
ІНФОРМАЦІЯ  

щодо майна, що може бути передано для потреб оборони держави, забезпечення національної безпеки,  

відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, усунення загрози небезпеки державній незалежності України,  

її територіальній цілісності, забезпечення енергетичної безпеки держави, продовольчої безпеки населення 

 станом на 08.11.2022 

№ 

п/п 

 

Найменування майна 

Первинний 

документ 

Статус  

(підстава переходу  

увласністьдержави) 

 

Кількість 

Одиниці 

виміру 

Облікова 

вартість 

майна 

Примітка 

1 Холодильна установка для осушування стисненого повітря, також відома як 

рефрижераторний осушувач марки «AIRPOL»  На маркуванні зазначено: 

«…AIRPOL OP120. Type: OP120(E13). Year: 2021. Weight: 165 kg. Product Nr: 

4102005626. Serial Nr: ITJ523417. Refrigerant Type: R 410A Brendola…». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0171/10200/22   конфісковане 1 шт. 202531,00   

2 Холодильна установка для осушування стисненого повітря, також відома як 

рефрижераторний осушувач марки «AIRPOL»  На маркуванні зазначено: 

«…AIRPOL OSUSZACZ POWIETRZA AIR DRYER. Type: OPA50. Year: 2021. No: K 
23211121. Weight: 52 kg. Refrigerant Type: R 404A. «PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI SPRĘŻAREK AIRPOL Sp. z o.o. www.airpol.com.pl...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0171/10200/22   конфісковане 1 шт. 49043,00   

3  Картон стартовий крейдований, тришаровий, щільність 220 г\м2, формат/ширина 

рулону 700мм, кількість 2477 м2, вага брутто 550 кг, вага нетто 545 кг, дата 

виготовлення 10.01.2022. Виробник: Філіал «Добрушская бумажная фабрика 

«Героев труда», Республіка Білорусь, (2 рулони). 

0124/10200/22  конфісковане 10000 кг. 47088,00   

4 Металеві стійки для транспортування скла, вагою 1280 кг. 0104/10200/22   конфісковане 4 шт. 9500,00   

5 Вироби з листового скла у формі паралелепіпеду з порожниною у середині. Дві  

поверхні виготовлені з 9 листів армованого металевою сіткою скла розмірами 

1510х2100 мм, 4 листи утворюють одну сторону, а 5 - іншу, з внутрішнього  боку 

дані листи обклеєні металізованою плівкою. По периметру 2 даних  поверхонь 

знаходяться склеєні між собою частини листового армованого скла таким чином, що 

утворюють інші бокові поверхні та внутрішню порожнину близько 0,42м3. 24 шт. 
розміщені у 24 дерев'яних пачках  вагою брутто 18720 кг. (2 пачки з Виробом 

пошкоджені в результаті дії форс-можору (воєнна агресія РФ проти України). 

0104/10200/22   конфісковане 24 пачка 905861,81   

6 За результатами зовнішнього огляду, та згідно з інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як плунжерну пару до паливного насоса. Будь-яке 

маркування відсутнє. 

1505/10200/21 конфісковане 86 шт. 13622,40   

7 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як автосигналізацію марки 

«StarLine». На маркуванні зазначено наступне: «…StarLine A93v2 + 2CAN 2LIN 

Автомобильный охранно-телематический комплекс. Разработано и произведено 

НПО «СтарЛайн», 194044 Россия, Санкт-Петербург...». Маркування українською 

мовою відсутнє. 

1505/10200/21  конфісковане 1 шт. 5954,40   

8 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як автосигналізацію марки 

«StarLine». На маркуванні зазначено наступне: «…StarLine A63v2 + 2CAN 2LIN 
Автомобильный охранно-телематический комплекс. Разработано и произведено 

НПО «СтарЛайн», 194044 Россия, Санкт-Петербург...». Маркування українською 

мовою відсутнє 

1505/10200/21 конфісковане 1 шт. 4203,00   



9 Вкладиші шатунні нижні двигуна 6ЧН-21/21 (сталь-сплав АО20-1) розмір Н1 0167/10200/21  конфісковане 48 шт. 36028,80   

10 Вкладиші шатунні нижні двигуна 6ЧН-21/21 (сталь-сплав АО20-1) розмір Р2 0167/10200/21  конфісковане 24 шт. 18014,40   

11 Вкладиші шатунні верхні двигуна 6ЧН-21/21 (сталь-сплав АО20-1) розмір Р1 0167/10200/21  конфісковане 36 шт. 27021,60   

12 За результатами зовнішнього огляду та інформації, отриманої з мережі Інтернет, 

товар ідентифіковано як зарядний пристрій марки «SEGWAY», моделі «NB-42D0-

05-D0», в комплекті з двома шнурами. На товарі наявне маркування: «SEGWAY AC 
Adapter 42V 210W Model NB-42D0-05-D0 Made in China…». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0753/10200/21   конфісковане 195 шт. 239680,35   

13 За результатами зовнішнього огляду та інформації, отриманої з мережі Інтернет, 

товар ідентифіковано як акумулятор марки «Ninebot» до електросамоката. На товарі 

наявне маркування: «Ninebot LI-ION BATTERY PACK 36VDC 15300mAh/551 Wh 

NEE1006-M1 10INR19/66-6 Made in China www.segway.com…». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0753/10200/21   конфісковане 160 шт. 875174,40   

14 Шестерня з надписом на коробці 300867 0168/10200/22  конфісковане 1 шт. 4362,75   

15 Шестерня з надписом на коробці 300866 0168/10200/22  конфісковане 1 шт. 4362,75   

16 Шестерня з надписом на коробці 300865 0168/10200/22  конфісковане 1 шт. 4362,75   

17 Прозорий пакет з трьома сальниками 0168/10200/22  конфісковане 1 шт. 4362,75   

18 Машина шліфувальна пневматична промислова "INCERSOLL RAND M2Х250RG4", 

SP21D100054 25.000 RPM 
0083/10200/22  конфісковане 1 шт. 16453,44   

19 Металева бочка з вмістом рідини на якій наявне маркування «АССЕLERATOR NL-

65-100» 25 кг. 
0807/10200/20     конфісковане 2 шт. 209110,50   

20 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кабель електричний. На 

упаковці наявне маркування: «ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1.5 ОТК 1 Длина 100 м СпецСтрой 

производственная компания г.Москва Дата: 11.07.2021». Маркування українською 
мовою відсутнє. 

0556/10200/21  конфісковане 2 шт. 3186,00   

21 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кабель електричний. На 

упаковці наявне маркування: «ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2.5 ОТК 1 Длина 100 м СпецСтрой 

производственная компания г.Москва Дата: 13.07.2021». Маркування українською 

мовою відсутнє. 

0556/10200/21 конфісковане 1 шт. 2295,00   

22 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RK16501 белая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 70 пара 22120,00   

23 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пружинно-інерційний 

механізм для ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. Пружинно-инерционный механизм 4ROL15/21. МО, Одинцовский р-н, 
с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 20 шт. 11904,00   

24 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RSK30001 белая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

 

0762/10200/21 конфісковане 3 пара 3268,80   



25 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пружинно-інерційний 

механізм для ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 
«…DoorHan. Пружинно-инерционный механизм 6ROL28/14. МО, Одинцовский р-н, 

с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 40 шт. 46336,00   

26 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пружинно-інерційний 

механізм для ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. Пружинно-инерционный механизм 4ROL04/10. МО, Одинцовский р-н, 

с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 20 шт. 10272,00   

27 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RK20502 коричневая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 80 пара 43584,00   

28 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пружинно-інерційний 

механізм для ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 
«…DoorHan. Пружинно-инерционный механизм 6ROL12/21. МО, Одинцовский р-н, 

с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 15 шт. 11916,00   

29 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RK250S03 серая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 5 пара 5240,00   

30 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RK30002 коричневая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 54 пара 71884,80   

31 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як капсулу універсальну для 
ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Капсула 

универсальная KР40. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 100 шт. 4480,00   

32 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як замок ригельний для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Замок 

ригельный KLA. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 250 шт. 97000,00   

33 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як замок боковий для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Замок боковой 

SL58MМО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 15000 шт. 48000,00   

34 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 
отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як стопор для ролетів марки 

«DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Стопор RS02 

0762/10200/21 конфісковане 100 шт. 400,00   



коричневый. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

35 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пластину кріплення в зборі 
для ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. 

Пластина крепления ВР100 в сборе. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. 

www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 80 шт. 3648,00   

36 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як стопор для ролетів марки 

«DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Стопор RS01 белый. 

МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською 

мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 297 шт. 1188,00   

37 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кільце ригельне для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Кольцо 

ригельное RD70. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 200 шт. 5120,00   

38 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як капсулу регульовану для 
ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Капсула 

регулируемая KРU70. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 19 шт. 4636,00   

39 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RK250S01 белая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 15 пара 15720,00   

40 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як вороток для ролетів марки 

«DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Вороток VRS. МО, 

Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою 

відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 80 шт. 43840,00   

41 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 
отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RK18001 белая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 20 пара 9552,00   

42 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пружину тягову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Пружина 

тяговая RS170МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 198 шт. 6494,40   

43 За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пружину тягову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Пружина 

тяговая RS120МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 
українською мовою відсутнє. 

 

0762/10200/21 конфісковане 600 шт. 14880,00   



44 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як замок боковий для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Замок боковой 
SL45MМО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 3000 шт. 7200,00   

45 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як ущільнювач для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Вставка 

уплотнитель UP13. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 400 
погон 

метр 
14400,00   

46 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як замок верхній автоматичний 

для ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. 

Замок верхний автоматический трехсекционный RВ3. МО, Одинцовский р-н, 

с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 100 шт. 20240,00   

47 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як шків для ролетів марки 

«DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Шкив Н130. МО, 
Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою 

відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 40 шт. 4064,00   

48 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як замок боковий для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Замок боковой 

SLЕ45M. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 2000 шт. 4800,00   

49 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кільце дистанційне для 

ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Кольцо 

дистанционное KD40. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 500 шт. 10000,00   

50 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як підшипник для ролетів марки 
«DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Подшипник BR42. МО, 

Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою 

відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 20 шт. 1072,00   

51 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кільце дистанційне для 

ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Кольцо 

дистанционное KD60. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 99 шт. 4514,40   

52 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пружинно-інерційний 

механізм для ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. Пружинно-инерционный механизм 6ROL18/12. МО, Одинцовский р-н, 

с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 5 шт. 3760,00   

53 
За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 
отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

0762/10200/21 конфісковане 40 пара 14304,00   



RK15002 коричневая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

54 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пружинно-інерційний 
механізм для ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. Пружинно-инерционный механизм 4ROL10/12. МО, Одинцовский р-н, 

с.Акулово. www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 30 шт. 15888,00   

55 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RK16502 коричневая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 60 пара 27936,00   

56 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 

марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RK20504 бежевая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 10 пара 6256,00   

57 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як кришку бокову для ролетів 
марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. Крышка боковая 

RSK30002 коричневая. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. www.doorhan.ru...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 8 пара 8211,20   

58 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як направляючий пристрій для 

ролетів марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: «…DoorHan. 

Устройство направляющее RU6501 белое. МО, Одинцовский р-н, с.Акулово. 

www.doorhan.ru...». Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 50 пара 2080,00   

59 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як блок керування 

автоматичними воротами марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. REPEATER. WWW.DOORHAN.COM...». Маркування українською 

мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 1 шт. 960,80   

60 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 
отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пульт керування 

автоматичними воротами марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. Transmitter 5PRO-Black. WWW.DOORHAN.COM...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 1 шт. 1000,00   

61 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пульт керування 

автоматичними воротами марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. Transmitter 15PRO-Black. WWW.DOORHAN.COM...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 1 шт. 996,80   

62 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як блок керування 

автоматичними воротами марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. RADIOPARKING. WWW.DOORHAN.COM...». Маркування 
українською мовою відсутнє. 

 

0762/10200/21 конфісковане 1 шт. 2049,60   



63 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як клавіатуру кодову 

бездротову для автоматичних воріт марки «DoorHan». На маркуванні зазначено 
наступне: «…DoorHan. KEYPAD. WWW.DOORHAN.COM...». Маркування 

українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 1 шт. 796,80   

64 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як блок керування 

автоматичними воротами марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. GSM. WWW.DOORHAN.COM...». Маркування українською мовою 

відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 1 шт. 3212,00   

65 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пульт керування 

автоматичними воротами марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 

«…DoorHan. Transmitter Model: T_5, 433MHz3V. WWW.DOORHAN.COM...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

0762/10200/21 конфісковане 1 шт. 596,00   

66 

За результатами зовнішнього огляду, наявним маркуванням та згідно з інформацією, 

отриманою з мережі Інтернет, товар ідентифіковано як пульт керування 

автоматичними воротами марки «DoorHan». На маркуванні зазначено наступне: 
«…DoorHan. Transmitter Model: T_15, 433MHz3V. WWW.DOORHAN.COM...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

 

0762/10200/21 конфісковане 1 шт. 1128,80  

67 
Піраміда металева для транспортування листового скла розміром 

3210х2250х2250мм 
1354/10200/21  конфісковане 3 шт. 13274,40   

68 

Легковий автомобіль Mercedes-Benz C180, б/в, реєстраційний знак DEE805, WIN 

WDB2020181A246210, 1995 р.в., сірого кольору, об'єм двигуна 1799 смЗ, двигун 

бензиновий, знаходиться у технічно справному стані.Відсутній техпаспорт. Ключ. 

0212/10200/13 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 120048,44 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу 

69 

Легковий автомобіль Nissan Maxima, р.н. 6364ВЕ-7, кузов № JN1CAUA32U0035324, 

1998 р.в., бензин, 2000 смЗ, сірого кольору. Відсутні: техпаспорт. Передня гума - 
NOKIAN, задня гума - NOKIAN, висота протектора - 5 мм. Ключ. 

0285/10203/13  

майно, що 

перейшло у 
власність держави  

1 шт. 119589,80 

 Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 
на ходу. 

Пошкоджен

о заднє скло    

70 

Автомобіль Ford Transit, № куз. WFHXX9BVHV11788, fl.H.3.GSZ365, 1995 

р.в.Передня гума - MAXMILER, задня гума - MATADOR,MAXMILER висота 

протектора - 3 мм. Ключ, техпаспорт. 

0085/10205/11  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 118471,66 

 Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу.  

71 

А/м "Мазда 626" д.н. JV231, кузов JMZGC162201816829, 1987 р.в. Передня гума -

MARSHAL, задня гума MICHELIN,CONTINENTAL висота протектора - 2 мм. 

Ключ, техпаспорт. 

0065/10200/ 07  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 82478,84 

 Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу.  

72 
Легковий автомобіль Mazda MX-3, 1992 р.в., кузов JMZEC13A200104941, 
реєстраційний номер TVL649 

0285/1200/12 
майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 117213,51 
 Автомобіль 

в 

несправном



у стані, не 

на ходу.  

73 

Автомооіль"VOLVO V40 1,9 TD" д.н.з. DJE4X15 (Польща), номер кузова 

YY1VW7113WF140740, колір - синій, об'єм двигуна -1870 смЗ, 1997 р.в., вид палива 
- Лобове скло без пошкодження, склоомивачі - 2 штуки в наявності. Кузов має 

корозійні та механічні пошкодж 

0591/10200/16 
майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 168725,22 

 Автомобіль 

в 
несправном

у стані, не 

на ходу.  

74 

Автомобіль марки «VW Golf», синього кольору, рік випуску 1998, бензин 1390 см, 

реєстраційний номер FRR206, кузов WVWZZZ1JZWW013849, резина на металевих 

дисках: переднє ліве колесо резина марки: «GOODYEAR»195/65 R15, ліве заднє 

колесо «PNEUMANT»195/65 R15 

1045/10200/19 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 82350,39   

75 

Автомобіль Форд Сієра 1991 р.в., двигун 1998 смЗ, бензин, кузов 

WFONXXGBBNMC0Vi77,p.K. АЕ187Ї. Відсутні: акумулятор, задній замок 

багажника. Передня гума - VALLA1, задня гума - VALLA1, висота протектора - 5 

мм. Ключ, техпаспорт. 

кв. МД-1 № 

575352 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 108121,08 

 Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу.  

76 
Модуль керування кришки багажника до автомобіля "PORSHE MACAN", 

арт.7Р5959107E 
0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 17253,00   

77 Панель моторного відсіку до автомобіля "PORSHE MACAN", арт.95В807174С1ЕО 0364/10200/20  
майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 1678,95   

78 Гвинт з шестигранной головкой та з шайбою, арт.N10009209 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

4 шт. 96,52   

79 Ричаг привода до автомобіля"PORSHE MACAN" арт.95В823661А. 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 544,95   

80 Огранічітель двері до автомобіля "PORSHE MACAN" арт.8R0837267C 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 1442,85   

81 
Корпус здеркала (правого) до автомобіля "PORSHE MACAN" арт.95B857528A 

SWA. 
0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 2046,00   

82 Пластина фари до автомобіля "PORSHE MACAN" арт. 95B941122F та 95B941121F 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 
власність держави  

2 шт. 2562,30   

83 Обліцовка радіатора до автомобіля "PORSHE MACAN", артикул відсутній. 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 1573,20   

84 Обліцовка капота до автомобіля "PORSHE MACAN" арт. 95B805806P1EO 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 3041,55   

85 Подушка безпеки до автомобіля "PORSHE MACAN" арт. 95B880742 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

 

1 шт. 15020,10   



86 
Направляючий бампера (кронштейн) до автомобіля "PORSHE MACAN" арт. 

95B807889С та 95B807890C. 
0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

2 шт. 3090,60   

87 Кріплення фари до автомобіля "PORSHE MACAN" арт. 95B805594 та 95B805295 0364/10200/20  
майно, що 

перейшло у 

власність держави  

2 шт. 8487,90   

88 Тросик замка капоту до автомобіля "PORSHE MACAN" арт. 95B823536А 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

 

1 шт. 871,88   

89 Механізм замка капоту до автомобіля "PORSHE MACAN" арт. 95B823529B. 0364/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 2101,50   

90 Носії інформації - USB флеш-накопичувачі. 2096/10200/18  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

4 шт. 0,00   

91 
Провід ізольований Lightning to USB Cable (1 m) TM Apple в коробці по 1 шт. 140 

коробок 
0793/10200/20 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

140 шт. 57078,00   

92 
Засіб "ПАЛАЧ" від клопів, тараканів, блох, мурах.       (196 упаковок по 5 штук в 
упаковці).                                              

кв МД-1 РА № 
0082684 

майно, що 
перейшло у 

власність держави  

980 шт. 27319,04   

93 Нитки хірургічні (80 упаковок, 6024 штук).                                           
кв МД-1 РА № 

0082684 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

6024 шт. 45759,39   

94 
Легковий автомобіль Volkswagen Transporter, реєстраційний знак FEG927, кузов | 

WV2ZZZ70ZTX226134, 1996 р.в, білого кольору 
0014/10200/11 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 104021,93 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 
ПП 

"Аметіз" 

95 

Автомобіль "Volkswagen Golf, р.н. ВКА7841, номер кузова WVWZZZ1HZSD539698, 

1995 р.в., зеленого кольору, об'єм двигуна 1391 смЗ, тип двигуна - бензиновий, 

коробка передач механічна 

0043/10200/15; 

0506/10200/14 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 75002,88 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 
"Аметіз" 

 



96 
OPEL VECTRA, номер кузова WOL000087NV136879, д.н.з. WY9937G, білого 

кольору, об'єм двигуна - 1796 см.куб., рік випуску 1991 рік., тип двигуна бензиновий 
0092/10200/15 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 183199,01 

Автомобіль 

в 

несправном
у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

97 
Легковий автомобіль Audi 80, р.н. RVN 357, 1987 р.в., кузов № 

WAUZZZ89ZHA476650, білого кольору 
0277/10200/09 

майно, що 
перейшло у 

власність держави  

1 шт. 125450,77 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 
Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

98 
Автомобіль "Toyota Vitz", транзитний д.н.з. АВ918032, номер кузова SCP10-

0112543, 1999 р.в., бензин, об'єм двигуна 997 смЗ, білого (світло-сірого) кольору 
0362/10200/14 

майно, що 

перейшло у 
власність держави  

1 шт. 57177,91 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен
о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

99 
Легковий автомобіль   "BMW-520" д.р.№ FSG707 кузов № WBAHB110303985438 

1991 смЗ бензин 
0408/10200/08 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 91492,48 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 
території 

ПП 

"Аметіз" 

100 
«Mersedes benz C220», 1993 p., Кузов WDB2021211-А042246, д.н. EGR991, 

червоного кольору 
0444/10200/11 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 95242,15 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 



на ходу. 

Пошкоджен

о під час 
пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

101 
Автомобіль марки «MERCEDEC-BENZ» 1985 року виготовлення, д.р.н. 0227 ЕЕ-1, 

номер кузова WDB1240831F063 710, бензиновий двигун, сірого кольору 
0559/10200/13 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 347615,84 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 
ПП 

"Аметіз" 

102 

Автомобіль    "VOLKSWAGEN    PASSAT",   державний   номер     WML   08   SL,   

номер   кузова WVWZZZ3BZVE061198, 1997 року виготовлення, кольору білого 

металіку,   тип двигуна "дизель", об"єм двигуна 1896 см.куб 

0629/10200/13 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 148808,75 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 
"Аметіз" 

103 

Легковий автомобіль "Opel Kadett" (розбите скло, пошкоджено),н.з. JKY 883(б/в), в 

технічно несправному стані, пробіг згідно спідометру -89050 км. Кузов автомобіля 

має значні фарбові пошкодження та сквізні пошкодження іржею, переднє ліве скло 

відсутня, лобове скло має 

0018/10200/01 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 145316,08 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

104 

Автомобіль «AUDI 100», д.н.з. EFL340, кузов WAUZZZ4AZRN024863, чорного 

кольору, 1993 року виготовлення, об'єм двигуна 2771 смЗ, бензиновий, автогума 

передня марки «SOLARO»-195/65R15, «WINTER TACT»- 195/65R15, на литих 

дисках, зношення гуми до 30%. Пошкодж 

0127/10200/16 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 466956,92 

Автомобіль 
в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 



території 

ПП 

"Аметіз" 

105 

«SEAT CORDOBA», номер кузову VSSZZZ6KZVR172701, держ.рег. № СА5263ХТ 

(BG), двигун дизель1900мЗ, 1997 р.в., кольору - зелений ліве переднє та ліве заднє 

крила мають ушкодження-вм'ятини, розбита передня ліва фара,кузов та бампера 

мають численні сколи, наявн 

0333/10200/16 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 163131,87 

Автомобіль 
в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

106 

Вантажний автомобіль IVECO 240 Е42, фургон тентований, реєстраційний номер АІ 

3164-4, ід.номер WJME2JSJ004170149, 1995 року виробництва, тип двигуна 

дизельний, колір чорний, 13798 смЗ. Показник одометра 366362 км. В наявності 

акумулятори - 2 шт., колеса:  

0018/10200/201

6 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 766431,03 

Автомобіль 

в 

несправном
у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

107 

Транспортний засіб особистого користування «AUDI A6», номер кузову 
WAUZZZ4BZWN038441, держ.рег. № GCB013. Сірого кольору. 1998 року 

виробництва. Тип двигуна: бензин. V двигуна 1781 см. куб (110.00 кВт).Автомобіль 

має незначні пошкодження лако-фарбового по 

0296/10200/16 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 184528,36 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 
на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

108 

Автомобіль марки «КІА CARENS» реєстраційний номер PZ3S6CY, кров 
KNEFC524135223542, 2002 р.в., сірого кольору, 1991 см. куб., дизель. Автомобіль 

має крила мають пошкодження іржею, розбита передня ліва фара, кузов   

автомобіля, передня решітка, бампери мають  

0472/10200/16 
майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 197326,80 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 
Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

 



109 
Автомобіль Mercedes Benz 210, р.н. GPU79GG, кузов WDB2100041А227743,   1996   

р.в., біжевий    колір,   2155    см. куб., дизель. 
0557/10200/17 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 233998,30 

Автомобіль 

в 

несправном
у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

110 

Автомобіль «OPEL VECTRA», д.р.н. KGR1V82, номер кузова W0L0JBF19X1089057, 

1999 року виготовлення, об'єм двигуна 1598 см. куб., бензин, Автомобіль має 

ношкодженпялюдряпина в області ручки відкривання правої передньої двері 

(довжиною близько 1,5 см.) пошкодження фарби заднього бамперу праворуч 
(довжиною близько 15 см.), пошкодження (потертості) декоративного покриггя 

ричала перемикання швидкості в салоні а/м, а так саме декоративного покриття 

ручки стоянкового гальма на передньому бампері численні сколи фарби. На а/м 

встановлено акумулятор «ВАРТА», чорного кольору- магнітола «PHILIPS CAR 

400». 

1054/10200/17 
майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 63410,00 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 
Пошкоджен

о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

111 
Автомобіль Volkswagen Passat, 1988 p.з., кузов № WVWZZZ31ZKB107670, двигун 1 

781 смЗ, р.н. ТК2631 

МД-1 № 

296180 від 
08.10.2000 

майно, що 

перейшло у 
власність держави  

1 шт. 95659,24 

Автомобіль 

в 

несправном

у стані, не 

на ходу. 

Пошкоджен
о під час 

пожежі на 

території 

ПП 

"Аметіз" 

112 

Легковий автомобіль  BMW 520 р.н. М134ОА32 синього кольору, номер кузова 

WBADT21010GZ10876 об’єм двигуна 1800см3, тип – бензин, рік виготовлення-

2002. Показник одометру 345623км. На автомобілі встановлена гума: DunLop 

225/55/16 - 4шт., запасне колесо Amtel 205/60/15 - 1шт. б/в. Акумулятор: Bosh S5 

100А/ч. Автомобіль має пошкодження: на задньому лівому крилі. В салоні 

автомобіля відсутнє дзеркало заднього виду, пошкоджено сидіння водія. Ключі 

запалення від автомобіля марки BMW 520 р.н. М134ОА32 , номер кузова 

WBADT21010GZ10876. 

1031/10200/19 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 186233,60 

Автомобіль 

зберігається 

митницею в 

якості 

речових 

доказів 

113 

Автомобіль марки «FORD COUGAR », реєстраційний номер DFV738, кузов 

WF0HT61L0X5217631, двигун бензин об'єм 2544 см куб., потужність 125 kW, 

кольору - синій (melyna) передні крила та капот мають ушкодження - вм'ятини, 

кузов та бампера мають численні сколи,  

0252/10200/16 

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 433642,16 

Автомобіль 

зберігається 

митницею в 

якості 

речових 

доказів 

 



114 

Автомобіль «Шевроле Нива», д.н.з. Т406ХК199, номер кузова Х9L212300А0294938, 

2010 року виготовлення, колір чорно-синій металік, тип двигуна бензин, потужність 

двигуна 58.5/79.6 кВт/л., автомобіль має 5 ступіневу механічну коробку 
переключення швидкостей. Автомобіль попереду має литі диски з логотипом 

«Шевроле», позаду праворуч на металевому диску та праворуч на литому диску з 

логотипом «Шевроле». Резина на них «DANLOP» розміром R15 знос 30 

%.Автомобіль має попереду значні пошкодження:  корозія металу попереду на 

капоті (корозією пошкоджено метал та фарбу):- пошкоджена фарба на логотипі 

«Шевроле», яка нанесена на перед капоту;- відсутня декоративна обліцовка 

радіатора попереду а/м під номерним знаком; - відсутня праворуч попереду 

декоративна обліцовка фари;- відірвано кріплення переднього бамперу;- численні 

сколи на лобовому склі;- зламану ручку на передньої правої двері а/м; - пошкоджено 

кріплення переднього лівого дзеркала (обгорнуто стрічкою);- відірваний задній 

підкрилок ліворуч;- запасне колесо на литому диску  «DANLOP» розміром R15 знос 

20 % та закутано чохлом.В багажнику а/м розташовано газовий балон червоного 
кольору.В салоні а/м магнітола «PIONER», відірвано гніздо прикурувача та 

відсутній сам прикурувач, відсутній захистний декоративний кожух на рулевій 

колонці, відсутня захисна декоративна кришка праворуч педалі газу, відсутній 

заводський бензобак, демонтована спинка заднього сидіння та захисна металева 

плита бензобаку.Показник одометра 226966 км.         

0909/10200/20  

майно, що 

перейшло у 

власність держави  

1 шт. 151733,77 

Автомобіль 

зберігається 

митницею в 

якості 

речових 

доказів 

115 
Автомобіль БМВ 535і, 1991 р. випуску, кузов №WBAHD11080BE65741, двигун 

№346КВ04А0477А03611001750849, в незадовільному стані 

Акт прийому-

передачі 

транспортного 

засобу від 

05.02.2004р.  

УМВС України 

в Чернігівській 
області 

Акт опису і 

попередньої оцінки 

майна, з ознаками 

безхазяйного №2 від 

05.02.2004р. 

1 шт. 11 000,00  

116 
Автомобіль Мерседес-бенц 300d, 1990 р. випуску, кузов №WDB1240231B417, 

двигун №603960120143, в незадовільному стані 

Постанова 

слідчого від 

23.01.2002р. 

про закриття 

кримінальної 

справи №99/77 

від 

22.07.1997р.  

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Чернігівської 

міської ради №37 

від 17.02.2003р. 

1 шт. 102 628,30  

117 

Господарські електронні ваги 

 

Постанова про 

визнання 

речових 

доказів 

Ніжинського 
РВП ГУНП в 

Чернігівській 

області від 

29.07.2020 

Виконавчий лист № 

1-кп/740/618/20, 

виданий 07.07.2022 

Ніжинським 

міськрайонним 
судом Чернігівської 

області 

1 шт. 150 

 

118 

Промислові ваги максимальною вагою 1000 кг маркування РП-1Ш13М № 18093 з 

інвентарним номером № 294607 

Постанова про 

визнання 

речових 

Виконавчий лист № 

1-кп/741/153/18, 

виданий 02.11.2021 

1 шт. 1500 

 



доказів 

Ніжинського 

РВП ГУНП в 
Чернігівській 

області від 

23.08.2018 

Носівським 

районним судом 

Чернігівської 
області 

119 

Промислові ваги максимальною вагою 1000 кг № 24412 Постанова про 

визнання 

речових 

доказів 

Ніжинського 

РВП ГУНП в 

Чернігівській 

області від 

03.10.2018 

Виконавчий лист № 

1-кп/741/153/18, 

виданий 02.11.2021 

Носівським 

районним судом 

Чернігівської 

області 

1 шт. 1300 

 

120 

Ваги №12574, 1969 року випуску Постанова про 

визнання 
речових 

доказів 

Ніжинського 

РВП ГУНП в 

Чернігівській 

області від 

24.09.2019 

Виконавчий лист № 

1-кп/729/11/21, 
виданий 26.01.2022 

Бобровицьким 

районним судом 

Чернігівської 

області 

1 шт. 800 

 

121 

Мобільний телефон «TECHNO POP» в чохлі разом з чеком та документами (без 

зарядного пристрою) в коробці 

Постанова про 

опис та арешт 

майна 

боржника № 

66051381 від 
13.12.2021 

Виконавчий лист № 

1-кп/742/71/1 від 

27.04.2021 

1 шт. 800,00  

 

122 

Металевий гайковий ключ (для велосипеда) Постанова про 

опис та арешт 

майна 

боржника № 

57954507 від 

13.12.2021 

Виконавчий лист № 

1-кп/742/189/17 від 

15.01.2018 

Прилуцького 

міськрайонного 

суду 

1 шт. 100,00  

 

123 

Металеві кусачкі Постанова про 

опис та арешт 

майна 

боржника № 

57954507 від 

13.12.2021 

Виконавчий лист № 

1-кп/742/189/17 від 

15.01.2018 

Прилуцького 

міськрайонного 

суду 

1 шт. 50,00 

 

Примітка: 
Інформація щодо майна зазначена в позиціях : 

№1-№114 надана Чернігівською митницею Державної митної служби України 

№115-№116 надана ГУ ДПС у Чернігівській області 

№117-№123 надана Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Півнчно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції України (м.Суми ) 


