
№ Первісна

з/п
(переоцінен

а)

вартість

1 101310094 Свинарник 140 1 27,5
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

2 1013100075 Сховище №3 1093 1 598,226
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

3 101310076 Сховище №2 1264 1 534,106
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

4 101310073 Пождепо 161 1 82,776
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

5 101310071 ПТО 482 1 775,663
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

6 101310078 Склад ПММ 16,5 1 8,982
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

7 101310080 Сховище №1 1264 1 598,226
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

8 101310070 Сховище №4 1219 1 674,921
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

9 101310099
Вартове 

приміщення
168 1 128,932

непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

10 101310072 КТП 109,5 1 89,962
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни - цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

11 101210102 Електростанція 172 1 1 10,413
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні

12 101310074 Акумуляторна 194 1 220,689
непридатний до 

експлуатації

Фундаменти - бетон, стіни цегла,бетон, перекриття - плити, 

утеплення, стяжка, руберойд, інженерні мережі відсутні 
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