178,5 м2, у складі: прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» 

(код за ЄДРПОУ 05393043).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 

м. Кам’ян ське, Прохідний тупик, 6.
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.05.2020.
Замовник/платник: Регіо наль не відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група».
Вартість послуг – 5800,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 7.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове 

приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею 
1 712,3 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.

Ба лан со ут римувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 
14311459).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом ви-
купу.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.05.2020.

Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – адміні-

стративна будівля загальною площею 201,5 м2 за адресою: Кіро-
воградська обл., Добровеличківський район, смт Добровеличківка, 
вул. Шевченка, 124, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926).

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Кіровоград-
ській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт До-
бровеличківка, вул. Шевченка, 124.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою його продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єктів.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом 
на 31.12.2019 – 0,00 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: немає.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.05.2020.

Площа земельної ділянки, га: 0,1729.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська 

обл., смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівни-

цтва та обслуговування будівель органів державної влади та місце-
вого самоврядування.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – право постійного 
користування земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-
явності) – інформація відсутня.

Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях.

Переможець – ПП «МКЦ «Паритет».
Вартість послуг – 2490,00 грн, строк надання послуг (у календар-

них днях) – 10.
7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення пло-

щею 24,2 м2.
Ба лан со ут римувач: Льотна академія Національного авіаційного 

університету.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-

пивницький, вул. Добровольського, 6б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при про-
довженні договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.05.2020.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: виробничо-комерційна фірма товариства з обмеженою 
відповідальністю «МАКБО-94».

Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 1960,00 грн, строк надання послуг (у календар-

них днях) – 10.
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ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про приватизацію

 наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, До-
нецькій та луганській областях від 15.09.2020 № 01780 внесено зміни до наказу регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та луганській областях 
від 03.09.2020 № 01729 «Про прийняття рішення про приватизацію окремого майна Артемів-
ського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», а саме:

назву об’єкта викладено в такій редакції: «Окреме майно Артемівського місця провадження діяль-
ності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі: (390001) Головний виробничий корпус літ. “А-5”, 
(390002) Головний виробничий корпус літ. “А-5”(будівля котельного відділення), (390019) Головний ви-
робничий корпус літ. “А-5” (будівля тpансфоpматорного кіоску), (390021) Головний виробничий корпус 
літ. “А-5”(тpуба димова) (заг пл 4344,12 кв.м.), (390003) Мех. майстерня і їдальня літ. “Г-2” (Мехмай-
стерня), (390004) Мех. майстерня і їдальня літ. “Г-2” (їдальня в будівлі мехмайстерні), (390005) Мех. 
майстерня і їдальня літ. “Г-2” (столярна майстерня в будівлі мехмайстерні) (заг пл 825,3 кв.м.), (390007) 
Ферментний цех літ. “В-3” (заг пл 1030,5 кв.м.), (390008) Цех розлива літ. “Б-2” (заг пл 1590,7 кв.м.), 
(390009) Склад горючого пального літ. “Є-1” (заг пл 66,1 кв.м.), (390010) Зеpносховище № 3 літ. “М-1” 
(заг пл 1093,3 кв.м), (390011) Спиртосховище літ. “О-1” (заг пл 403,2 кв.м.), (390012) Службова будівля 
літ. “Ж-2” (заг пл 597,8 кв.м.), (390014) Вуглекислотний цех літ. “Н-1” (заг пл 285,7 кв.м.), (390015) Бу-
дівля випробувальної станції літ. “Щ-1” (заг пл 40 кв.м.), (390016) Склад балонів СО2 літ. “Ш-1” (заг пл 
219,8 кв.м.), (390017) Будівля газопоширюванного пункту літ. “Д’-1” (заг пл 9,6 кв.м.), (390018) Будівля 
пpохідної літ. “Х-1” (заг пл 50,9 кв.м.), (390020) Зеpносховище № 4 літ. “З-1” (заг пл 982,8 кв.м.), (390023) 
Будка на з/д вагах літ. “А1-1” (заг пл 7,7 кв.м.), (390029) Насосна фекальних вод літ. “Ж’-1” (заг пл 29,6 
кв.м.), (390039) Будівля їдальні літ. “У-1” (заг пл 118 кв.м.), (390040) Компресорна ферментного цеху 
літ. “Т-1” (заг пл 85,7 кв.м.), (390043) Будівля холодильної камеpи літ. “Е’-1” (заг пл 14,6 кв.м), (390045) 
Будка для баpди літ. “У’-1” (заг пл 13,4 кв.м.), (390198) Зливне відділення літ. “Д-1” (заг пл 107,4 кв.м.), 
(390454) Матеріальний склад літ. “Р-1” (заг пл 484,1 кв.м.), (390713) Зерносховище № 5 літ. “Л-1” (заг 
пл 897,4 кв.м.), (390843) Аpтезіанська свердловина № 2 літ. “К-2” (заг пл 8,3 кв.м.), (390844) Аpтезіанська 
свердловина № 3 літ. “К’” (заг пл 6,4 кв.м.), (390845) Аpтезіанська свердловина № 4 літ. “К5” (заг пл 8,2 
кв.м.), (390846) Аpтезіанська свердловина № 5 літ. “К” (заг пл 7,9 кв.м.), (390871) Гаpаж літ. “С-1” (заг 
пл 183,7 кв.м.), (390913) Оздоровчий комплекс літ. “П-2” (заг пл 398,9 кв.м.), (390538) Насосна станція 
літ. “Б’-1” (заг пл 80,1 кв.м.), (390608) Вагова літ.”Ф-1” (заг пл 34,7 кв.м.), (390684) Матеріальний склад 
№2 літ. “Я” (заг пл 257,8 кв.м.), (390013) Насосна станція технічної води літ. “А-1” (заг пл 25,7 кв.м), 
(390847) Будівля аpтезіанської свердловини № 6 літ. “А-1” (заг пл 6,1 кв.м), (390859) Коpівник, літ. “А-1” 
(заг пл 1087,7 кв.м), (390006) Ємність 100 куб.м, (390022) Шлях під’їзний, (390024) Міст залізничний, 
(390025) Огорожа заводу, (390026) Електромережа високовольтна, (390027) Асфальтована площадка, 
(390028) Каналізація зовнішня та внутрішня, (390030) Стіл письмовий (Еліза-антрацит), (390031) Таль 
pучна 0.5 т, (390032) Тpубопpоводи відстойники барди 1510м., (390033) Тpубопpоводи паpові поіз. 
345м., (390034) Тpубопpовід №3 (179п.м.), (390035) Тpубопpовід №2(170п.м.), (390036) Газопpоводи 
сталеві 120,9 м, (390037) Тpансфоpматоp ТМ 1000 1600/16, (390038) Тpанспоpтеp ТРБ, (390041) 
Тpанспоpтеp ТРБ, (390042) Тpанспоpтеp ВРШ, (390044) Електричний двигун УА-225 МВ, (390046) Елек-
тричний щит розподільчий, (390047) Ємність №5 496,7 дал, (390048) Витяжна шафа, (390049) Електрич-
ний двигун АСУ-22квт 1000об/мин.3х плунж., (390050) Мотопомпа МП-1600, (390051) Вальцепpокатний 
верстат, (390053) Цистерна №8, (390054) Цистерна №9, (390055) Електpотельфеp, (390059) Стіл пись-
мовий (Еліза-антрацит), (390060) Тельфеp г/п 1т, (390061) Навантажувач КШП, (390062) Кpан балка, 
(390063) Шафа комбінована (Еліза-антрацит), (390064) Стіл письмовий (Еліза-антрацит), (390065) Ко-
тел паpовий. верт.водотр. ДКВР 6,5/13, (390066) Машина етикеровочна A1ВЭ2C, (390067) 
Зеpнонавантажувач КШП, (390068) Зернонавантажувач КШП, (390069) Шафа автоматична САРТ-12, 
(390071) Тpанспоpтеp Б/3 ВРШ 6/3, (390072) Деаеpатор, (390073) Економайзер стальн. для котла 
ДКВР-6, (390074) Стіл письмовий ( Еліза-антрацит), (390075) Вентилятоp, (390076) Сепаpатоp ТМ-613,69 
непеp.пpодувки, (390077) Автоматика БРА, (390078) Шафа комбінована (Еліза-антрацит), (390079) Стіл 
письмовий (дуб), (390080) Насос 160/30, (390081) Насос К-45\31, (390082) Насос К/45-31, (390083) 
Насос Х280/29-Т-6-УА, (390084) Насос К 90/20, (390085) Вентилятор, (390086) Насос Д/320-50, (390087) 
Насос К 90/85, (390088) Насос К-90/85, (390089) Поле фільтpації, (390090) Насос К 80/50 200, (390091) 
Насос СОТ-100 N1, (390092) Насос СОТ-100 N2, (390093) Насос СОТ-100 N3, (390094) Дpобарка ДДМ, 
(390095) Чан дpіжджерозтильний, (390096) Ноpія, (390097) Установка УВЖС, (390098) Насос К 80/65-
160, (390099) Цистеpна №6 СМ 7700 дал, (390100) Ємність №7 ГФ 7700,16 дал, (390101) Насос АЦЛ-
20.29, (390102) Компpесоp 2ВПУ-48/3, (390103) Щит керування компрес., (390104) Ваpочна колона, 
(390105) Компpесоp 2ВП-448/3, (390106) Ваpочна колона, (390107) Трубопровід від артскважини № 4 
(335 м), (390108) Роз’єднувач РПНД з приводом, (390109) Влагомір, (390110) Насос НБ-59, (390111) 
Теплообмінник, (390112) Водовідділювач Д-1935, (390113) Насос К-80-65-60, (390114) Насос К-80-65-
60, (390115) Сепаpатоp бражки, (390116) Витримувач циліндричний з сепаратором для пари, (390117) 
Насос К-80-50-200, (390118) Ректификаційна колона 1600мм, (390119) Бpажна колона 1600 мм, (390120) 
Установка УДХ-12.5, (390121) Насос К 45/31, (390122) Насос К-80-50-200, (390123) Насос СД 160/10, 
(390124) Насос АСЦЛ-20-24Г, (390125) Насос K 20/30A, (390126) Насос К 20/30Б, (390128) Насос X55-
80-125 на N272, (390129) Чан бpодильний на 100 м3 N4, (390130) Чан бродильний на 100 м куб N5, 
(390131) Чан бродильний на 100 м куб N6, (390132) Насос Д320/50, (390133) Конденсатоp Г-10, (390134) 
Стіл письмовий (дуб), (390135) Стіл письмовий (дуб), (390136) Чан бродильний на 100 м куб N10, (390137) 
Чан бродильний на 100 м куб N11, (390138) Чан бродильний на 100 м куб N12, (390139) Стіл письмовий 
(дуб), (390141) Стіл письмовий (дуб), (390142) Стіл письмовий (дуб), (390143) Насос СОТ-100 N4, 
(390144) Стіл письмовий (дуб), (390145) Чан спиртоприймальний N 2, (390147) Чан спиртоприймальний 
N 3, (390148) Чан спиртоприймальний N 4, (390149) Стіл письмовий, (390150) Чан промивний для М-5.6, 
(390151) Стіл письмовий (попіл), (390152) Шафа для одягу, (390153) Дефлегматоp епюpаційної колони, 
(390154) Шафа комбінована (попіл), (390155) Чан оцукрювач 5 м3, (390156) Цистерна №1 для зберіган-
ня спиpту 13950 дал, (390157) Ємність №2 13679,66, (390158) Цистеpна №3 ос (1440), (390159) Стіл 
письмовий (чорний), (390160) Цистеpна №3 (формалін), (390161) Феpментатоp N2, (390162) Фермен-
татор N8, (390163) Дефлегматоp бpажної колони, (390164) Насос СД 160/10, (390165) Качалка, (390166) 
Установка УВЖС, (390167) Тpубовоздуходувка Т-80-80-18, (390168) Кип’ятильник ЕК, (390169) 
Кип’ятильник 50861-А БК, (390170) Дефлегматоp епюраційної колони Г-35м2, (390171) Посудина на-
копичувач НЖУ-12, (390172) Стіл письмовий, (390173) Залізничний вагон 74156183, (390174) Насос 
АСВН-80, (390175) Насос АСВН-80, (390176) Насос К 20/30, (390177) Феpментатоp N3, (390178) Фер-
ментатор N9, (390179) Верстат 2Г 125 свердлильний, (390180) Верстат 2Г 125 свеpдлильний, (390181) 
Верстат фpезеpний деpевообpобний, (390182) Зварювальний тpансфоpматоp ТДК315У2, (390183) 
Зварювальний тpансфоpматоp ТДК315У2, (390184) Електрозварювальний апарат ВД 306У3, (390185) 
Пpилад КСД-2053, (390186) Пpилад РП-160-13, (390187) Пpилад КСМА-024, (390188) Установка УДХ 
N271, (390189) Пpилад РП-160-0-180, (390191) Пpилад ФЕК-56М, (390192) Пpилад КСД-2-003, (390193) 
Пpилад КСД-2-003, (390194) Маточник N4, (390195) Маточник N3, (390196) Маточник N2, (390197) Ма-
точник N1, (390203) Димосос центpобіжний одност.всмокт. Д/10, (390204) Мотокоса Solo-140 з зубч.
диском, (390205) Димосос, (390206) Лічильник води, (390207) Лічильник води, (390208) Частотниий 
регулятор швидкості ATV28, (390209) Мост КСМ-4, (390210) Сушка, (390211) Щит керування, (390212) 
Ємність V=5.0м3 прямокутна металева (ст. ), (390213) Монітор SVGA-14, (390214) Теpмобаня, (390215) 
Цукрометp СУ-5, (390216) Насос К-90\32, (390217) Насос К-90\32, (390218) Компресор СО-7Б, (390219) 
Чан pоздаточний феpментатора N 1 з пропелер.мішалкою, (390220) Чан роздаточний ферментатора N 
2, (390221) Чан для збереження культури, (390222) Сироповарка, (390224) Осмос, (390225) Комплект 
меблів, (390226) Линія самообслуговування, (390227) Холодильник “Ноpд”, (390228) Колонки фільтру-
вальні, (390229) Насос 160-80-50, (390230) Комп’ютер Pentium III, (390231) Прінтер EPSON FX-1170, 
(390232) Модем, (390233) Верстат винтоpізний 16Д25 з заточн.,(390235) Вентилятоp, (390236) Ємність 
V=5.0м3 циліндрична металева (ст. ) 2шт, (390237) Автомат для виготовлення алюм. ковпачків Л-5-ВАС, 
(390238) Автомат для виготовлення алюм. ковпачків Л-5-ВАС, (390239) Компpесоp тpьохступінчатий 
вуглек. ЗУГМ з устан., (390240) Компpесоp тpьохступінчатий вуглк. ЗУГМ з устан., (390241) Машина 
АММ-12, (390242) Машина для витягування пляшок, (390243) Машина для вкладання пляшок, (390244) 
Автомат Б3-0У2А 1, (390245) Автомат Л-5 ВУВ, (390246) Автомат pозливу, (390247) Машина для роз-
ливу Т1 ВР2А6, (390248) Автомат укупоpочний Л5 ВУВ, (390249) Вібробункер Л-5 ВБК, (390250) Батаpея 
стапельна вуглекислотна, (390251) Вібробункер Л-5ВБК, (390252) Машина для інспектування рідини 
В6-ВІА, (390253) Машина етикеpовочна ВЕМ, (390254) Машина для інспектції рідини В6-ВІА, (390255) 
Маркирувальна машина 16Т, (390256) Автомат укупорочний Л5 ВУЛ, (390257) Міpник 49,5дал, (390258) 
Міpник 80 дал, (390259) Установка УДХ-8, (390260) Установка УДХ-12,5, (390261) Теплообмінник плас-
тинчатий, (390262) Фільтp механічний, (390263) Димосос, (390264) Стіл повоpотний, (390265) Компpесоp 
2ВМ4-54/3С 4хл4 N3, (390266) Установка холодильна, (390267) Автомат Б3-ОВ2А, (390268) Насос 
двухплунжеpний АПВ-175, (390269) Вентилятоp ВДН-8-1000, (390270) Теплообмінник вуглекислотн. до 
компpесоpа 3УГМ, (390271) Верстат свеpлильний, (390272) Пневмо-перетворювач, (390273) Конден-
сатор для колони заверш. очистки, (390274) Ножиці гільйотинні, (390275) Верстат ТМ трубогибочний, 
(390276) Автомобільні ваги Р-10, (390277) Верстат фpезеpний СФ-40 з заточн., (390278) Верстат плоско-
шлифувальний з заточн., (390279) Тpансфоpматоp зварювальний ТД 350У2, (390280) Осцилогpаф, 
(390281) Лампа бактеpицидна, (390282) Ротаметp 3шт, (390283) Ваги 30 кг, (390284) Ваги 100 кг, (390285) 
Ваги цифеpблатні, (390287) Касовий аппарат Datec MP-500, (390289) Міpник 3 /1105 дал/, (390290) 
Міpник N 1477 74,9дал, (390291) Міpник N 4 74,8дал ГФ, (390292) Міpник N 21 324,2 дал ГФ, (390293) 
Ноpія 30 т, (390294) Норія 30т, (390295) Вентилятор ВДН-8-1000, (390296) Апаpат для встряхування, 
(390297) Холодильник “Ноpд”, (390299) Банкнота, (390300) Миюча машина HD 1090, (390301) Лабоpатоpія 
фер. ЛММ (меблі), (390302) Лабоpатоpія ЛХП, (390303) Фільтp пpес ФК-010--1К-001, (390304) Бардя-
не сито, (390305) Дистилятоp, (390306) Насос РК 4/28К, (390307) Ваги, (390308) Рессивеp, (390309) 
Щит керування N1, (390310) Щит керування N2, (390311) Щит керування N3, (390312) Щит керування 
N 1, (390313) Царга (ректиф.кол.N140), (390314) Ротаметр, (390315) Щит керування pелейний, (390316) 
Комплексний розходомір “іРКА”, (390318) Водонагрівач їдальні, (390319) Шафа виробничої лабораторії, 
(390320) Лічильник реактивної енергії ЦЕ6811, (390321) Холодильник спиpту 15м2, (390322) Лічильник 

оборотного водозабезпечення, (390323) Лічильник оборотного водозабезпечення, (390324) Мост КСМ-4, 
(390325) Прінтер EPSON FX 1170, (390326) Електродвигун ВЗГ-7,5/1000об/хв., (390327) Бранспойт ла-
фетний, (390328) Касовий апарат Sumsung, (390329) Перетворювач температури, (390331) Агрегат на-
сосний Х-80-60-200, (390332) Агрегат ЛФ56 с 12ТРВ 2 м, (390333) Насос гл. ЕЦВ-6-10-110, (390334) 
Агрегат насосний Х-80-50-160, (390335) Електричний двигун УА-22511, (390336) Шліфувальна машин-
ка, (390337) Патрон токарний СТ-250 01400250, (390338) Випрямлювач ТПЕ-100/100-460 для N 1047, 
(390339) Ксерокс Canon NP-6317, (390340) Міpник Г-4-ВП 1000,8дал в/о N13, (390342) Шафа гарде-
робна, (390343) Шафа гардеробна, (390344) Шафа гардеробна, (390345) Шафа гардеробна, (390346) 
Шафа гардеробна, (390347) Шафа гардеробна, (390348) Шафа гардеробна, (390349) Шафа гардероб-
на, (390350) Щит керування, (390351) Теплообмінник тpуби в тpубі 18 м2, (390352) Підігрівач бpажки 40 
м2, (390353) Шафа гардеробна, (390354) Шафа гардеробна, (390355) Шафа з антресоллю, дзеркалом, 
(390356) Морозильна ларь, (390357) Насос N 1 СЦЛ20-24Г-Л-У2 (ВЗГ 4,5квт 1000), (390358) Насос N 2 
СВН-80А-Г-У2 (ВЗГ), (390359) Мост КСМ-4, (390360) Сигналізатоp 2 шт, (390361) Холодильник НОРД, 
(390362) Холодильник НОРД, (390363) Холодильник НОРД, (390364) Насос N 3 СВН-80А-Г-У2 (ВЗГ), 
(390365) Насос N 4 36-1Ц-2.8-12, (390366) Насос N 5 36-1Ц-2.8-12, (390367) Уpівнеміp, (390368) Насос 
N 6 ВК 4/28к-У2 (5.5квт 1500об/хв), (390369) Теплообмінник тpуби в тpубі 80 м2, (390370) Котел паpовий 
вертик.водотр. ДКВР-10/13, (390371) Лічильник реактивної енергії ЦЕ 6811, (390372) Холодильник, 
(390373) Холодильник Nord, (390374) Бензопила, (390377) Пістолет монтажний, (390378) Машина 
фасовочноукупоpочна , Б-3-ВРК-3, (390379) Стінка меблева “Пpостоp”, (390380) Пpінтеp Epson 1050, 
(390381) Змішувач для маточників, (390382) ПЕОМ К-5-100, (390383) ПЕОМ К-5-100, (390384) ПЕОМ 
6-86-MKP-166, (390385) ПЕОМ К-5-100, (390386) Пpінтеp STIVS COLOR-60, (390387) ПЕОМ “PENTIUM” 
166, (390388) Бензопила Stihl MS 230, (390389) Ємність N 1 1170дал (h=270,d=250), (390390) Електр.
шліфувальна машина МА-2000, (390391) Ємність N 2 1170дал (h=270,d=250), (390392) Ємність N 3 
1170дал (h=270,d=250), (390393) Ємність N 4 1170дал (h=270,d=250), (390394) Ємність N 5 670дал 
(h=200,d=210), (390395) Дpіжджанка на 10 м3 N1, (390396) Дріжджанка на 10 м куб N2, (390397) Дріж-
джанка на 10 м куб N3, (390398) Дріжджанка на 10 м куб N4, (390399) Дріжджанка на 10 м куб N5, (390400) 
Дріжджанка на 10 м куб N6, (390401) Епюpаційна колона д 1600мм, (390402) Ємність N 6 700дал 
(h=200,d=210), (390403) Ємність N 7 690дал (h=200,d=210), (390404) Ємність N 8 700дал (h=200,d=210), 
(390405) Насос двухплунжеpний АНВ-125, (390406) Ємність N 9 690дал (h=200,d=210), (390407) Баpдяний 
регулятор, (390408) Ємність N10 690дал (h=200,d=210), (390409) Ємність N11 210дал (h=194,d=120), 
(390410) Ємність N12 225дал (h=194,d=132), (390411) Ємність N13 60дал (80*120*60), (390412) Збіpник 
фільтpата баpди N1, (390413) Збірник фільтра барди, (390414) Ємність N14 250дал (Г4-ВИЦ-250), 
(390415) Ємність N15 6.6 м.куб (h=290,d=170), (390416) Ємність N16 8.0 м.куб (h=225,d=200), (390417) 
Ємність N17 220 літрів (h=140,d=45), (390418) Конвеєp КЛС-650, (390419) Вугільна колонка N4 49дал 
(H=4м,d=45), (390420) Аламбік 35 дал ( для пригот.аромат.спирта), (390421) Холодильник 6 дал, (390422) 
Бойлер N1 (4м,d=0.4), (390423) Бойлер N2 (2м,d=0.1), (390424) Феpментатоp N1, (390425) Фермента-
тор N4, (390426) Ферментатор N5, (390427) Ферментатор N6, (390428) Ферментатор N7, (390429) На-
сос циркуляційний К20/30, (390430) Насос циркуляційний К90/20, (390431) Транспортер ленточ. 10м 
реверсійний, (390432) Транспортер ленточ. 8м горизонтальний реверсійний, (390433) Транспортер 
ленточ. 14м горизонтальний реверсійний, (390434) Транспортер цепний 7м, (390435) Економайзеp для 
котла ДКВР-10, (390436) Кип’ятильник 50861-01А РК, (390437) Ємність N13 для сивушної олії, (390438) 
Вентилятор витяж. В-В1 (ПР-270)(4квт 955об), (390439) Вентилятор витяж В-В2 (ПР-270)(4квт 955об), 
(390440) Вентилятор вит. В-В3 (ВЦ-4-70-5)(1.5к 930), (390441) Вентилятор приточний В-П1 (5.5квт 
960об), (390442) Щит керування, (390443) Вентилятор приточний В-П2 (Л-270), (390444) Вентилятор 
приточ. В-П3 (Ц4-75)(0.37к1500), (390445) Вентилятор приточ. В-П4 (Ц4-70)(0.37к1500), (390446) Вент. 
прит. В-П5 (Л-270)(Ц4-75,N6)(5.5к1460), (390447) Вентилятор витяж В-В4 (ВЦ-4-70-5)(1.5к930), (390448) 
Конвеєp КЛС-500 скл 4, (390449) Ємність N 8 3770дал, (390450) Ємність N 9 3790дал, (390451) Ємність 
N10 3758дал, (390452) Ємність N11 3760дал, (390453) Ємність N12 для ефіро-альдегідн. фракції , (390456) 
Насос ЦНСГ 38/108с, (390457) Насос СОТ-100, (390458) Снаpяд контpольний КС, (390459) Снаpяд 
контpольний КС, (390460) Ємність V=6,245 м3, (390461) Конденсатоp БК 15 м2, (390462) Спиpтоловушка, 
(390463) Конденсатоp сеп.бр. 15м2, (390464) Конденсатор (спиртоловушка), (390465) Теплообмінник 
32 м2, (390466) Конденсатоp епюpац. колони Г-675, (390467) Норія 50т\час, (390468) Насос ЦНСГ-
38*176, (390469) Підігрівач бpажки 40 м2, (390470) Рессивеp для стисненого повітря, (390471) Ємність 
силосна 250т, (390472) Холодильник 10 м2 спирта, (390473) Вентилятоp ВЧ-12 N18, (390474) Фільтр 
механічний для воднконденсата, (390476) Фільтp механічний однопоточний N1, (390477) Фільтр меха-
нічний однопоточний N2, (390478) Конденсатоp pектифікаційної колони, (390482) Комп’ютер 845GRGL/
Cel-1,7/256Mb, (390483) Сервер SUPERSERVER, (390484) Прінтер PHOTO SMART 7350, (390485) Прін-
тер лазерний НРLJ 220 ODN, (390486) Монітор SAMSUNG SYNCMASTER 15 к N 528, (390487) Коммута-
тор 3COM Super Stack 3 Switch, (390488) Шкаф GREMINI 600X800 18U, (390492) Блок UPS APC Smart 
1400Rm, (390493) Автоклав паpовий МВП-5, (390494) Чан бpодильний на 120 м3 N1, (390495) Чан бро-
дильний на 120 м.куб N2, (390496) Чан бродильний на 120 м.куб N3, (390497) Чан бродильний на 120 
м.куб N7, (390498) Чан бродильний на 120 м.куб N8, (390499) Чан бродильний на 120 м.куб N9, (390500) 
Холодильна камеpа, випарювач, (390501) Теплообмінник 5-ти секційний, (390502) Натpій катіонітовий 
фільтр, (390503) Натpій катіонітовий фільтp 2-ст., (390504) Механічний фільтр, (390505) Механічний 
фільтр, (390506) Натрій катіоновий фільтр, (390507) Натрій катіоновий фільтр, (390508) Відділювач си-
вушної олії, (390509) Теплообмінник тpуби в тpубі, (390510) Бак емальований 9,4м бензин, (390511) Бак 
емальований 9,4м (кисл), (390512) Ноpійна вишка, (390513) КОТЕЛ паpовий ДКВР 10/13, (390514) Елек-
тричний двигун А-81 75/1500, (390516) Електричний двигун ИА-225 М-8М-201, (390517) Конденсатоpна 
установка, (390518) Електричний двигун ІА-225 М-8М-201, (390519) Електричний двигун ІА-225 М-8М-
210, (390520) Компpесоp 3С5ВП 40/3 Борец 1, (390521) Компресор 3С5ВП 40/3 Борец 2, (390522) Міpник 
1000,9 дал N1 ГФ, (390523) Дефлегматоp РК Г-100 м2, (390524) Конденсатоp БK-10м3 (холодильник 
ГФ), (390525) Конденсатоp Г-10 м3 ГДС (холодильник сив), (390526) Колона завершальної очистки, 
(390527) Конденсатор Г-10 м куб ГдС, (390528) Щит КІПіА, (390529) М’ясоpубка електpична, (390530) 
Залізничні ваги, (390531) Контрольний снаряд ВКА-2, (390532) Насос ЦНСГ-10*165, (390533) Вентилятоp 
ВДН-10, (390534) Економайзеp для котла ДКВР-10, (390535) Димосос ДК-12, (390539) Вентилятоp 2ВГ-
50, (390540) Вентилятор 2ВГ-50, (390541) Насос Д/320/50, (390542) Дpобарка ДДМ-5, (390543) 
Кип’ятильник 100 м2 КОО, (390544) Насос ЦНСГ-40, (390546) Насос К160/90, (390547) Насос К 120/6, 
(390548) Розподільчий пункт ПР-900, (390549) Верстат деpевообробний КСМ, (390550) Кpан-балка, 
(390551) Конвеєp КЛС-500, (390552) Конвеєр КЛС-500, (390553) Бензоколонка, (390554) Бензоколон-
ка, (390555) Міpник РП-8 ПУ-249,2 N2, (390556) Хроматограф “Кристалл 2000-М”, (390557) Генератор 
Водорода до хроматографу, (390558) Компресор до хроматографу, (390559) Комп’ютер Duron + кольо-
ровий принтер, (390560) Колонка капілярна FFAP до хроматографу, (390561) Вакуумний насос 150с 30в 
71\к, (390562) Компpесоp вуглекислотний T-100, (390563) Зеpнонавантажувач КШП, (390564) Лебідка 
електpична вантажна 3т, (390565) Холодильник “Снайге -350”, (390566) Холодильник “Снайге -245”, 
(390567) Компресор 2ВУ-1-318, (390568) Вугільная колонка, (390569) Вугільная колонка, (390570) Ко-
лонка маpганцева 2шт, (390571) Колонка марганцева, (390572) Скpубеp, (390573) Скрубер, (390576) 
Дpобарка ДДМ-5, (390577) Насос тpьохплунжеpний, (390578) Чан спиpтопpиймальний. (390579) Чан 
спиртоприймальний, (390580) Чан спиртоприймальний, (390581) Чан спиртоприймальний, (390583) 
Камеpа КСО-366, (390584) Електричний щит, (390585) Електричний щит, (390586) Камера КСО-366, 
(390587) Камера КСО-366, (390588) Контрольний снаряд ВКА-2, (390589) Контрольний снаряд ВКА-2, 
(390590) Стpогальний верстат Kraft, (390591) Токаpний верстат 16Б25ПСп, (390592) Токаpний верстат 
16Б25ПСп, (390593) Пpилад КФК, (390594) Електрозварювальний апарат ВД301, (390595) Блок осушки 
вуглекислоти 04-1200/75, (390596) Верстат токаpний С1е61ПМ, (390597) Автомат газводи, (390599) 
Тpансфоpматоp ТМ-1000, (390600) Стpілочні пеpеводи, (390601) Стрілочні переводи, (390602) Комп-
рессор 4ВУI-5\9, (390603) Вакуумний насос SZ0244245LS14, (390604) Вакуумний насос SZ0244245LS14, 
(390605) Дистилятоp, (390606) Електротельфер 0.5т, (390607) Ноpія 100 т/час, (390609) Насос АН-13/125 
2-х плунжеpний, (390610) Сепаратор магнитний, (390611) Насос тpьохплунжеpний, (390612) Компpесоp 
4ВУI-5/9, (390613) Насос К 45/55, (390614) Шафа ШУ-51 06, (390615) Навантажувач КШП, (390616) 
Зернонавантажувач КШП, (390617) Насос К-80.50, (390618) Пpес Р-37, (390619) Електpо-зварювальний 
апарат ВД 306, (390620) Витяжна вентиляція спиртосховища, (390621) Дробарка ДДМ-5, (390622) ПЕОМ 
N/bL7300F C450/64/6, (390623) Модем/факс внешн. в комплекті, (390624) Прінтер лазерний Xerox в 
комплекті, (390625) Сканер, (390626) Холодильник “НОРД” 214/1, (390627) Холодильник “НОРД” 214/1, 
(390628) Шафа трьохдверна з антресолями, (390629) Шафа трьохдверна з антресолями, (390630) Хо-
лодильник спирту F=7м2 (холод. сив.масл), (390631) Паровий насос на інв. Ном. 101, (390632) Насос 
160/29Д, (390633) Шафа книжкова, (390634) Расходомір акустичний з інтегратором ЕХО-Р-01, (390635) 
Насос ЕЦВ-6-10-110, (390636) Блок безперебійного живлення ІБП АРС Back-500, (390637) Машина 
етикеpовочна Л-5ВЭМ, (390639) Комп’ютер Торнадо, (390640) Насос “Гном”, (390642) Кондиціонер LG-
12-LH, (390643) Насос ЕЦВ-6-10-140, (390644) Насос СМ 125 80 315, (390645) Насос СМ 125 80 315, 
(390646) Насос ЕЦВ-6-10-110, (390647) Комп’ютер Сeleron, (390648) Термометр дистанційний ТКП-
160Сг, (390649) Термометр дистанційний ТКП-160Сг, (390652) Осцилограф С1-96, (390653) Вольтметр 
В7-16А, (390654) Електромолоток”Makita”, (390655) Газова плита “Брест”, (390656) Газоаналізатор 
Дозор-С-П-спирт, (390657) Лічильник електроенергії ZMD-410, (390658) Лічильник електроенергії ZMD-
410, (390659) Піч самсунг, (390660) Комп’ютер Pentium-IV-2400, (390661) Комп’ютер Pentium-IV-2400, 
(390662) Комп’ютер Pentium-IV-2400, (390663) Комп’ютер Pentium-IV-2400, (390664) Кондиціонер LGS 
07 LH, (390665) Кондиціонер LGS 07 LH, (390666) Прінтер\копір\сканер\факс, (390667) Насос ЦМСГ-
38-198С, (390668) Тюнер 9500 (в комплекті), (390669) Холодильник спирту F=7м2 (холод. сив.масл), 
(390670) Епруветка, (390671) Частотний регулятор швидкості, (390672) Насос ЕЦВ-8-25-110, (390673) 
Регулятор коефіцієнту потужності, (390674) Кондиціонер LG-S07LHP, (390675) Насос ЕЦВ-6-6.3-85, 
(390676) Кондиціонер LG-S12LHP, (390677) Системний блок (в комплекті), (390678) Системний блок (в 
комплекті), (390679) Холодильник Indesit C-138G, (390680) Насос СОТ-100, (390681) Насос ЕЦВ 6-6.3-
125, (390682) Насос СОТ-100, (390683) Насос СОТ-100, (390685) Ємність V=2,824 м3, (390686) Ємність 
для промивки сив. масла 1, (390687) Ємність для промивки сив. масла 2, (390688) Вугільний фільтр 1, 
(390689) Вугільный фільтр 2, (390690) Вугільний фільтр 3, (390691) Вугільний фільтр 4, (390692) Пісоч-
ний фільтр, (390693) Ємність для зберігання кукурузного екстракту, (390694) Бункер для зерна, (390695) 
Змішувач для муки для глюкоаваморина, (390696) Ємність N1 для зберігання кауст.соди, (390697) Єм-
ність N2 для зберігання кауст.соди, (390698) Змішувач для приготування среди глюкоаваморину, (390699) 
Змішувач 1 для приготування среди для а-амілази, (390700) Змішувач 2 для приготування среди для 
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а-амілази, (390701) Лінія відпрацьованого повітря, (390702) Насос К-90\85, (390703) Електротельфер 
2т, (390704) Ємність бардяна 1, (390705) Ємність бардяна 2, (390706) Ємність бардяна 3, (390707) Змі-
шувач, (390708) Ємність для низькотемпературної варки 1, (390709) Ємність для низькотемпературної 
варки 2, (390710) Колонка підігріву, (390711) Бункер для зерна, (390712) Збірник бражки, (390714) Кон-
веєр для вантажно-розвантажувальних робіт, (390715) Чан для збереження чистої культури 1, (390716) 
Чан для збереження чистої культури 2, (390717) Чан для збереження чистої культури 3, (390718) Елек-
тротельфер 0.5т, (390719) Ємність для формаліну, (390720) Клапан dy 80мм, (390721) Корректор КПЛГ-
1.02, (390722) УПІ-1, (390723) Насос ЕЦВ 8-25-110, (390724) Насос SV 1614 F150, (390725) Шафа керу-
вання до насосу SV 1614 F150, (390726) Таль ручна 2т цепна 16м, (390727) Таль ручна 1т цепна, (390728) 
Дефлегматор F=25м2 нж, (390729) Конденсатор F=5м2, (390730) Колона розгонна багатоковпачкова 
d=700, (390731) Інжектор, (390732) Кип’ятильник F=22м2, (390733) Кондиціонер LG-S 18 LHP, (390734) 
Прінтер лазерний Samsung CLP 510, (390735) Насос SV404F07T, (390736) Блок керування та захисту 
PDL Control, (390737) Стіл пристінний фізич. 2050 Х 600 Х 900, (390738) Cтіл ваговий 1300 X 600 X 900, 
(390739) Шафа витяжна 1400 х 750 Х 2400, (390740) Стіл письмовий 1400 Х 600 Х 734, (390741) Шафа 
для хімічних реактивів, (390742) Шафа для хімічних реактивів, (390743) Шафа для хімічних реактивів, 
(390744) Стіл для сушильної шафи 1500 Х 600Х300, (390745) Cтіл лаборат. пристінний 2400 Х 600 Х900, 
(390746) Шафа для сировинних проб, (390747) Шафа для одягу, (390748) Стіл островний, (390749) Стіл 
пристінний фізичний, (390750) Мийка 1600 Х 600 Х 900, (390751) Стіл пристінний 1100 Х 600 х 900, 
(390752) Лічильник газу G40 Dy 40 y2, (390753) Насос SV 404 F07T, (390754) Насос SV 404 F07T, (390755) 
Насос SV 404 F07T, (390756) Блок керування та захисту PDL Control, (390757) Блок керування та захис-
ту PDL Control, (390758) Дистилятор ДЭ-4, (390759) Cтіл однотумбовий 1100 Х 600 Х 750, (390760) Стін-
ка 220 Х 1100 Х400, (390761) Насос SV 404 F07T, (390762) Насос SV 404 F07T, (390763) Насос СV 3308/1 
F185T, (390764) Насос СОТ 350/05, (390765) Шафа сушильна СЭШ-3М 2шт, (390766) Очисні споруди, 
(390767) Клапан 25ч нж 080мм, (390768) Насос ЕЦВ 8-16-140, (390769) Агрегат насосний Х-45\31к, 
(390770) Насос ЕЦВ 8-16-160, (390771) Насос хімічний, (390772) Колонка DB –FFAP, (390773) Генератор 
водорода Кенго, (390774) Насос СМ 100-65-250\2 без електродвигуна, (390775) Насос СМ 125-80-315\4 
без електродвигуна, (390776) Насос СМ 80-50-200\2, (390777) Насос СМ 80-50-200\2, (390778) Насос 
ЕЦВ-6-6,3-140, (390779) Бак для гарячої води, (390780) Бак для артезіанської води, (390781) Бак для 
поверхневої води, (390782) Ємність для формаліну, (390783) Насос двохплунжерний, (390784) Насос 
двохплунжерний, (390785) Насос трьохплунжерний, (390786) Ємність для сірчаної кислоти, (390787) 
Насос хімічний, (390788) Насос хімічний, (390789) Модуль приймально-передавальний МПП 35/RS 485, 
(390790) Насос ЕЦВ-6-16-90, (390791) Ємність для побутових потреб, (390792) Установка для охоло-
дження води УОГВ Еталон, (390793) Комп’ютер (в комплекті), (390794) Монітор LCD 19 Samsung, (390795) 
Підігрівач бражки F=30м2, (390796) Дефлегматор F=-31,5м2, (390797) Агрегат насосний Х-45\31к, 
(390798) Кондиціонер LGS-12 LHP, (390799) Насос ЕЦВ-6-16-110, (390800) Кондиціонер LGS-12 LHP, 
(390801) Кондиціонер LGS-24 LHP, (390802) Кондиціонер LGS-12 LHP, (390803) Насос SHOE 32-200/55, 
(390804) Електрокотел Титан 9Квт, (390805) Термометр показуючий ТКП-160, (390806) Насос хімічний, 
(390807) Насос ЕЦВ-8-16-160, (390809) Комп’ютер Юніком Торнадо, (390810) Комп’ютер Юніком Тор-
надо, (390811) Монітор TFT Samsung, (390812) Монітор TFT Samsung, (390813) Бетономішалка 
EW9180135/180, (390814) Випрямлювач ARC 250\220, (390815) Насос СМ 125-80-315, (390816) Насос 
ЕЦВ 6-16-110, (390817) Насос-дозатор PDE DLX-CC\M 2-10-230V, (390818) Насос-дозатор PDE DLX-
CC\M 2-10-230V, (390819) Насос-дозатор PDE DLX-CC\V 2-10-230V, (390820) Насос ЕЦВ-8-16-100, 
(390821) Cистемний блок, (390822) Насос Водолій БЦПЕ 1,2 5ОУ, (390823) Вугільна колонка, (390824) 
Машина для обандеролювання продукції УМТ-3, (390825) Сепаратор зерноочисний з камерою аспіра-
ції, (390826) Шафа 5/2, (390827) Монітор TFT 19 Samsung, (390828) Комп’ютер в комплекті, (390829) 
ЕККА Mini-600-04 ME з термопринтером, (390830) Насос СО 350/05, (390831) Прінтер Laser Jet P2055dn, 
(390832) Установка плазмової різки, (390833) Водонагрівач електр.проточний VED24n, (390834) Про-
боотбірник спиртовий, (390835) Насос СМ 80-50-200/2, (390836) Зварювальний п/автомат ТДУ 202 УЗ 
220, (390837) Насос 2СМ 80-50-200/4, (390838) Насос 2СМ 80-50-200/4, (390839) Регулюючий клапан 
з пневматичним викон. механізмом, (390840) Ваги лабораторні електронні СВА-300-0,01, (390841) Бен-
зопила MS-290 Stihl, (390842) Рулетка N 157, (390848) Аpтсвердловина №1 глибиною 60м, (390849) 
Аpтсвердловина №2 глибиною 70м, (390850) Аpтсвердловина №3 глибиною 70м, (390851) 
Аpтсвердловина №4 глибиною 54,5м, (390852) Аpтсвердловина №5 глибиною 70м, (390853) 
Аpтсвердловина №6 глибиною 70 м, (390854) Аpтсвердловина №7 глибиною 90 м, (390855) 
Аpтсвердловина №8 глибиною 70 м, (390856) Свердловина №9, (390857) Візок, (390860) Візок, (390861) 
Ж.Д. цистерна N50574706, (390863) Телефакс, (390864) Телефакс Panasonic KX-FC253UAT, (390865) 
ПЕВМ “Athlon”-1000Mg жорсткий диск, (390866) HDD заміна на Athlon 1000, (390867) Шафа комбінов. 
(попіл), (390868) Стіл письмовий (попіл), (390869) Стіл письмовий (чорний), (390870) Шафа книжкова 
(попіл), (390873) Таль pучна 0.5 т, (390874) Компpесоp КУ-3, (390875) Комп’ютеp YBM PC IT, (390876) 
Телефонний апарат, (390877) Відеокамеpа Panasonic, (390878) Муз.мінісистема SONY MHC-W55, 
(390879) Телевізоp PANASONIC, (390880) Холодильник “Nord”, (390881) Холодильник “Nord”, (390882) 
Кондиціонер (каб. кер), (390883) Кондиціонер (каб.кер.з вир.пит.), (390884) Комплект меблів (каб. кер.), 
(390885) HDD заміна на Athlon 1000, (390886) Холодильник “Норд-214/1”, (390888) Пилосос “Delonghi”, 
(390889) Стіл, (390890) Акумулятор для в/камери інв ном 420, (390891) Піч СВЧ, (390892) Стіл письмо-
вий (попіл), (390893) Шафа книжкова (попіл), (390894) Шафа плат.(попіл), (390896) Телефон Panasonic, 
(390897) Кондиціонер LG-12-LH, (390898) Автомагнітола Pioneer DEH-P5600MP, (390899) Кондиціонер 
LGS 07 LH, (390900) Холодильник Gorenft R 1337, (390901) Мобільний стенд Spider Trio, (390903) 
Жижеpозкидувач (бочка), (390904) Жижерозкидувач, (390905) Спойлер для ГАЗ-330210 вантажів Газель, 
(390907) Котел напольний АТON AOГВ МНД_10 Е парап, (390908) Кухонні секції, (390909) Шафа-Купе, 
(390910) Плита газова “Брест” 3100.04, (390911) Холодильник “Норд” 428/7-030, (390912) Cофа, (390914) 
Тренажер “Спринт”, (390915) Кухонні меблі, (390916) М’який куточок, (390917) Стіл тенісний, (390918) 
Набіp меблів (прихож.), (390919) Стіл бильяpдний, (390920) Набір меблів (прихож.), (390921) Набір ме-
блів (стінка), (390922) Тренажер “Мультижим”, (390923) Тренажер “Мобил”, (390924) Тренажер “Джет”, 
(390925) Тренажер Джаз, (390926) Автомобіль ВАЗ-21070-045-01 Красз, (390927) Тpактоp Т-40 АM, 
(390928) Екскаватор ЭО- 2621, (390929) Тpактоp Т-40 AM, (390930) Пpичіп тpактоpний 2ВГС-40 N461668, 
(390931) Пpичіп одноосний тpактоpний самоскид ПТС-2Н, (390932) Пpичіп ПСЕ-12.5, (390933) Пpичіп 
тpактоpний, (390934) Пpичіп одноосьовий ПТС-2Н, (390935) Пpичіп автомобільний для пеpевозки тpуб, 
(390936) Трактор “Беларус”, (390937) Автопогpузчик (Balkancar), (390938) Погpузчик МКСМ-800, (390939) 
Автомашина ГАЗ-САЗ 3507, (390940) Автомашина УАЗ-452Д, (390941) Автомашина VOLVO-850, (390942) 
Причіп ГКБ 8352, (390943) Автомашина “КАМАЗ” 5320, (390944) Автокpан КС-3575А (КраЗ 250), (390945) 
ГАЗ-330210 вантаж., (390946) Мікpоавтобус ГАЗ-330210, (390947) Мірник образцовий 50 дал, (390948) 
Мірник образцовий 5 дал, (390949) Ємність для зберігання сірчаної кислоти, (390950) Ємність для збе-
рігання сірчаної кислоти (резервна), (390951) Електричний нагрівач для системи водяного опалення 
ЕКО-2А-45/6, (390952) Комплекс вимірювальний КВТ-1.01.А, (390953) Радіотермінал інтелектуальний 
іMod-Vega (модуль звязку), (390954) Сигналізатор Варта 1-03, (390955) Мотор -редуктор планетарний 
3МП-63-35,5-4,0-320, (390956) Мотор -редуктор планетарний 3МП-63-35,5-4,0-320, (390957) Тепло-
обмінник спіральний F=35м.кв, (390958) Насос консольний КDN 100/200 без електродвигуна, (390959) 
Детектор валюти, (390960) Детектор валюти, (390963) Стіл письмовий, (390964) Шафа 2х дверна, 
(390965) Шафа 3х дверна, (390966) Шафа книжкова, (390967) Дриль МЕС-300, (390972) Нумератор, 
(390973) Вогнегасник ОУ-8, (390974) Підставка для квітів, (390975) Підставка для квітів, (390976) Під-
ставка на стіл, (390977) СВЧ SAMCYNG Е2712 20, (390981) Телефон PANASONIK TC-2361, (390982) Те-
лефон PANASONIK TC-2361, (390983) Телефон з розеткою ЛЛ-480, (390986) Антена 0.9м в комплекті, 
(390987) Антена 0.9м в комплекті, (390988) Антена 1.1м в комплекті, (390995) Принтер лазерний, (391007) 
Телефон PANASONIK, (391011) Стіл кер. МПП “Явір”, (391012) Стіл СПРЛ “Явір”, (391013) Телефон 
PANASONIK KKTC, (391014) Тумба комбінована бук., (391015) Тумба меблева ТМ-1, (391016) Шафа 
гардероб ШГЯ-1, (391017) Шафа ШДЛ-5 “Явір”, (391021) Сейф АВ2714, (391022) Телефон ТТ-СС, 
(391025) Стелаж кутовий високий СУЯ, (391026) Стіл приставний новий “Дивний”, (391027) Стіл кер. 
“Явір”, (391028) Факс PANASONIK, (391030) Шафа гардероб ШБП, (391031) Шафа книжкова ШКЕ-3 
“Явір”, (391032) Двері щитові “Яблуня”, (391036) Секція меблева “Яблуня”, (391037) Стіл письмовий 
“Яблуня”, (391038) Двері щитові “Яблуня”, (391039) Тумба мобільна “Яблуня”, (391040) Тумба мобільна 
“Яблуня”, (391041) Шафа для одягу “Яблуня”, (391048) Шафа 5/1, (391063) Масляний обігрівач, (391064) 
Стіл чорний “TRINO, (391066) Телефакс PANASоNIC, (391079) Підставка для квітів, (391080) Масляний 
радіатор, (391089) Меблі комплект 7шафів, (391108) Причіп тракторний, (391109) С\х агрегат Мажара, 
(391111) Вогнегасник, (391112) Вогнегасник, (391113) Лещата, (391114) Електроточило, (391115) Боч-
ка 200литров, (391116) Бочка металева, (391117) Динаметр, (391119) Контейнер для сміття, (391122) 
Візок д/кормів, (391123) Стелаж кутовий “Дивний”, (391124) Стіл керівника “Дивний”, (391127) Тумба 
меб.”Дивний”, (391128) Тумба меблева “Дивний”, (391129) Шафа гардероб “Дивний”, (391130) Шафа 
канцелярська, (391131) Сходи ЛСПО-5-2-ЕАМ, (391132) Сходи драбина ELKOR, (391134) Люлька, 
(391135) Машина фрезерна МФЗ-1100, (391136) Насос “Струмок”, (391137) Масляний обігрівач, (391138) 
Перфоратор П1-750, (391143) Верстат багатофункціональний, (391144) Стіл, (391147) Лещата слюсар-
ні, (391148) Візок садовий 2х колісний, (391149) Візок садовий 2х колісний, (391154) Шафа 4-х дверна, 
(391155) Шафа 4-х дверна, (391156) Шафа 4-х дверна, (391157) Шафа 4-х дверна, (391158) Рубанок, 
(391159) Електроточило, (391161) Насос циркуляційний ALPHA2 25-40, (391162) Стіл 2х тумбовий, 
(391165) Стіл ІСО-А2 налог.пост, (391166) Стіл ІСО-А2 налог.пост, (391167) Стіл ІСО-А2 налог.пост, 
(391168) Телефон, (391169) Шафа 4-х дверна, (391170) Шафа 4-х дверна, (391171) Шафа для книг, 
(391172) Шафа плательна, (391173) Электроінвектор ATLANTIK, (391183) Вогнегасник ВВК- 5, (391185) 
Витяжка “Турбо”, (391188) Крісло ліжко, (391189) Ліжко з матрацом 1с, (391190) Ліжко з матрацом 1с, 
(391191) Ліжко з матрацом 1с, (391192) Насос циркуляційний, (391209) Однофазний лічильник, (391210) 
Електроводонагрівач, (391211) Ящик обліку 1av-1f10, (391216) Масляний обігрівач, (391218) Масляний 
обігрівач Термія, (391219) ПДУ\пульт управління з\ 8п\м кабелю, (391220) ПДУ\пульт управління з\ 8п\м 
кабелю, (391221) Пульт управл. ДУ, (391222) Пульт управл. ДУ, (391234) Обігрівач з електричним піді-
грівом, (391235) Масляний обігрівач, (391236) Обігрівач з електричним підігрівом, (391237) Балон з під 
фреону, (391238) Балон з під фреону, (391239) Вентилятор, (391243) Детектор валюти, (391245) Ви-

парник, (391246) Випарник, (391247) Випарник, (391248) Випарник, (391249) Компресор Атлант СК-140, 
(391256) Вогнегасник ОУ-2, (391257) Плита газова, (391264) Водороздільник, (391265) Двері щитові 
“Яблуня”, (391266) Двері щитові “Яблуня”, (391267) Двері щитові “Яблуня”, (391268) Двері щитові “Яблу-
ня”, (391269) Лічильник води ЛЛТ 80Х, (391270) Масловідділювач, (391271) Насос ЕЦВ--8-16-140, 
(391272) Полка д/клавіатури “Яблуня”, (391273) Секція меблева “Яблуня”, (391274) Секція меблева 
“Яблуня”, (391278) Стіл письмовий “Яблуня”, (391279) Стіл письмовий “Яблуня”, (391280) Стіл пристав-
ний “Яблуня”, (391292) Лещата слюсарні 140мм чавун., (391293) Топ “Яблуня”, (391294) Тумба мобіль-
на “Яблуня”, (391295) Тумба приставна “Яблуня”, (391296) Фіксаторний насос, (391297) Шафа для одя-
гу “Яблуня”, (391298) Шафа для одягу “Яблуня”, (391299) Шафа 2х дверна хім. тех., (391300) Шафа 2х 
дверна хім. тех., (391301) Шафа 4-х дверна, (391302) Шафа 4-х дверна, (391303) Шафа 4-х дверна, 
(391304) Шафа 4-х дверна, (391305) Шафа 4-х дверна, (391306) Шафа 4-х дверна, (391307) Шафа 4-х 
дверна, (391308) Шафа 4-х дверна, (391309) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391310) Шафа 4-х дверний 
жін.роздяг., (391311) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391312) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391313) 
Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391314) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391315) Шафа 4-х дверний жін.
роздяг., (391316) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391317) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391318) Шафа 
4-х дверний жін.роздяг., (391319) Шафа 4-х дверний жін.роздяг., (391320) Шафа 4-х дверний жін.роз-
дяг., (391321) Насос фіксаторний, (391325) Стіл однотумбовий, (391332) Ваги лабораторні, (391334) 
Дошка розбірна, (391335) Ваги лабораторні, (391342) Телефон, (391347) Мікрохвильова піч з грилем 
LG МН-6083 ALH, (391348) Мікроскоп, (391350) Плита ел.”Мрія”, (391354) Принтер лазерний, (391355) 
Принтер лазерний 1640, (391362) Секундомір, (391363) Секундомір, (391364) Спиртомір АСП Аерометр, 
(391365) Спиртомір АСП Аерометр, (391366) Круглий стіл, (391367) Стіл однотумбовий, (391368) Стіл 
письмовий 1200х734х600, (391369) Стіл письмовий 1200х734х600, (391370) Стіл письмовий 
1200х734х600, (391371) Стіл 2х тумбовий, (391372) Стіл лабор. фізич. 1400х900х600, (391378) Теле-
фонний апарат, (391382) Щуп (зонд) автомобільний, (391383) Вогнегасник ОУ-8, (391387) Перетворю-
вач МСП-125,МСП-1, (391388) Датчик ДКСЛ 1м, (391389) Дифманометр 13ДД11 10кПа, (391390) Диф-
манометр ДМ-3583 100кпа, (391391) Дифманометр 13ДД11 6,3Па, (391394) Сходи 5м, (391395) Мано-
метр МО-11201-160-1, (391396) Механізм МЭО-40/63-0,25, (391397) Перетворювач 13ДД11, (391398) 
Перетворювач ППДМ-2,13 6,3кПа, (391399) Прилад ПВ-10 1П, (391400) Прилад ПВ-10 1П, (391401) При-
лад ПВ-10 1П, (391402) Прилад ПВ-10 1П, (391403) Прилад ПВ-10 1П, (391404) Регулятор ПР-3,31м, 
(391405) Регулятор ПР-3,31м, (391406) Регулятор ПР-3,31м, (391407) Регулятор ПР-3,31м, (391408) 
Регулятор ПР-3,31м, (391409) Регулятор ПР-3,31м, (391410) Регулятор ПР-3,31м, (391411) Регулятор 
ПР-3,31м, (391412) Регулятор ПР-3,31м, (391413) Регулятор ПР-3,31м, (391414) Датчик ДКСЛ 1м, 
(391415) Регулятор Р-25,1, (391416) Реле рівня РУЕ-1, (391417) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391418) Регу-
лятор Р-25,1, (391419) Ротаметр 0,25 ЖУЗ, (391420) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391421) Ротаметр РМ-0,16 
ЖУЗ, (391422) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391423) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (391424) Ротаметр РМ-0,16 
ЖУЗ, (391431) Сигналізатор ЄСП-50, (391432) Сигналізатор ЕРСУ-4, (391433) Ротаметр 0,25 ЖУЗ, 
(391438) Термометр показ ел.конт ТКП-160ст, (391440) Лещата слюсарні, (391441) Установка компрес-
сорна С51/50, (391442) Пристрій УТНС 1м-11/4, (391443) Пристрій УТНС 1м-11/5, (391444) Пристрій 
УТНС 1м-11/6, (391446) Холодильник “Саратов”, (391447) Шафа 4-х дверна, (391448) Шафа 4-х дверна, 
(391450) Прилад ПВ-10 1П, (391451) Регулятор ПР3,31, (391452) Електроточило, (391453) Прилад ПВ-
10 1П, (391454) Бранспойт лафетний, (391455) Вентилятор ВЦ-4-75, (391456) Вентилятор ВЦ-4-76, 
(391459) Вуглекислотний балон, (391460) Вуглекислотний балон, (391461) Вуглекислотний балон, 
(391462) Вуглекислотний балон, (391463) Вуглекислотний балон, (391464) Вуглекислотний балон, 
(391465) Вуглекислотний балон, (391466) Вуглекислотний балон, (391467) Вуглекислотні балони (комп-
лект 28 шт.), (391471) Шафа 2х дверна, (391472) Бункер N2 для зерна, (391473) Бункер для борошна, 
(391484) Дистилятор, (391485) Насос ЕЦВ--8-16-140, (391486) Стіл однотумбовий, (391488) Лічильник 
3-х фазний, (391489) Лічильник 3-х фазний, (391490) Трансформатор, (391491) Трансформатор, (391492) 
Трансформатор, (391493) Трансформатор, (391494) Трансформатор, (391495) Трансформатор, (391496) 
Трансформатор, (391497) Трансформатор, (391498) Трансформатор, (391503) Електродвигун ІА-225 
М-8М-201, (391504) Електротельфер, (391506) Дзвінок гучного бою, (391512) Лічильник 3-х фазний 
3*5а, (391513) Лічильник САУ 1953 3-х фазний, (391514) Трансформатор струму, (391515) Трансфор-
матор струму, (391516) Трансформатор струму, (391517) Трансформатор струму, (391518) Трансфор-
матор струму, (391519) Трансформатор струму, (391520) Трансформатор струму, (391521) Трансфор-
матор струму, (391522) Трансформатор струму, (391523) Шафа, (391524) Шафа 4-х дверна, (391525) 
Шафа 4-х дверна, (391526) Шафа 4-х дверна, (391527) Шафа 4-х дверна, (391528) Шафа 4-х дверна, 
(391529) Шафа 4-х дверна, (391530) Кисневий балон, (391531) Кисневий балон, (391532) Кисневий ба-
лон, (391533) Кисневий балон, (391534) Кисневий балон, (391535) Кисневий балон, (391536) Кисневий 
балон, (391537) Кисневий балон, (391538) Кисневий балон, (391539) Кисневий балон, (391540) Кисне-
вий балон, (391541) Кисневий балон, (391542) Кисневий балон, (391543) Кисневий балон, (391544) 
Вентилятор, (391549) Насос Струмок, (391550) Стіл однотумбовий, (391555) Лещата слюсарні, (391556) 
Лещата слюсарні, (391557) Лещата слюсарні ПВМ-180, (391562) Шафа, (391563) Шафа 4-х дверна, 
(391564) Шафа 4-х дверна, (391565) Шафа 4-х дверна, (391566) Шафа 4-х дверна, (391567) Шафа 4-х 
дверна, (391568) Шафа 4-х дверна, (391571) Електродриль ТІ 1305А, (391572) Електроточило, (391573) 
Електроточило, (391574) Електрошлифмашинка МШУ -11-100, (391575) Електрошлифмашинка МШУ 
-125, (391576) Вентилятор Вемтс ВКЩ-140, (391577) Пенал, (391583) Телефон, (391584) Домкрат, 
(391585) Домкрат 25т, (391586) Домкрат 5т, (391587) Автомат вимикач АЕ2066, (391588) Барометр 
БАММ-1, (391589) Блок живлення БЖ RF-1A 12V, (391590) Вентилятор, (391591) Вентилятор, (391592) 
Вентилятор ВУ-4-75, (391593) Сигналізатор, (391594) Дифманометр мембранний, (391595) Дифмано-
метр мембранний, (391596) Дифманометр мембранний, (391597) Дифманометр мембранний, (391598) 
Дифманометр тип МЕД, (391599) Електричний дзвінок, (391600) Електричний дзвінок, (391601) Елек-
тричний дзвінок, (391602) Манометр 2.5КГС, (391603) Манометр МРК-100-6 КГ, (391604) Манометр 
МРК-100-6 КГ, (391605) Манометр МРК-100-6 КГ, (391606) Манометр ЕКМ-1.6, (391607) Виконавчий 
механізм, (391608) Механізм виконавчий теплообмінний, (391609) Насос До-80-65*160 без дв., (391610) 
Переговорний пристрій, (391612) Пускач ПМБ, (391613) Регулятор Р-2512, (391614) Регулятор Р-2513, 
(391615) Регулятор Р-2514, (391616) Регулятор Р-2515, (391617) Сигналізатор ЕСР-50, (391624) ТДС-
метр, (391625) Трансформатор ОСМ-Н, (391626) Трансформатор струму 400\5, (391627) Трансформа-
тор струму 400\6, (391628) Трансформатор струму 400\7, (391629) Трансформатор струму 400\8, 
(391630) Трансформатор струму 400\9, (391631) Трансформатор струму 400\10, (391632) Телефонний 
апарат, (391633) Перетворювач тиску дм 358м 40 кпа, (391634) Індексатор, (391635) Індексатор ІДП-02, 
(391637) Сходи 2м, (391638) Сходи 5м, (391639) Сходи розкладні TVBFSCA STAN 4*3\3.61, (391641) 
Пускач 6102, (391642) Стіл, (391644) Лічильник , СТ-ЭА05Д 5-50 А, (391646) Шафа 4-х дверна, (391647) 
Шафа 4-х дверна, (391649) Електротельфер 0,5т, (391650) Лічильник 3х фазний5*50А, (391651) Вогне-
гасник оі-2 (Автокран), (391657) Масляний обігрівач, (391659) Телефон, (391661) Електролічильник 
(підсоб.), (391662) Домкрат (УАЗ-452), (391664) Вогнегасник (УАЗ-452), (391666) Рубильник 3пол 400А 
(насосна), (391667) Сходи 2м, (391668) Автоколонка КБ ОД-1666 (ГАЗ мікравт.), (391669) Автоколонка 
“Піонер” (ГАЗ мікравт.), (391671) Генератор 6БА (ГАЗ мікравт.), (391672) Домкрат (ГАЗ вант.), (391673) 
Компресометр (ГАЗ мікравт.), (391674) Вогнегасник (ГАЗ мікравт.), (391675) Лещата (ГАЗ мікравт.), 
(391676) Домкрат 12тонн (Камаз), (391677) Вогнегасник ОУ-5 (Камаз), (391678) Лещата слюсарні (Ка-
маз), (391679) Домкрат (ГАЗ-53), (391680) Вогнегасник ОУ-5 (ГАЗ-53), (391681) Заземлення PGG-15D2-
3/1/25, (391682) Заземлення PGG-15D2-3/3/25,3 фазн, (391683) Покажчик високого тиску “Екивольта-
20М”, (391684) Покажчик високого тиску “Екивольта-20М”, (391685) Електромонтажний ящик IP65, 
(391686) Електромонтажний ящик IP65, (391687) Трансформатор, (391688) Автомат 3144, (391689) 
Вентилятор, (391694) Масляний обігрівач, (391695) Підставка для квітів, (391698) Телефон G 480c K-1695, 
(391700) Шафа книжкова, (391701) Бак емальований, (391702) Бак емальований, (391707) Машинка 
для скотча, (391708) Насос КМ 53\22-12, (391712) Телефон, (391713) Телефон, (391714) Телефонний 
апарат, (391715) Лещата слюсарні, (391717) Шафа ПР 8505, (391718) Шафа СПМ-75, (391736) Жур-
нальний столик, (391737) Журнальний столик, (391738) Крісло м’яке, (391739) Крісло м’яке, (391745) 
Машина пральна, (391749) Плита газова, (391782) Водонагрівач, (391784) Стрем’янка, (391785) Тумба 
кухонна, (391786) Стіл однотумбовий, (391787) Двері щитові “Яблуня”, (391789) Секція меблева “Яблу-
ня”, (391790) Стіл письмовий “Яблуня”, (391792) Тумба мобільна “Яблуня”, (391794) Шафа для одягу 
“Яблуня”, (391795) Пускач ПМ 6102, (391796) Перетворювач температури ПТ 74-1, (391800) Балони 
вуглекислотні ( 676шт.), (391801) Балони вуглекислотні ( 100 шт.), (391802) Балони вуглекислотні ( 475 
шт.), (391803) Термометр - манометр ТКП-160 СГ, (391804) Насос циркуляційний Wilo Star RS 30/4, 
(391813) Паровий насос, (391814) Датчик СО.14, (391815) Датчик СО.14, (391816) Датчик СН4.14, 
(391817) Датчик СН4.14, (391818) Загорожа металева навколо артсвердловини №2, (391819) Загорожа 
металева навколо артсвердловини № 4, (391820) Загорожа металева навколо артсвердловини № 5, 
(391821) Естакада сталева, (391822) Ваги РП-200Ш13, (391823) Електрична лебідка, (391824) Транс-
форматор ТПЛ-10 75/5 кл.т. 0,5 S/10, (391825) Трансформатор ТПЛ-10 75/5 кл.т. 0,5 S/10, (391826) 
Вузол монтажу БРА, (391827) Насос 80-50-220/2СМ, (391828) Насос 2 СМ 80-50-200/4, (500506) Сис-
темний блок IT-Block G5400Work, (500507) Системний блок IT-Block G5400Work, (500508) Монітор 23,6” 
Iiyama ProLite X2474HV-B1, (500509) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1, (501442) Насос R-80-
65*160 с дв., (501443) Насос ВВН 6-0,4 без.ел.дв, (501444) Насос вертик. SV404 F07, (501445) Насос 
ЕЦВ 8-16-160, (501446) Насос СД 166-10, (501447) Насос У-2 СМА, (501448) Насос хімічній, (501449) 
Теплообмінник спіральний F60м2 в/н 12мм 15, (501450) Дефлегматор 47.5, (501451) Підігрівач ПМ-25, 
(501452) Теплообмінник д06 д160-2, (501453) Насос вакуумній з дв., (501454) Насос вакуумній з дв., 
(501455) Насос вакуумній з дв., (501456) Насос вакуумній з дв., (501457) Насос К-80-65*160 без.дв., 
(501458) Насос К-80-65*160 без.дв., (501459) Насос К-80-65*160 без.дв., (501460) Насос СМ-80-50-
200/4 с ед 3,0 квт, (501461) Насос СМ-80-50-200/4 с ед 3,0 квт, (501462) Насос СМ-80-50-200/4 с ед 
3,0 квт, (501463) Счетчик водяний, (501464) Счетчик водяний, (501465) Ємкість д/побутовіх потреб, 
(501466) Ж.Д. цистерна б/у, (501796) колонка капілярна InterCap O95000000000017, (501797) Перетво-
рювач частоти, (501798) Перетворювач частоти, (501810) сигналізатор-аналізатор газів ДОЗОР С-П, 
(Я22170000000007) Установка УВЖС-3В».


