Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.

Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна
6. Вид права
7. Код та назва майна (згідно з
класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження

Уточнення щодо внесення інформації
«так»
державна
1999г
10310004
власність
2224.1 Місцеві електросилові мережі
Освітлення
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.

10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
13. Загальна площа/розмір
(кв.м/ пог.м/ куб.м)
14.Будівельний об’єм (куб.м)
15.Введено в експлуатацію
01.04.1999р.
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основних
2009р.
фондів
Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
видав, Дата видачі, його серія
та номер, Кадастровий номер
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
видав, Дата видачі, його серія та
номер, Код
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації основних
30.11.2017р.
фондів
Первісна вартість
40,2
Залишкова вартість
Дата експертної оцінки
Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (09.07.2013)
Експертна вартість
Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (111692)

Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.
Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна
6. Вид права
7. Код та назва майна (згідно з
класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження

Уточнення щодо внесення інформації
«так»
державна
2003г
10310009
власність
2224.4 Місцеві телекомукаційні лінії
Телефона лінія
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.

10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
13. Загальна площа/розмір
(кв.м/ пог.м/ куб.м)
14.Будівельний об’єм (куб.м)
15.Введено в експлуатацію
01.01.2003р.
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основних
2009р.
фондів
Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
видав, Дата видачі, його серія
та номер, Кадастровий номер
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
видав, Дата видачі, його серія та
номер, Код
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації основ.фондів 30.11.2017р.
Первісна вартість
7,4
Залишкова вартість
0,4
Дата експертної оцінки
Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (09.07.2013)
Експертна вартість
Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (4402грн.)

Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.
Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна
6. Вид права

Уточнення щодо внесення інформації
« так»
державна
1999г

7. Код та назва майна (згідно з
класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження

2112.5 Майдани ,тротуари та пішоходні зони

10310005
власність

Асфальтове покриття
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.

10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
13. Загальна площа/розмір
(кв.м/ пог.м/ куб.м)
14.Будівельний об’єм (куб.м)
15.Введено в експлуатацію
01.09.1999р.
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основ.
фондів
Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
видав, Дата видачі, його серія
та номер, Кадастровий номер
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
видав, Дата видачі, його серія та
номер, Код
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації
30.11.2017р.
основн.фондів
Первісна вартість
1836,4
Залишкова вартість
425,8
Дата експертної оцінки
Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (09.07.2013)

Експертна вартість

Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (414935грн.)
Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.

Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна
6. Вид права
7. Код та назва майна (згідно з
класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження

Уточнення щодо внесення інформації
«так»
державна
2000г
10310008
власність
2223.1 Місцеві каналізації та водостічні мережі
Туалет
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.

10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
40,5 кв.м.
13. Загальна площа/розмір
(кв.м/ пог.м/ куб.м)
14.Будівельний об’єм (куб.м)
15.Введено в експлуатацію
01.012000р.
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основ.фондів 2009р.
Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
видав, Дата видачі, його серія
та номер, Кадастровий номер
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
Свідоцтво на право власності. Рішення
видав, Дата видачі, його серія та Авангардівської селищної ради від
номер, Код
06.08.2002р.302
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації основ.фондів 30.11.2017р.
Первісна вартість
72,9
Залишкова вартість
7,3
Дата експертної оцінки
Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (09.07.2013)

Експертна вартість

Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (295530грн.)

Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.
Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна
6. Вид права
7. Код та назва майна (згідно з
класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження

Уточнення щодо внесення інформації
«так»
державна

власність
3100.2 земельні ділянки в межах населених
пунктів, які використовуються для
розміщення житлової забудови,
громадських будівель і споруд,
Земельна ділянка
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.
65000

10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
13. Загальна площа/розмір
(кв.м/ пог.м/ куб.м)
14.Будівельний об’єм (куб.м)
15.Введено в експлуатацію
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основних
фондів
Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
Державний акт про право постійного
видав, Дата видачі, його серія
користування землею,Авангардівська селищна
та номер, Кадастровий номер
Рада 21.07.2003р.,серія-І-ОД№004805,кадастр.
№ Р-61-18
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
видав, Дата видачі, його серія та
номер, Код
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації основних

фондів
Первісна вартість
Залишкова вартість
Дата експертної оцінки
Експертна вартість

Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (якщо проводилась)
Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (якщо проводилась)

Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.
Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна
6. Вид права
7. Код та назва майна (згідно з
класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження

Уточнення щодо внесення інформації
«так»
державна
Наказ МОУ №421 від 24.11.1998р.
10310001
власність
1242.1 Гаражі наземні
Гараж
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.

10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
167,6 кв.м.
13. Загальна площа/розмір
155,6кв.м.
(кв.м/ пог.м/ куб.м)
14.Будівельний об’єм (куб.м)
713 куб.м.
15.Введено в експлуатацію
01.01.1953р.
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основних
2009р.
фондів
Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
видав, Дата видачі, його серія
та номер, Кадастровий номер
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
Свідоцтво на право власності. Рішення
видав, Дата видачі, його серія та Авангардівської селищної ради від

номер, Код
06.08.2002р.302
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації основних
30.11.2017р.
фондів
Первісна вартість
16,8
Залишкова вартість
0
Дата експертної оцінки
Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (09.07.2013)
Експертна вартість
Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (565766грн.)

Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.
Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна
6. Вид права
7. Код та назва майна (згідно з
класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження

Уточнення щодо внесення інформації
«так»
державна
2000г
10310006
власність
2222.9 Споруди місцевих трубопровідних
систем інші
Насосна пожароотвод с резервуаром
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.

10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
32,0 кв.м.
13. Загальна площа/розмір
(кв.м/ пог.м/ куб.м)
14.Будівельний об’єм (куб.м)
15.Введено в експлуатацію
01.05.2000р.
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основних
2009р.
фондів
Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
видав, Дата видачі, його серія

та номер, Кадастровий номер
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
Свідоцтво на право власності. Рішення
видав, Дата видачі, його серія та Авангардівської селищної ради від
номер, Код
06.08.2002р.302
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації основних
30.11.2017р.
фондів
Первісна вартість
38,4
Залишкова вартість
4,6
Дата експертної оцінки
Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (09.07.2013)
Експертна вартість
Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (304705грн.)

Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.
Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна

Уточнення щодо внесення інформації
«так»
державна
Наказ МОУ №421 від 24.11.1998р.

6. Вид права
7. Код та назва майна (згідно з
класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження

власність
1220.9 Будівлі для конторських та адмін..цілей

10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
13. Загальна площа/розмір
(кв.м/ пог.м/ куб.м)
14.Будівельний об’єм (куб.м)
15.Введено в експлуатацію
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основних
фондів

10310002

Адмінприміщення
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.
762,6 кв.м.
626,6кв.м.
2745 куб.м.
01.01.1953р.
2009р.

Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
видав, Дата видачі, його серія
та номер, Кадастровий номер
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
Свідоцтво на право власності. Рішення
видав, Дата видачі, його серія та Авангардівської селищної ради від
номер, Код
06.08.2002р.302
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації основних
30.11.2017р.
фондів
Первісна вартість
1072,0
Залишкова вартість
43,9
Дата експертної оцінки
Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (09.07.2013)
Експертна вартість
Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (2720477грн.)

Інформація про державне майно,
яке знаходиться на балансі
державного підприємництва «ТВК»
станом на 31.12.2017р.
Інформація
1. Підлягає приватизації
2. Власність
3. Прийнято на облік (на
підставі, №, від…)
4. Інвентарний №
5. Частина майна
6. Вид права
7. Код та назва майна (згідно
з класифікатором державного
майна)
8. Назва майна
9. Місцезнаходження
10. Регіон
11. Розмір земельної ділянки
(кв.м)
12. Площа забудови (кв.м)
13. Загальна площа/розмір
(кв.м/ пог.м/ куб.м)

Уточнення щодо внесення інформації
«так»
державна
2007г
10310011
власність
1252.9 Cклади та сховища
Складсько торгов.приміщення(132шт.)
Смт.Авангард вул..Базова21 Овідіопольського
району
Одеська обл.
11650,5 кв.м.

14.Будівельний об’єм (куб.м)
15.Введено в експлуатацію
01.12.2007р.
16.Вбудоване/прибудоване
17. Дата індексації основних
фондів
Реєстрація в державних органах земельних ресурсів
Назва документу, Орган що
видав, Дата видачі, його серія
та номер, Кадастровий номер
Реєстрація в інших органах
Назва документу, Орган, що
видав, Дата видачі, його серія
та номер, Код
Вартість майна на дату інвентаризації (тис.грн.)
Дата інвентаризації основних
30.11.2017р.
фондів
Первісна вартість
9972,3
Залишкова вартість
2168,5
Дата експертної оцінки
Дата на яку затверджено результати
експертної оцінки (09.07.2013)
Експертна вартість
Експертна вартість майна на дату експертної
оцінки (28997034грн.)
Провідний бухгалтер

О.П.Бокій

