
 

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 06.01.2023 

 

№ 

п/п 

 

Найменування майна 

Первинний 

документ 

Статус  

(підстава 

переходу  у 

власність 

держави) 

 

Кількість 

Одиниці 

виміру 

Облікова вартість 

майна 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з'єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 26 х 

187 х 3047 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,780 м.куб. 21 530,31   

2.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з'єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 27 х 

186 х 3050 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,840 м.куб. 22 256,05   

3.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

185 х 3044 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,890 м.куб. 22 860,84   

4.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

185 х 3047 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,890 м.куб. 22 860,84   

5.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

188 х 3050 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,930 м.куб. 23 344,66   



6.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 25 х 

184 х 2550 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,410 м.куб. 17 054,91  

7.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

187 х 2049 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,290 м.куб. 15 603,43  

8.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

183 х 1948 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,200 м.куб. 14 514,82  

9.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

187 х 1545 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 0,970 м.куб. 11 732,81  

10.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

186 х 1548 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 0,970 м.куб. 11 732,81  

11.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 27 х 

185 х 1546 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 0,930 м.куб. 11 248,98  

12.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 26 х 

184 х 1450 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 0,830 м.куб. 10 039,41  

13.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 0,800 м.куб. 9 676,54  



мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 25 х 

185 х 1450 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

14.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

184 х 1346 мм, в кількості 120 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 0,830 м.куб. 10 039,41  

15.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 27 х 

154 х 3050 мм, в кількості 140 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,780 м.куб. 21 530,31  

16.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 26 х 

153 х 2750 мм, в кількості 140 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 1,530 м.куб. 18 506,39  

17.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 28 х 

157 х 1550 мм, в кількості 140 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 0,950 м.куб. 11 490,90  

18.  Відповідно до наданих документів товар є 

пиломатеріалами обрізними із деревини ясена (дошка), 

розпиляними уздовж, неструганими, нешліфованими, не 

мають торцевих з’єднань (1,2,3 гатунку), розмірами 27 х 

155 х 1450 мм, в кількості 140 шт. Будь-яке маркування на 

товарі відсутнє. 

0205/10200/22 

23.08.22 
конфісковане 0,850 м.куб. 10 281,33  

19.  
гравірувальна головка SAUNO T2B10, EH035C1B44D 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 12106,80  

20.  гравірувальний лазерний станок SAUNO  з робочою 

поверхнею 85*100 см. в розібраному стані, в складі: 1). 

рама станка загальна довжина 152 см, повздовжна планка з 

вмотованим гвинтовим валом та двигуном -  152 см - 2 шт, 

ніжками 20 см. - 4 шт, поперечна планка 111 см, 2 шт,  

лампа для лазеру TONGLI - 1 шт., 2). Головка SAUNO 

T2B10 №ЕН035С1В3FB - 1 шт.  з кабелем живлення та 

комутації.  

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 121993,20  

21.  гравірувальний станок SAUNO (робоча поверхня 

невідома) в розібраному стані, в складі: 1). Блок керування 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 151833,00  



з кабелем живлення та роз'ємом в металевому ящику 

розміром 370*325*180 мм, 2). рама станка загальна 

довжина 217 см, повздовжні планки 217 см з ніжками в 

комплекті довжиною 40 см - 2 шт, поперечна верхня планка 

107 см - 2 шт, поперечна нижня планка 96 см, 2 шт, 

гвинтовий вал переміщення з двигуном 204 см, 1 шт, 

портал з двигуном в комплекті  з електрокабелем живлення 

та комутації, довжина 94 см, 1 шт. 

22.  гравірувальний станок SAUNO з робочою поверхнею 

60*120 см в розібраному стані, в складі: 1). Блок керування 

з кабелем живлення та роз'ємом в металевому ящику 

розміром 370*325*180 мм, індикаторна панель з 

клавіатурою та платою керування. 2). рама станка загальна 

довжина 157 см, повздовжні планки з ніжками - 40 см, 

довжина 157 см - 2 шт, поперечні верхні планки довжина 

87 см, 2 шт, поперечні нижні планки - 76 см, 2 шт. 

гвинтовий вал переміщення з двигуном, довжина 162 см, 1 

шт, портал з 2-ма двигунами в комплекті з 

електрокабелями живлення та комутації, довжина 90 см. 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 90748,80  

23.  гравірувальний станок SAUNO з робочою поверхнею 

60*120 см в розібраному стані, в складі: 1). Блок керування 

з кабелем живлення та роз'ємом в металевому ящику 

розміром 370*325*180 мм, індикаторна панель з 

клавіатурою та платою керування. 2). рама станка загальна 

довжина 157 см, повздовжні планки довжина 157 см - 2 шт 

з ніжками - 40 см, поперечні верхні планки довжина 87 см, 

2 шт, поперечні нижні планки - 76 см, 2 шт. гвинтовий вал 

переміщення з двигуном, довжина 162 см, 1 шт, портал з 2-

ма двигунами в комплекті з електрокабелями живлення та 

комутації, довжина 90 см. 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 90748,80  

24.  гравірувальний станок SAUNO з робочою поверхнею 

60*120 см в розібраному стані, в складі: 1). Блок керування 

з кабелем живлення та роз'ємом в металевому ящику 

розміром 370*325*180 мм 2). рама станка загальна 

довжина 157 см, повздовжні планки довжина 157 см - 2 шт. 

з ніжками - 40 см, поперечні верхні планки довжина 87 см, 

2 шт, поперечні нижні планки - 76 см, 2 шт. гвинтовий вал 

переміщення з двигуном, довжина 162 см, 1 шт, 4). портал 

з 2-ма двигунами в комплекті з електрокабелями живлення 

та комутації, довжина 90 см. 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 90748,80  

25.  гравірувальний станок SAUNO з робочою поверхнею 

60*120 см в розібраному стані, в складі: 1). Блок керування 

з кабелем живлення та роз'ємом в металевому ящику 

розміром 370*325*180 мм, 2). рама станка загальна 

довжина 157 см, повздовжні планки довжина 157 см - 2 шт  

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 90748,80  



з ніжками - 40 см, поперечні верхні планки довжина 87 см, 

2 шт, поперечні нижні планки - 76 см, 2 шт. гвинтовий вал 

переміщення з двигуном, довжина 162 см, 1 шт, портал з 2-

ма двигунами в комплекті з електрокабелями живлення та 

комутації, довжина 90 см. 

26.  гравірувальний станок SAUNO з робочою поверхнею 

70*110 см. в розібраному стані, в складі: 1). Блок керування 

з роз'ємом в металевому ящику розміром 370*325*180 мм,  

2). рама станка загальна довжина 155 см, повздовжні 

планки 155 см - 2 шт, поперечна планка 92 см - 2 шт, ніжки 

- 16 см, 4 шт, гвинтовий вал переміщення з двигуном 128 

см, 1 шт, портал з двигуном в комплекті  з електрокабелем 

живлення та комутації, довжина 102 см, 1 шт. 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 92152,80  

27.  гравірувальний станок SAUNO з робочою поверхнею 

80*140 см в розібраному стані, в складі:  1). рама станка 

загальна довжина 192 см, повздовжні планки 192 см, 2 шт, 

ніжки опори - 20см, 4 шт, поперечні планки 101 см, 2 шт, 

гвинтовий вал переміщення з двигуном 172 см, 1 шт, 

портал з двума двигунами в комплекті з електрокабелем 

живлення та комутації, довжина 112 см, 1 шт. 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 138688,40  

28.  електронний відлякувач щурів та мишей "электрокот 

ТУРБО", виробник ООО "НПП БИОС", РФ 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 5,00 шт. 3969,00  

29.  електронний відлякувач щурів та мишей "электрокот", 

виробник ООО "НПП БИОС", РФ 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 9,00 шт. 5516,10  

30.  кабель з AVG роз'ємом та припаяною платою, довжиною 

близько 35 см 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 17,00 шт. 963,90  

31.  кулькова гайка КМ 16*10, діаметр 28 мм, ISEL, модель 

213510 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 9,00 шт. 13680,90  

32.  
лінійний підшипник розміром 120*70*30 мм, ISEL 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 6,00 шт. 5146,20  

33.  
панамки BROOKLYN в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 321,00 шт. 71904,00  

34.  
панамки POLO в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1958,00 шт. 390621,00  

35.  
панамки PUMA в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1940,00 шт. 377524,00  

36.  
панамки THE NORTH FACE в асортименті, 100% coton 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 299,00 шт. 67603,90  

37.  
панамки двухсторонні ADIDAS в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 210,00 шт. 49686,00  

38.  
панамки двухсторонні BROOKLYN в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1829,00 шт. 409696,00  

39.  
панамки двухсторонні NY в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 2653,00 шт. 562701,30  



40.  
панамки двухсторонні POLO в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 931,00 шт. 208544,00  

41.  
панамки двухсторонні qp в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1940,00 шт. 434560,00  

42.  
панамки двухсторонні UNDER ARMOUR в асортименті 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 2241,00 шт. 501984,00  

43.  
плата керування до станка SAUNO розміром 18*19 см 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 30,00 шт. 31617,00  

44.  ультразвуковий відлякувач гризунів "ТОРНАДО 300", 

виробник ООО "МНПФ "Центр новые технологии", РФ 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 3,00 шт. 3658,50  

45.  ультразвуковий відлякувач гризунів "Ястреб-200", 

виробник ООО "Замоскворечье", РФ 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 2,00 шт. 1607,40  

46.  ультразвуковий відлякувач гризунів "Ястреб-800", 

виробник ООО "Замоскворечье", РФ 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 1,00 шт. 1705,50  

47.  універсальний ультразвуковий відлякувач комах 

"ТОРНАДО ОТАР-2, виробник ООО "МНПФ "Центр 

новые технологии", РФ 

0164/10200/22 

10.05.2022 
конфісковане 2,00 шт. 1584,00  

48.  За результатами зовнішнього огляду, наявним 

маркуванням та згідно з інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як турку (кавоварку), 

ємністю 600 мл. На маркуванні зазначено наступне: 

«…ТУРКА (кофеварка) 600г. Медь. Артикул КО-2606. 

ООО «Станица» 357500, г.Пятигорск, Россия...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

1542/10200/21 

06.12.2021 

 

конфісковане 1,00 шт. 456,30  

49.  За результатами зовнішнього огляду, наявним 

маркуванням та згідно з інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як турку (кавоварку), 

ємністю 500 мл. На маркуванні зазначено наступне: 

«…ТУРКА (кофеварка) 500г. Медь. Артикул КО-2605. 

ООО «Станица» 357500, г.Пятигорск, Россия...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

1542/10200/21 

06.12.2021 

 

конфісковане 7,00 шт. 3263,40  

50.  За результатами зовнішнього огляду, наявним 

маркуванням та згідно з інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як турку (кавоварку), 

ємністю 400 мл. На маркуванні зазначено наступне: 

«…ТУРКА (кофеварка) 400г. Медь. Артикул КО-2604. 

ООО «Станица» 357500, г.Пятигорск, Россия...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

1542/10200/21 

06.12.2021 

 

конфісковане 21,00 шт. 7352,10  

51.  За результатами зовнішнього огляду, наявним 

маркуванням та згідно з інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як турку (кавоварку), 

ємністю 300 мл. На маркуванні зазначено наступне: 

«…ТУРКА (кофеварка) 300г. Медь. Артикул КО-2603. 

ООО «Станица» 357500, г.Пятигорск, Россия...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

1542/10200/21 

06.12.2021 

 

конфісковане 1,00 шт. 341,10  



52.  За результатами зовнішнього огляду, наявним 

маркуванням та згідно з інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як турку (кавоварку), 

ємністю 220 мл. На маркуванні зазначено наступне: 

«…ТУРКА (кофеварка) 220г «Мечта». Медь. Артикул КО-

26022Ц. ООО «Станица» 357500, г.Пятигорск, Россия...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

1542/10200/21 

06.12.2021 

 

конфісковане 3,00 шт. 1053,00  

53.  За результатами зовнішнього огляду, наявним 

маркуванням та згідно з інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як турку (кавоварку), 

ємністю 200 мл. На маркуванні зазначено наступне: 

«…ТУРКА (кофеварка) 200г. Медь. Артикул КО-2602. 

ООО «Станица» 357500, г.Пятигорск, Россия...». 

Маркування українською мовою відсутнє. 

1542/10200/21 

06.12.2021 

 

конфісковане 17,00 шт. 5569,20  

54.  

За результатами зовнішнього огляду, згідно з наданими 

документами та інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як плиту кальцій-

силікатну, розміром 500 х 100 х 50 мм. Будь-яке 

маркування відсутнє. 

0091/10200/22     

25.01.22 
конфісковане 16 Шт 11525,76 

Товар 

знаходиться 

в пункті 

пропуску, 

який 

знаходиться 

у простої. 

Крім того за 

повідомлен

ням 

прикордонн

ої служби 

можливі 

періодичні 

обстріли 

пунктів 

пропуску 

через 

державний 

кордон 

України  

55.  За результатами зовнішнього огляду, згідно з наданими 

документами та інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як мат алюмінієво-

силікатний, розміром 1000 х 500 х 10 мм. Будь-яке 

маркування відсутнє. 

0091/10200/22     

25.01.22 
конфісковане 5 Шт 909 _”_ 

56.  За результатами зовнішнього огляду, згідно з наявним 

маркуванням та інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як суміш вогнетривку 

марки «RATH», в паперовому мішку, вагою 20 кг. На 

упаковці наявне маркування: «RATH Grade Carathin E 80-2 

0091/10200/22     

25.01.22 
конфісковане 18 Мішок 5184 _”_ 



Content 20 KG Date 06.08.21 Mixing Liquid Phosphatbinder 

Made in Austria…». Маркування українською мовою 

відсутнє. 

57.  За результатами зовнішнього огляду, наявним 

маркуванням та згідно з інформацією, отриманою з мережі 

Інтернет, товар ідентифіковано як суміш вогнетривку 

марки «RATH», в паперовому мішку, вагою 25 кг. На 

упаковці наявне маркування: «RATH Grade CARATH 1800 

D Content 25 KG Date 06.08.21 Mixing Liquid Drinking water 

Made in Austria …». Маркування українською мовою 

відсутнє. 

0091/10200/22     

25.01.22 
конфісковане 47 Мішок 19986,75 _”_ 

58.  Мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору із 

сенсорним екраном, б/у 

Постанова про 

визнання 

предметів 

речовими 

доказами 

Ніжинського ВП 

ГУНП України в 

Чернігівській 

області від 

15.02.2018 

Виконавчий лист 

№ 1-кп/740/3/22, 

виданий 

16.11.2022 

Ніжинським 

міськрайонним 

судом 

Чернігівської 

області 

1 шт. 600,00  

59.  Мобільний телефон марки «Huawei»чорного 

кольору/IMEIвідсутній/з батареєю живлення та зарядний 

пристрій марки «Samsung»білого кольору 

Протокол 

вилучення від 

08.07.2022 

 

Постанова 

Новозаводського 

районного суду 

м. Чернігова 

суду № 

751/2461/22 від 

26.07.2022 

1 шт. 1266,67   

60.  

Бензопили марки Штиль   

Постанова про 

визнання та 

приєднання до 

матеріалів 

кримінального 

провадження 

речових доказів 

від 02.11.2019 

Виконавчий лист                   

№ 743/505/20 від 

01.06.2021, 

виданий 

Ріпкинським 

районним судом 

Чернігівської 

області 

2 шт. 21000  

 

61.  Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S7», з сім-

карткою «лайфсел» 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 583  



62.  Мобільний телефон марки «Xiaomi», 

ІМЕІ:865354031184513, ІМЕІ:86535431184521,  з двома 

сім-картками оператора «ВФ Україна» номер 

+380661690085 та номер+380958204182 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 480  

63.  Мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ: 

356442052540907, ІМЕІ:356443052540905, з сім-карткою 

оператора «ВФ Україна» абонентський номер 

+380958894582 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 251  

64.  Мобільний телефон марки «NOMI»  модель 1503 ІМЕІ 

358746120477837, 358746120477845 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/108/22 від 

15.02.2021 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 750/5031/18 

від 28.05.2021 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 170  

65.  Мобільний телефон марки «NOMI» модель 1451 ІМЕІ 

353033080123635, ІМЕІ 353033080123643 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/108/22 від 

15.02.2021 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 750/5031/18  

від 28.05.2021 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 157  

66.  Мобільний телефон марки «Самсунг» модель SM-

320H/DS ІМЕІ 353774080927844, ІМЕІ 353775080927841 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/108/22 від 

15.02.2021 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 750/5031/18  

від 28.05.2021 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 325  

67.  Мобільний телефон «Самсунг» Гелаксі А70 в чохлі з сім-

карткою «лайфселл» та картою пам`яті об`ємом 2 Гб 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

1 шт. 1000  



Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

районний суд м. 

Чернігова 

68.  Мобільний телефон «Номі» 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

 

1 шт. 365  

69.  Мобільний телефон «Asus», ІМЕІ 3559404060690899, з 

карткою пам`яті «Exceleram», 16 Gb з написами на задній 

кришці «Транс сим-прием» 

(стан не відомий) 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 633  

70.  Мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі золотистого 

кольору з пошкодженим екраном 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 400  

71.  Мобільний телефон «SamsungA20S», ІМЕІ 1: 

35499611283440401, ІМЕІ 2: 35499711283440201 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 1750  

72.  Мобільний телефон «HTC», ІМЕІ 1: 35606205743769, 

ІМЕІ 2: 356062057437709 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 176  

73.  Мобільний телефон «HTC», ІМЕІ 1:358044052256969 

 

Вирок 

провадження по 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

1 шт. 227  



справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

74.  Мобільний телефон «Lenovо», ІМЕІ 8628020227114426 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 50  

75.  Мобільний телефон «Blackiew», ІМЕІ 1: 

357858099808081, ІМЕІ 2: 357858099808099 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 343  

76.  Мобільний телефон «HTC», ІМЕІ 375985050238865 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/299/22 від 

14.09.2022 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/2110/22 

від 21.10.2022 

року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 201  

77.  Мобільний телефон «Асус»  Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/748/108/22 від 

21.06.2022 року 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

Виконавчий лист 

№ 751/1950/22 

від 17.08.2022 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

1 шт. 633  

78.  Мобільний телефон марки «Iphone 13» 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/748/108/22 від 

21.06.2022 року 

Чернігівський 

Виконавчий лист 

№ 751/1950/22 

від 17.08.2022 

Чернігівський 

районний суд 

1 шт. 1800  



районний суд 

Чернігівської 

області 

Чернігівської 

області 

79.  Телефон марки «Xiaomi» Redmi з сім-карткою 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/748/108/22 від 

21.06.2022 року 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

Виконавчий лист 

№ 751/1950/22 

від 17.08.2022 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

1 шт. 400  

80.  Мобільний телефон марки «Redmi 9» 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/748/108/22 від 

21.06.2022 року 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

Виконавчий лист 

№ 751/1950/22 

від 17.08.2022 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

1 шт. 400  

81.  Мобільний телефон марки «Iphone» 12 Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/748/108/22 від 

21.06.2022 року 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

Виконавчий лист 

№ 751/1950/22 

від 17.08.2022 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

1 шт. 1386  

82.  Мобільний телефон «Redmi» в корпусі чорного кольору. 

 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/748/108/22 від 

21.06.2022 року 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

Виконавчий лист 

№ 751/1950/22 

від 17.08.2022 

Чернігівський 

районний суд 

Чернігівської 

області 

1 шт. 400  

83.  Ноутбук марки «HP Pavilion dm4-2165DX» серійний 

номер 5СА1393КС1 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/751/173/21 від 

15.06.2021 року 

Новозаводський 

Виконавчий лист 

№ 751/3287/21 

від 03.09.2021 

Новозаводський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 350  



районний суд м. 

Чернігова 

84.  Мобільний телефон марки «Apple iPone SE(GSM+CDMA) 

А1662» 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/751/173/21 від 

15.06.2021 року 

Новозаводський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 751/3287/21 

від 03.09.2021 

Новозаводський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 400  

85.  Мобільні телефони «Lenovo» в кількості 2 штук з сім-

картками 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/60/20 від 

07.10.2020 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 748/254/18 від 

28.04.2021 

деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

2 шт. 600  

86.  Системний блок «LG» 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/60/20 від 

07.10.2020 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 748/254/18 від 

28.04.2021 

деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 500  

87.  Перфоратор 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/60/20 від 

07.10.2020 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 748/254/18 від 

28.04.2021 

деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 300  

88.  Болгарки в кількості 2 штук 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/60/20 від 

07.10.2020 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 748/254/18 від 

28.04.2021 

деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

2 шт. 550  

89.  Ноутбук «Lenovo G565», модель 20071 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

Виконавчий лист 

№ 750/5031/18 

від 28.05.2021 

1 шт. 533  



кп/750/108/21 від 

15.02.2021 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

90.  Системний блок персонального комп`ютера «DIGITAL 

COMPUTER SYSTEM» 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/108/21 від 

15.02.2021 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 750/5031/18 

від 28.05.2021 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 500  

91.  Планшетний комп`ютер «teXet TM-7055HD» ІМЕІ 

353478058005944, картку пам`яті «Transced» 16 Gb 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/108/21 від 

15.02.2021 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 750/5031/18 

від 28.05.2021 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 200  

92.  Мобільний телефон марки «Huawei CUN-U29» ІМЕІ 

869901025655357, ІМЕІ 869901025670653 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/108/21 від 

15.02.2021 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 750/5031/18 

від 28.05.2021 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 230  

93.  Мобільний телефон марки «Samsung SM-J530FM» 

ІМЕІ356433083166549, ІМЕІ 356434083166547 

 

Вирок 

провадження по 

справі № 1-

кп/750/108/21 від 

15.02.2021 року 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

Виконавчий лист 

№ 750/5031/18 

від 28.05.2021 

Деснянський 

районний суд м. 

Чернігова 

1 шт. 250  

 

 

1-57 Чернігівська митниця Державної митної служби України  

58-93  Управління забезпечення примусового виконання рішень Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 


