
 

Характеристика технічного стану обладнання у кількості 69 одиниць наведена у таблиці 
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Короткий опис 

технічного стану  
Загальний технічний стан 

1 
Центрифуга 

700мм ГДР 
1964      1991 05.04.1991 

Відсутні деякі 

елементи корозія, 

деформація 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна.  

2 

Центрифуга 

ФМБ-633 К-

02 

00000

1615 
1985 29.04.1985 Відсутні деякі 

елементи корозія 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна.  

3 

Часы 

первичные 

електрически

е 114К3-2 

6386      1990 01.01.1990 
Зламане, морально та 

фізично застаріле 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

4 

Эл. Печь 

СНО 

3*6*2/10112 

00000

1700 
1986 31.03.1986 

Відсутні деякі елементи, 

корозія. Стан неробочий 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

5 

НУТЧ-

Фильтр НЧЭ-

0,5 СЭ-0,4-11 

1915      1990 22.06.1990 

Не значне 

відшарування 

емальованого 

покриття, значна 

корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

6 

НУТЧ 

Фильтр НЧЭ-

0,4 

1914      1990 22.06.1990 

Не значне 

відшарування 

емальованого 

покриття, значна 

корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

7 
Смеситель 

ЗЛ-10 ВРК 
1877      1989 12.04.1989 

Відсутні деякі елементи, 

корозія. Стан неробочий 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

8 

Смеситель 

VME-250 с 

зипом 

1363      1983 26.06.1983 
Відсутні деякі елементи, 

корозія. Стан неробочий 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

9 

Аппарат 

ГЭЭ-2,5-

0,07-1м-01 

алюм емк 

2,5м3 

1831      1988 20.04.1988 

Відсутні деякі елементи, 

корозія тримачів. Стан 

неробочий 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

10 
Пила 

маятникова 
1202      1982 23.06.1982 

Значна корозія, відсутні 

деякі елементи. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний 

виходячи із споживчих 

характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 



 

11 
Заточное 

устройство 
1687      1986 02.02.1986 

Значний знос валу та 

тримача абразиву. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний 

виходячи із споживчих 

характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

12 
Установка 

запаечная 
3006      1998 25.06.1998 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

13 

50 лит 

Резервуар 

паровой с 

рубашкой  

1780      1987 30.06.1987 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

14 

50 лит 

Резервуар 

паровой с 

рубашкой  

1779      1977 30.06.1977 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

15 

Резервуар с 

паровой 

рубашкой ст. 

эм. Елек 50 л 

1671      1985 29.12.1985 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

16 

Настольная 

установка 

для 

сваривания 

полимерных 

пленок 

3005      1998 01.04.1998 

Зламане, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

17 

Станок 

настольный 

сверлильный 

2А-106П 

6149      1968 01.11.1968 

Значний знос валів. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

18 

Станок 

настольный 

сверлильный 

НС-12А 

6148      1974 11.11.1974 

Значний знос валів. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

19 

Аппарат 

(реактор) НЖ 

400 л 

1983      1991 01.01.1991 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

20 

Аппарат 

(реактор) НЖ 

400 л 

1982      1991 18.09.1991 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 



 

21 

Аппарат 

(реактор) НЖ 

630 л 

1981      1991 18.09.1991 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

22 

Аппарат 

(реактор) Ст 

эм. Емк -

160л с 

трубой 

передавливан

ия 

1894      1990 31.01.1990 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

23 

Аппарат 

чугунный 

эмаль с 

рубашкой 

нижним 

віпуском 

черн -0,4 

1542      1984 30.03.1984 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

24 

Аппарат 

чугунный 

эмаль с 

рубашкой 

нижним 

віпуском 

черн -0,4 

1541      1984 30.03.1984 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

25 
Реактор НЖ 

V=1,6м3 
1381      1979 17.08.1979 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

26 

Котел 

електрически

й паровой 

КЭП-1 

2061      1998 01.03.1998 

Значна корозія корпусу та 

зварних швів з зовні та 

внутрішніх частин 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

27 
Сборник 

СЧЭрн 400 л 
2020      1993 31.03.1993 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

28 
Сборник 

СЧЭрн 400 л 
2019      1993 31.03.1993 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

29 
Сборник 

СЧЭрн 400 л 

00000

2018 
1993 31.03.1993 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

30 
Сборник 

СЧЭрн 400 л 
2017      1993 31.03.1993 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 



 

31 
Сборник 

СЧЭрн 400 л 
2016      1993 31.03.1993 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

32 
Сборник СЧ 

Эрн - 0,16 
1867      1989 19.01.1989 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

33 

Сборник ХС 

33-05 Сэрн - 

0,16 

1866      1989 19.01.1989 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

34 
Сборник СЧ 

Эрн - 0,4 
1853      1988 28.11.1988 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

35 

Сборник 

Чэрн  0,63 -0-

12-01 

1828      1988 31.03.1988 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

36 

Сборник 

Чэрн  0,63 -0-

12-01 

00000

1824 
1988 14.03.1988 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

37 

Сборник 

Чэрн  0,63 -0-

12-01 

1820      1988 02.03.1988 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

38 

Сборник 

Чэрн  0,63 -0-

12-01 

1819      1988 02.03.1988 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

39 
Хроматограф  

"цвет-530" 
7343      1989 13.01.1989 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 



 

40 

Прибор 

Фотометр 

Флаво-4 

7276      1985 30.12.1985 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

41 

Емкость 

алюминевая 

1,6м3 

1948      1990 10.12.1990 

Значна деформація 

корпусу, корозія 

тримачів, відсутні деякі 

елементи. На дату оцінки, 

обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує 

капітального ремонту та 

комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

42 

Емкость 

алюминевая 

1,6м3 

1947      1990 10.12.1990 

Значна деформація 

корпусу, корозія 

тримачів, відсутні деякі 

елементи. На дату оцінки, 

обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує 

капітального ремонту та 

комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

43 

Емкость 

алюминевая 

1,6м3 

1946      1990 10.12.1990 

Значна деформація 

корпусу, корозія 

тримачів, відсутні деякі 

елементи. На дату оцінки, 

обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує 

капітального ремонту та 

комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

44 
Сборник СЧ 

Эрн - 400 л 
1403      1983 28.02.1983 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

45 
Варметр Н 

3095 
6385      1989 30.11.1989 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

46 
Варметр Н 

3095 
6384      1989 30.11.1989 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

47 
Варметр Д 

390 К 
6380      1989 30.08.1989 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 



 

48 
Варметр Д 

390 К 
6379      1989 30.08.1989 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

49 
Ваттметр Н 

395 
6371      1988 28.10.1988 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

50 
Ваттметр Н 

395 
6370      1988 28.10.1988 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

51 
Ваттметр Н 

395 
6369      1988 28.10.1988 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

52 
Ваттметр Д 

390 К 
6378      1989 12.10.1989 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

53 
Ваттметр Д 

390 К 
6376      1989 30.08.1989 

Неробочий, морально та 

фізично застаріле. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує ремонту та 

комплектації, який 

недоцільний виходячи із 

споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, потребує значного капітального 

ремонту. Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб  підприємства економічно 

недоцільна. 

54 

Вентилятор 

ЦЧ - 75 № 

6,3 7,5 квт 

1852      1988 22.11.1988 

Корозія, деформація. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

55 

Вентилятор 

ЦЧ - 75 № 

6,3 7,5 квт 

1851      1988 22.11.1988 

Корозія, деформація. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

56 

Вентилятор 

ВЦ14-46 

№3,15 

алюминевые 

1682      1986 01.02.1986 

Корозія, деформація. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 



 

57 

Вентилятор 

ВЦ14-46 

№6,3 5,5 квт 

алюм 

1528      1984 09.02.1984 

Корозія, деформація. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

58 

Вентилятор 

ВЦ14-46 

№6,3 алюм. 

1338      1983 28.04.1983 

Корозія, деформація. На 

дату оцінки, обладнання 

не підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, потребує значного 

капітального ремонту,   строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

59 
Друк-фильтр 

емк 1200 л 
1957      1989 01.01.1989 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

60 
Друк-фильтр 

ДСЭР-0,2 
1903      1990 20.06.1990 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

61 
Друк-фильтр 

ДСЭР-0,2 
1902      1990 20.06.1990 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

62 

Друк фильтр 

н/ж 1,1м3 (с 

электроприво

дом) 

1864      1988 29.12.1988 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 

63 

Насос НЭШ-

ЦА-100Н 

вакуумный 

(финский) аз. 

Эл. Двиг 

1979.     1991 18.09.1991 

відсутні деякі елементи, 

стан неробочий. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації. 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

64 
Насос НРЛ 

1,25/40Н2 
1928      1990 29.10.1990 

Значна корозія ,  відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна.  

65 

Установка 

для 

охлаждения 

и хранения 

молока 

УОМ-800 

3004      1997 15.11.1997 
Значна корозія ,  відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

66 

Насос 

вакуумный 

ЗНВР-1,25 

2012      1993 25.03.1993 

Наскрізні тріщини, 

корозія, відсутні деякі 

елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна.  



 

67 

Насос 

вакуумный 

ЗНВР-1,25 

2011      1993 25.03.1993 Наскрізні тріщіни 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна.  

68 

Насос 

вакуумный 

ЗНВР-1,25 

2010      1993 25.03.1993 

Наскрізні тріщини, 

корозія, відсутні деякі 

елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, на дату 

огляду, є некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна.  

69 
Сборник СЧ 

Эрн - 0,4 
 1913     2000 31.12.2000 

Не значне відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія. На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації 

На дату оцінки, обладнання не підлягає 

експлуатації, потребує капітального ремонту 

та комплектації. Подальша експлуатація  

обладнання для  діяльності підприємства 

економічно недоцільна. 
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Короткий опис 

технічного стану  
Загальний технічний стан 

1 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

034 
1993 

31.03.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

2 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

033 
1993 

31.03.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

3 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

032 
1993 

31.03.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

4 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

031 
1993 

31.03.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

5 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

1

920 
1990 

22.06.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

6 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

1

919 
1990 

22.06.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

7 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

1

918 
1990 

22.06.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

8 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

1

917 
1993 

22.06.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

9 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

1

916 
1988 

20.12.19

88 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

10 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

0

0000

1874 

1989 
31.03.19

89 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

11 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

тв-0,25 

1

863 
1988 

20.12.19

88 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

12 

Теп

лообме

нник 

заказ 

№ 77-

2268 

(F=1,5 

м2) 

0

0000

1475 

1977 
24.11.19

77 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

13 

Фил

ьтр 

осветит

ельный 

1000 л 

(Фильт

р 

водопо

дготовк

и ДУ 

1000л) 

1

280 
1977 

09.06.19

77 00:00:00 

Значна корозія 

корпусу та зварних швів з 

зовні та внутрішніх 

частин. Орієнтовна вага 

300 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

14 

Нут

ч-

фильтр 

63л 

1

656 
1985 

31.10.19

85 00:00:00 

Значна корозія 

парової рубашки, тріщіни 

парової рубашки, 

відсутні деякі елементи. 

Орієнтовна вага 30 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

15 

Реа

ктор 

РСЗПр

н 6/0,04 

- 1 нж 

(НР-

5А) 

1

380 
1978 

01.11.19

78 00:00:00 

Значна корозія 

парової рубашки, тріщіни 

парової рубашки, 

відсутні деякі елементи. 

Орієнтовна вага 30 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

16 

Щи

т 

управл

ения 

ЩСУ 

4

207г 
1974 

25.11.19

74 00:00:00 

Відсутні деякі елементи, 

деформація,  корозія  

Орієнтовна вага 20 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

17 

Щи

т 

управл

ения 

ЩСУ 

4

207в 
1974 

25.11.19

74 00:00:00 

Відсутні деякі елементи, 

деформація,  корозія  

Орієнтовна вага 20 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

18 

Щи

т 

управл

ения 

ЩСУ 

4

207б 
1974 

25.11.19

74 00:00:00 

Відсутні деякі елементи, 

деформація,  корозія  

Орієнтовна вага 20 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

19 

Щи

т 

управл

ения 

ЩСУ 

4

207а 
1974 

25.11.19

74 00:00:00 

Відсутні деякі елементи, 

деформація,  корозія  

Орієнтовна вага 20 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

20 

Сме

ситель 

ЗШ - 

400 ВК 

1

990 
1991 

30.12.19

91 00:00:00 

Відсутні деякі елементи, 

значна корозія основних 

несучих частин 

змішувальної частини. 

Деформация тріщіни та 

корозія пневматичних 

засувок та люків. 

Орієнтовна вага 2000 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

21 

Сме

ситель 

ош-1-

14К-03 

1

988 
1991 

27.08.19

91 00:00:00 

Відсутність деяких 

елементів, значна корозія 

основних вузлів 

змішувальної ємності та 

механізмів. Орієнтовна вага 

150  кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

22 

Теп

лообме

нник 

159 

ТНВ-

1,6-

М8/25-

1-1 

2

057 
1993 

12.05.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

23 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

2

055 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

24 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

2

054 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

25 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ 

0,25 

2

053 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

26 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

047 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

27 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

046 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

28 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

045 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

29 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

044 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

30 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

043 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

31 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

042 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

32 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

036 
1993 

31.03.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

33 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт 

0,4 

2

035 
1993 

31.03.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

34 

Емк

ость 

для 

траспо

ртиров

ки 

хлорен

а 

1

167 
1982 

01.11.19

82 00:00:00 

Наскрізна корозія, відсутні 

деякі елементи, орієнтовна вага 

300 кг 

Обладнання має значні пошкодження, на 
дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  потреб 
підприємства економічно недоцільна. Виходячи 

із споживчих характеристик, витрати на 

капітальний  ремонт проводити недоцільно.  
Обладнання, яке немає реальних перспектив 

продажу, крім реалізації по вартості 

конструкційних (основних) матеріалів або за 
ціною лому. 

35 

Емк

ость 

для 

траспо

ртиров

ки 

хлорен

а 

1

166 
1982 

01.11.19

82 00:00:00 

Наскрізна корозія, відсутні 

деякі елементи орієнтовна вага 
300 кг 

Обладнання має значні пошкодження, на 

дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 
Подальша експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. Виходячи 

із споживчих характеристик, витрати на 
капітальний  ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних перспектив 

продажу, крім реалізації по вартості 
конструкційних (основних) матеріалів або за 

ціною лому. 

36 

Нас

ос Ш-

8/25 

1

308 
1979 

01.02.19

79 00:00:00 

Значна корозія, значний 

знос, відсутні деякі 

елементи, тріщіни корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, на 
дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  потреб 
підприємства економічно недоцільна. Виходячи 

із споживчих характеристик, витрати на 

капітальний  ремонт проводити недоцільно.  
Обладнання, яке немає реальних перспектив 

продажу, крім реалізації по вартості 

конструкційних (основних) матеріалів або за 
ціною лому. 

37 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ -

0,25 

2

052 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

38 

Теп

лообме

нник 

ТСЭ -

0,25 

2

051 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

39 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт-

0,4 

2

022 
1993 

31.03.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

40 

Теп

лообме

нник 

ТСЭт-

0,4 

2

021 
1993 

31.03.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

41 

Нут

ч-

фильтр 

НСОЭ

Н-0-16-

0,040-

10 емк 

40л 

1

371 
1979 

19.02.19

79 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 

42 

Нут

ч-

фильтр 

керами

ческий 

ТКВ-50 

0

0000

1370 

1982 
27.04.19

82 00:00:00 

Значна корозія, 

тріщини, відсутні деякі 

елемени 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 



 

43 

При

бор 

АКК-

М-01 

7

347      
1989 

26.04.19

89 00:00:00 

Залишився пластиковий 

елемент корпусу  

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 

44 

Резе

рвуар с 

рубашк

ой 150 

л 

1

750 
1986 

30.09.19

86 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 

45 

Ред

уктор 

ЦТНД-

315/160

-22 

1

802      
1987 

28.12.19

87 00:00:00 

Значна корозія 

зубчатих колес. 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.   

46 

Ред

уктор 

ЦТНД-

315/160

-22 

1

801      
1987 

28.12.19

87 00:00:00 

Значна корозія 

зубчатих колес. 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.   

47 
Рел

е ВС-8 
6

375      
1989 

07.07.19

89 00:00:00 

Залишився пластиковий 

елемент корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 

48 

Поп

лавков

ый 

сигнал

изатор 

управл 

ПК - 16 

СУ 

1

504      
1976 

23.11.19

76 00:00:00 

Залишились елементи 

пластикового корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 



 

49 

Поп

лавков

ый 

сигнал

изатор 

ПК - 16 

СУ 

1

503      
1976 

23.11.19

76 00:00:00 

Залишились елементи 

пластикового корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 

50 

Эле

ктрощи

т ПР-

9312-

360 

6

192 
1976 

10.05.19

76 00:00:00 

Відсутні деякі елементи, 

деформація,  корозія  

Орієнтовна вага 20 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

51 

Нас

ос К 

80-50-

200 

1

933 
1990 

29.10.19

90 00:00:00 

Значна корозія, значний 

знос, відсутні деякі 

елементи, тріщіни корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, на 
дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  потреб 
підприємства економічно недоцільна. Виходячи 

із споживчих характеристик, витрати на 

капітальний  ремонт проводити недоцільно.  
Обладнання, яке немає реальних перспектив 

продажу, крім реалізації по вартості 

конструкційних (основних) матеріалів або за 
ціною лому. 

52 

Емк

ость 

для 

траспо

ртиров

ки 

хлорен

а 

1

219 
1982 

01.11.19

82 00:00:00 

Значна корозі, відсутні 

деякі елементи орієнтовна 

вага 300 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

53 

Емк

ость 

для 

траспо

ртиров

ки 

хлорен

а 

0

0000

1218 

1982 
01.11.19

82 00:00:00 

Значна корозі, відсутні 

деякі елементи орієнтовна 

вага 300 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

54 

Резе

рвуар 

24 м3 

1

556 
1984 

01.04.19

84 00:00:00 

Наскрізна корозія 

зварювальних швів, 

наскрізна корозія деяких 

частин ємності, частково 

відсутні частини корпусу 

ємності оріентовна вага 500 

кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

55 

Агр

егат 

электро

насосн

ый 

Ш80-

2,5-

37,5/2,5

-Б-43 с 

эл двиг 

2

059 
1994 

06.03.19

94 00:00:00 

Значна корозія, значний 

знос, відсутні деякі 

елементи, тріщіни корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, на 

дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 
Подальша експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. Виходячи 

із споживчих характеристик, витрати на 
капітальний  ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних перспектив 

продажу, крім реалізації по вартості 
конструкційних (основних) матеріалів або за 

ціною лому. 

56 

Агр

егат 

электро

насосн

ый 

Ш40-4-

19,5/4-

Б-43 с 

эл двиг 

2

058 
1994 

06.03.19

94 00:00:00 

Значна корозія, значний 

знос, відсутні деякі 

елементи, тріщіни корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, на 

дату огляду, є некомплектним, строк 
економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. Виходячи 
із споживчих характеристик, витрати на 

капітальний  ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних перспектив 

продажу, крім реалізації по вартості 

конструкційних (основних) матеріалів або за 

ціною лому. 

57 

Апп

арат 

(реакто

р) НЖ 

630 л 

1

980 
1991 

18.09.19

91 00:00:00 
значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

58 

Апп

арат 

(реакто

р) АЧЭ 

рн 1,25 

л 

1

911 
1990 

20.06.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

59 

Апп

арат 

0,063 

АЧЭ рн 

0,63 

1

904 
1990 

20.06.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

60 

Апп

арат 

0,063 

АСЭ 

рн 

0,063 л 

1

898 
1989 

11.04.19

89 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

61 

Апп

арат 

СЭрн-

0,063-

1-10 

0

0000

1815 

1987 
30.11.19

87 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

62 

Апп

арат 

НР-33-

10 250 

л 

реактор 

н/ж 

1

781 
1987 

22.09.19

87 00:00:00 

Значна корозія парової 

рубашки, тріщіни парової 

рубашки, відсутні деякі 

елементи. Орієнтовна вага 

200 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

63 

Апп

арат 

стально

й 

эмалир

ованый 

1

751 
1987 

27.02.19

87 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

64 

Реа

ктор 

закрыт

ый с 

рубашк

ой и 

якорны

м 

переме

шив. 

уст. 

РЗРЯ - 

6/630 

1

523 
1984 

16.01.19

84 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, потребує значного 

капітального ремонту. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб  

підприємства економічно недоцільна. 

65 

Реа

ктор 

РСЗП - 

0,63 

н.ж. 

1

386 
1982 

21.10.19

82 00:00:00 

Значна корозія парової 

рубашки, тріщіни парової 

рубашки, відсутні деякі 

елементи. Орієнтовна вага 

400 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

66 

Сбо

рник 

ст. э. 

елек. 

160 л 

1

966 
1991 

05.04.19

91 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

67 

Сбо

рник 

ст. э. 

елек. 

160 л 

1

965 
1991 

05.04.19

91 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

68 

Сбо

рник 

Чуг эм 

елек 

630 л 

СЧЭрн 

- 0,63 

0

0000

1962 

1991 
31.01.19

91 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

69 

Сбо

рник 

Чуг эм 

елек 

630 л 

СЧЭрн 

- 0,63 

1

961 
1991 

31.01.19

91 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

70 

Сбо

рник 

Сэрн 

63 л 

ХМ-21-

03-63 л 

1

897 
1990 

11.04.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

71 

Сбо

рник 

Сэрн 

63 л 

ХМ-21-

03-63 л 

1

896 
1990 

11.04.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

72 

Сбо

рник 

Сэрнв -

0,160-

1-02-02 

ХМ-21-

05 

1

891 
1990 

15.01.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

73 

Сбо

рник 

Сэрнв -

0,160-

1-02-02 

ХМ-21-

05-160 

л 

1

890 
1990 

18.01.19

90 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

74 

Вес

ы Т-

5000 

7

297      
1986 

11.11.19

86 00:00:00 

Морально та фізично 

застаріле. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 

75 

Исп

аритель 

ИР-1 м 

7

349 
1989 

21.11.19

89 00:00:00 

Залишилось декілька 

елементів стальної 

частини корпусу, 

орієнтовна вага 2 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.  Обладнання, яке немає 

реальних перспектив продажу, крім 

реалізації по вартості конструкційних 

(основних) матеріалів або за ціною лому. 

76 

Вес

ы 

електро

ние 

ВВ-

1037 

7

546 
1993 

16.03.19

93 00:00:00 

Залишились елементи 

пластикового корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

77 

Вес

ы 

електр

ически

е ВВ-

1037 

7

545 
1993 

16.03.19

93 00:00:00 

Залишились елементи 

пластикового корпусу. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

78 

РН 

метр  

МИЛЛ

ИВАЛ

ЬТМЕТ

Р тип 

РН-

673м 

9

0810

00 

1985 
06.12.19

85 00:00:00 

Залишились елементи 

корпусу орієнтовна вага 1 

кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

79 

Сбо

рник 

ССЭрн 

630 л 

2

039 
1993 

20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний 

виходячи із споживчих 

характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

80 

Сбо

рник 

ССЭрн 

1600 л 

0

0000

2038 

1993 
20.04.19

93 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, На дату 

оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний 

виходячи із споживчих 

характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

81 

Дру

к 

фильтр 

под 

давлен

ием СЭ 

0,2-11-

12-01 

1

844 
1988 

16.06.19

88 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

82 

Дру

к 

фильтр 

под 

давлен

ием СЭ 

0,2-11-

12-01 

1

841 
1988 

16.06.19

88 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

83 

Дэа

эроцио

нная 

колонк

а ДСА-

10/10 

1

282 
1977 

25.02.19

77 00:00:00 

Значна корозія корпусу 

та зварних швів з зовні та 

внутрішніх састин. 

Орієнтовна вага 1000 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

84 

Инс

инерат

ор 

1

392 
2011 

26.02.19

80 00:00:00 

Значна корозія корпусу 

та зварних швів з зовні та 

внутрішніх састин. 

Орієнтовна вага 800 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

85 

Кол

оримет

р КВ-6 

1

845 
1988 

16.08.19

88 00:00:00 

Значна корозія корпусу 

та зварних швів з зовні та 

внутрішніх састин газоходу. 

Орієнтовна вага 1500 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

86 

Кот

ел 

утилиз

атор Г-

145Б 

1

391 
1978 

31.03.19

78 00:00:00 

Руйнування фарфорової 

ємності, значна корозія 

тримачів, відсутнисть 

деяких елементів. 

Орієнтовна вага 

металевих частин 10 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

87 

Мел

ьница 

МШК-

50 

1

987 
1991 

15.10.19

91 00:00:00 

Значна корозія корпусу 

та зварних швів з зовні та 

внутрішніх састин. 

Орієнтовна вага 1000 кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

88 

Пом

ещение 

из 3-х 

блоков(

Нева) 

0

0000

8951 

1976 
12.12.19

76 00:00:00 

Значна наскрізна корозія 

несучих стальних елементів 

з повним руйнуванням 

приміщень, значне наскрізне 

гниття дерев’яних 

простінків та перекриття з 

повним руйнуванням. 

В зв’язку з повним руйнуванням 

металевих несучих каркасів та дерев’яних 

простінків та перекриття , дане приміщення 

до використання не придатне. Ремонту та 

відновленню не підлягає 



 

89 

Сбо

рник 

СЧ Эрн 

- 0160 - 

хс - 33- 

05 

1

804 
1987 

30.12.19

87 00:00:00 

Відшарування 

емальованого покриття, 

значна корозія, відсутні 

деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

90 

Ват

тметр 

Д399 к  

Д 390 

К 

6

367 
1988 

27.07.19

88 00:00:00 

Залишились елементи 

пластикового корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

91 

Нас

ос 

АВЗ-

20Д 

2

004 
1993 

12.03.19

93 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

92 

Нас

ос Х 

20-53 ф 

с 

ЗИПом 

2

001 
1993 

22.02.19

93 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

93 

Нас

ос Х 

20-53 ф 

с 

ЗИПом 

2

000 
1993 

22.02.19

93 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

94 

Нас

ос Х 

20-53 ф 

с 

ЗИПом 

1

999 
1993 

22.02.19

93 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

95 

Нас

ос Х 

20-53 ф 

с 

ЗИПом 

0

0000

1998 

1993 
22.02.19

93 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

96 

Нас

ос 

Агрега

т 

вакуум

ный, 

двухст

упенча

тый 

АВЗ-

63Д 

1

976 
1991 

29.07.19

91 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

97 

Нас

ос 

АХП-

65-50-

160-2К 

1

935 
1990 

29.10.19

90 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

98 

Нас

ос 

АХП-

65-50-

160-2К 

1

934 
1990 

29.10.19

90 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

99 

Нас

ос АХ 

50 32-

160 М 

1

932 
1990 

29.10.19

90 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

100 

Нас

ос АХ 

50 32-

160 М 

1

931 
1990 

29.10.19

90 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

101 

Нас

ос Х 

50/32-

125 

1

924 
1990 

07.08.19

90 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

102 

Нас

ос 

ВВН-

0,75 с 

элект 

двигате

лем 

1

923 
1990 

07.08.19

90 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

103 

Нас

ос 

АВЗ-

20Д 

0

0000

1869 

1989 
27.01.19

89 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

104 

Нас

ос 

АВЗ-

20Д 

1

735 
1986 

08.12.19

86 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

105 

Нас

ос 

АВЗ-

20Д 

1

734 
1986 

08.12.19

86 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

106 

Нас

ос 

ЭШФ 

20/6 

1

677 
1985 

30.12.19

85 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

107 

Нас

ос 

ЭШФ 

20/6 

1

676 
1985 

30.12.19

85 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

108 

Нас

ос Ш 

5/25 

1

655 
1985 

29.10.19

85 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

корозія, тріщіни корпусу. На 

дату оцінки, обладнання не 

підлягає експлуатації, 

потребує капітального 

ремонту та комплектації, 

який недоцільний виходячи 

із споживчих характеристик 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

109 

Авт

омат 

класс 

АМК-

3-15 

1

0409 
1987 

21.07.19

87 00:00:00 

Залишились елементи 

пластикового корпусу 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду,  строк економічного життя 

обладнання вичерпано. Подальша 

експлуатація  обладнання для  потреб 

підприємства економічно недоцільна. 

Виходячи із споживчих характеристик, 

витрати на капітальний  ремонт проводити 

недоцільно.   

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

110 

Эл. 

Двигат

ель В 

180 М 

8 15 

квт 750 

об/мин 

6

360      
1988 

31.05.19

88 00:00:00 

Значний знос, згоріла 

обмотка. Орієнтовна вага 

40 кг 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

111 

Эл. 

Двигат

ель 4 

АМ 

160-4-

15 квт 

1460 

об/мин 

от 

раском

плекто

вки 

насоса 

ВВ Н-

1-6 ин 

№ 1664 

6

372      
1989 

31.01.19

89 00:00:00 

Значний знос, згоріла 

обмотка. Орієнтовна вага 

40 кг 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

112 

Эл. 

Двигат

ель В 

160 М 

4 18,5 

квт 

1450 

об/мин 

6

355      
1988 

26.02.19

88 00:00:00 

Значний знос, згоріла 

обмотка. Орієнтовна вага 

50 кг 

Обладнання має значні 

пошкодження, на дату огляду, є 

некомплектним, строк економічного 

життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання 

для  потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

113 

Эле

тродви

гатель 

В160 

М4 

18,5 

квт (пр 

15-01-

80) 

6

317      
1986 

01.05.19

86 00:00:00 

Значний знос, згоріла 

обмотка. Орієнтовна вага 50 

кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

114 

Эл.

дв. 

2ВР132

М2 11 

квт 

2910 

об/м 

6

353      
1987 

01.12.19

87 00:00:00 

Значний знос, згоріла 

обмотка. Орієнтовна вага 30 

кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

115 

Эл.

дв. 

2ВР113

М2 11 

квт 

2910 

об/м 

6

352      
1987 

01.12.19

87 00:00:00 

Значний знос, згоріла 

обмотка. Орієнтовна вага 30 

кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

116 

Эл.

двигате

ль АИР 

100с2 

6

373      
1989 

24.08.19

89 00:00:00 

Значний знос, згоріла 

обмотка. Орієнтовна вага 30 

кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

117 

Эл.

двигате

ль АИР 

100/2 

№ 

333693

3 5,5 

квт 

2880 

об/мин 

6

419      
1992 

22.12.19

92 00:00:00 

Значний знос, згоріла 

обмотка. Орієнтовна вага 20 

кг 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

118 

Мо

нитор 

цветно

й Sync 

Master 

4006 

1

0452 
1998 

01.03.19

98 00:00:00 

Не робочий, повністю 

морално та фізично 

зношений 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

119 

Нас

ос 

АВЗ-

20Д 

2

006 
1993 

12.03.19

93 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

відсутні деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

120 

Нас

ос 

АВЗ-

20Д 

2

005 
1993 

12.03.19

93 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

відсутні деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

121 

Жел

юзи 

горизо

нтальні 

2

2/1-6 
2015 

19.06.20

15 13:24:25 

Зламане, фізично 

застаріле 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

122 

Нас

ос 1000 

с 30 

1

888 
1989 

31.12.19

89 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

відсутні деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 



 

123 

Нас

ос Х-

50/32 

Агрега

т 

электро

нансос

ный на 

плите с 

эл. 

Двигат

елем 

А02-

31-2 

Х50-

32-125 

1

533 
1984 

02.03.19

84 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

відсутні деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

124 

Нас

ос Ш-

5/25 с 

ел. 

Двиг 

1

312 
1980 

25.11.19

80 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

відсутні деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

125 

Нас

ос Ш-

5/25 с 

ел. 

Двиг 

1

311 
1980 

25.11.19

80 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

відсутні деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

126 

Нас

ос ЦВ - 

4/85 

1

287 
1981 

16.06.19

81 00:00:00 

Наскрізні тріщини, 

відсутні деякі елементи. 

Обладнання має значні пошкодження, 

на дату огляду, є некомплектним, строк 

економічного життя обладнання вичерпано. 

Подальша експлуатація  обладнання для  

потреб підприємства економічно 

недоцільна. Виходячи із споживчих 

характеристик, витрати на капітальний  

ремонт проводити недоцільно.  

Обладнання, яке немає реальних 

перспектив продажу, крім реалізації по 

вартості конструкційних (основних) 

матеріалів або за ціною лому. 

 


