
№ Первинний документ 

(номер ПМП)

АСВП Номер рішення суду,  дата Найменування Кількість Одиниця 

вимірювання 

Вартість

1.        4217/30500/17 57583856 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/940/18 від 26.03.2018

Т/З марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT VARIANT, 1995 року випуску, 

реєстраційний номерний знак SV793AN, кузов № WVWZZZ3AZSE365717, 

червоного кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1 шт.

219 901,60

2.        0783/30500/18 57583427 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2211/2018 від 29.05.2018

Т/З марки PEUGEOT, модель 406, 2006 року випуску, реєстраційний номерний 

знак MI721CT, кузов № VF38BLFYE80030477, зеленого кольору,    технічний 

стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

232 710,38

3.        2042/30500/18 57583217 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/6687/18 від 20.06.2018

Т/З марки DACIA, модель R13319 1310 CTI, 2001 року випуску, реєстраційний 

номерний знак MM73LSL, кузов № UU1R1331913002295, сірого кольору, 

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

160 781,99

4.        0196/30502/15 48375262 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2993/15-п від 01.04.2015

Мотоцикл іноземного виробництва в розібраному стані, б/в, не в комплекті, 

марки «YAMAHA», номер рами (VІN-код) CG14C009233. Наявні деталі: 

двигун (бензин), рама, паливний бак, вихлопна труба

1 шт.

49495,81

5.        0196/30502/15 48375262 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2993/15-п від 01.04.2015

Мотоцикл іноземного виробництва в розібраному стані, б/в, не в комплекті, 

марки «KTM» (VІN-код) VBKEXA407EM208117. Наявні деталі: двигун 

(бензин), рама, паливний бак, вихлопна труба.

1 шт.

213137,29

6.        0196/30502/15 48375262 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2993/15-п від 01.04.2015

Мотоцикл іноземного виробництва в розібраному  стані, б/в, не в комплекті, 

марки «HUSQVARNA» (VІN-код) KHA202AA9U051638. Наявні деталі: двигун 

(бензин), рама, руль, паливний бак, вихлопна труба

1 шт.

138129,35

7.        0196/30502/15 48375262 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2993/15-п від 01.04.2015

Мотоцикл іноземного виробництва в розібраному  стані, б/в, не в комплекті, 

марки SUZUKI» (VІN-код) JSIRJ42A0005079. Наявні деталі: двигун (бензин), 

рама, руль, паливний бак, вихлопна труба

1 шт.

74198,65

8.        0892/30502/15 48696683 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/7640/15-п від 07.07.2015

Мопед марки «Benelli», модель «BA01», тип двигуна - бензин, об'єм двигуна - 

49  см.куб., з р/н Австрії  764GKI, VIN ZBNBA0109XP102289, 2000 р.в. Країна 

виробництва - Італія

1 шт.

10377,36

9.        1230/30502/15 49028448 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10092/15-п від 27.08.2015

Мопед  іноземного виробництва в зібраному стані, б/у, марки «HONDA», 

модель «SXR», двигун бензиновий, об'єм двигуна - 49 см.куб., без реєстр. 

номерного знаку, № VIN  -  невідомий, рік випуску невизначений. Країна 

виробник - Японія

1 шт.

5728,09

10.     1146/30502/15 49509069 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/9641/15-п від 17.08.2015

Рама з мотором до мотоциклу іноземного виробництва марки «HONDA», 

модель «CBR», тип двигуна - бензин, об'єм двигуна - не визначений,  без 

реєстр.

1 шт. 143834,95

11.     0197/30500/15 49546289 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2915/15-п від 09.06.2015

Мотоцикл іноземного виробництва в розібраному стані, не в комплекті, марки 

«HONDA», номер рами (VIN-код) 05M100172. Наявні деталі: двигун (бензин), 

рама,

1 шт. 92226,31

12.     0197/30500/15 49546289 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2915/15-п від 09.06.2015

Мотоцикл іноземного виробництва в розібраному стані, не в комплекті, б/в, 

марки «KAWASAKI», номер рами (VIN-код) JKAKX250ZZA003968. Наявні 

деталі: двигун

1 шт. 131479,09

13.     0197/30500/15 49546289 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2915/15-п від 09.06.2015

Мотоцикл іноземного виробництва в розібраному стані, не в комплекті, марки 

«APRІLIA», номер рами (VIN-код) ZD4RVA0008S000468, б/в. Наявні деталі: 

двигун

1 шт. 31815,46

14.     0197/30500/15 49546289 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2915/15-п від 09.06.2015

Мотоцикл іноземного виробництва в розібраному стан, не в комплекті, марки 

«HONDA», номер рами (VIN-код) ZENF250NEC0400429, б/в. Наявні деталі: 

двигун

1 шт. 219648,25

15.     1139/30502/15 49924939 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/9521/15-п від 18.09.2015

Мопед  іноземного виробництва, в зібраному стані, б/у, марки «Piaggio», 

модель «Liberty», двигун - бензин, 49 см. куб., № VІN - ZAPC4210000009338, 

2007 р. в.

1 шт. 28419,6

Інформація щодо конфіскованого майна за рішення суду яке передано органам державної виконавчої служби Закарпатської області



16.     1845/30502/15 50457642 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/13352/15-п від 26.11.2015

Мопед іноземного виробництва, в зібраному стані, бувший у використанні, 

марки «PIAGIO», модель "Fantic", тип двигуна - бензин, об'єм двигуна - 

50см.куб., без реєстр.

1 шт. 9188,27

17.     1845/30502/15 50457642 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/13352/15-п від 26.11.2015

Мопед іноземного виробництва, в зібраному стані,бувший у використанні, 

марки "PIAGIO", модель «Garelli», тип двигуна-бензин, об'єм двигуна - 

50см.куб.

1 шт. 9188,27

18.     0350/30502/14 44541690 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5884/14-п від 26.06.2014

Мотоцикл в розібраному стані, б/в, «YAMAHA», модель «R125», двигун - 

бензин, VІN VG5RE061000025266, наявні деталі: одне заднє колесо, одне 

переднє колесо, двигун, пластмасові деталі, сидіння, рама, руль, бензобак.

1 шт. 21392,69

19.     2687/30502/13 43928097 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/1416/14 від 26.03.2014

Легковий автомобіль "Opel Omega", д.р.н.з. України 84593PE, білого кольору, 

кузов № W0L000021R1132067 (згідно свідоцтва про реєстрацію – 

WOLOOOO22V1003391), 1994 р.в., об'єм двигуна 1998 см., бензин, технічний 

стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

163693,00

20.     0672/30502/14 47184676 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10413/14-п від 11.09.2014

Л/ а марки " SKODA", модель " FELICIA", реєстраційний номерний знак 

Словаччини BJ580AF, зеленого кольору, номер кузова 680030, 1996 р.в., об'єм 

двигуна 1289 см.куб., тип двигуна - бензин, технічний стан невідомий в зв’язку 

з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

207458,23

21.     1001/30502/13 39821178 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/8230/13-п від 10.06.2013

Легковий автомобіль марки "Volkswagen" моделі "Passat", номер кузова (VIN-

код) WVWZZZ3BZYP495446, 2000 року випуску, об'єм двигуна 1896 см3, тип 

двигуна - дизель, колір - сірий показник спідометра: 208178 км , р.н.з. 

МІ246СY, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1 шт.

171351,72

22.     0460/30502/10 39821921 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4593/10 від 08.06.2010

Легковий автомобіль марки "Opel Omega", 1993 р.в., об'єм: 2000 см.куб, 

бензинова, колір: зелений, кузов: WOL000066P1185008, р.н.80263РЕ, технічний 

стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

166391,52

23.     1389/30502/11 31683600 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

5229/11 від 22.06.2011

Мопед, б/у з бензиновим двигуном, об’єм двигуна 49 м3 т.м. APRILIA LF, 

номер рами LF 08213084, 1998 р.в.

1 шт.
1 611,70

24.     1138/30500/11 31683921 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4916/11 від 08.06.2011

Мопед марки YAMAHA модель SA22, рама номер VTLSA224000000738, тип 

двигуна-бензин, об’єм двигуна 49 см 3, б/у, 2008 р.в., Японія, реєстраційний 

номер X3469K

1 шт.

6 347,44

25.     0584/30502/11 31684076 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4111/11 від 11.05.2011

Мотоцикл марки SUZUKI , модель RGSX, рама номер JSICE111100112736, тип 

двигуна – бензин, об’єм двигуна 600 см куб., б/у, 2006 року випуску, в 

розібраному стані, Японія

1 шт.

13 844,56

26.     2725/30502/11 31684282 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

9134/11 від 24.10.2011

Моторолер з двигуном внутрішнього згорання з кривошипно-шатунним 

механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна 110 куб.см., т.м. Aprilia, 

номер рами № 07408179, бувший у використанні, 1990 р.в., країна виробництва 

Італія

1 шт.

1 158,96

27.     0851/30502/13 39390070 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/8764/13-п від 14.06.2013

Мопед іноземного виробництва, бувший у використанні, марки "PIAGIO", 

модель «Gilera», тип двигуна-бензин, об'єм двигуна - 49 см.куб., р.н.з. Італії 

X5T6B8, VIN № 0040455, 2012 року випуску.

1 шт.

13 844,56

29.     3033/30502/11 31684952 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10457/11 від 22.11.2011

Мотоцикл з двигуном внутрішнього згорання з кривошипно-шатунним 

механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна 49,5 см. куб, т.м. „KYMCO”, 

б/в, 1995 р.в., тип двигуна бензин, шасі №SE10BA1001277, країна виробник – 

Китай. Дзеркала заднього виду - 2 шт. Ключ запалювання відсутній.

1 шт. 1130,13

30.     3102/30502/11 31685277 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10102/11 від 23.12.2011

Мотоцикл кросовий марки „HONDA”, модель „CBR 125R”, рама № 

ME10A96M201003, тип двигуна – бензин, об’єм двигуна 125 см. куб. бувший у 

використанні, в розібраному стані, 2010 р.в.

1 шт. 20228,21

31.     2919/30502/11 31685634 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

9742/11 від 07.11.2011

Мотоцикл з двигуном внутрішнього згорання з кривошипно-шатунним 

механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна 49,5 см. куб, т.м. „HUPPER 

HPQT29S 50CC”, б/в, 2011 р.в., тип двигуна бензин, шасі № 

ZKASBA29191210215, країна виробник – Італія. Відсутні дзеркала заднього 

виду та ключ запалювання.

1 шт. 4751,98



32.     2307/30502/11 31685787 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

8881/11 від 20.10.2011

Мотоцикл  марки „YAMAHA”, модель SB04”, тип двигуна – бензин,  об’єм 

двигуна 101 см.куб., шасі № VTLS042000005546, іноземного виробництва, 

укомплектований ключ від замка запалювання – 1 шт

1 шт. 2590,76

33.     1404/30502/12 47447771 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

3/712/4701/2012 від 20.07.2012

Мотоцикл з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним 

механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна 124 куб.см.. тип – бензин, 

т.м. «PIAGGIO», модель VESPA M 19, номер рами ZAPM1900000015207, 

бувший у використанні, 2000 р. в., країна виробник - Італія.

1 шт.

15 965,34

34.     1862/30502/12 47447915 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/17131/12 від 18.10.2012

Мотоцикл марки «HONDA», модель «SH150I», рама номер 

ZDCKF10B0AF061404 - бензин, об’єм двигуна 150.куб., бувший у 

використанні, 2010 року, іноземного виробництва.

1 шт.

21433,95

35.     2056/30502/12 47448116 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/18056/12 від 30.10.2012

Мопед марки «PIAGGIO», модель «TECIM (GILERA TYPH00N)», рама номер 

0233757 - бензин, об’єм двигуна 49,4 см.куб., бувший у використанні, 1995 

року випуску

1 шт.

6373,22

36.     0194/30502/09 16367402 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

2574/09 від 13.05.2009

Мопед "HONDA SH" в розібраному стані , об. дв. 125 см.ю куб., 2008 р.в.рама 

№ Z8CJF14F08F219307

1 шт.
8 992,46

37.     0194/30502/09 16367402 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

2574/09 від 13.05.2009

Мопед "HONDA SH" в розібраному стані , об. дв. 150 см.ю куб., 2006 р.в.рама 

№ ZDCKF14A08A06F061751

1 шт.
12 232,72

38.     1100/30502/08 11680507 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

31698/08 від 27.11.2008

Мотоцикл " HONDA 600F", не комплект, в розібраному стані, рама № 

JH2TC85A5XN011031, без ключа запалювання.

1 шт.
12 761,84

39.     0153/30502/09 16367823 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

1925/09 від 16.03.2009

Моторолер марки "APRІLIA Scarabeo 50", тип двигуна - бензин, об’єм двигуна 

49,7 см. куб, не у комплекті, показник одометра 3823 км., 2008 р.в.

1 шт.

8 471,88

40.     0505/30502/09 16367954 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4478/09 від 16.06.2009

Моторолер марки "Piaggio Liberty 125", 2008 р.в., рама № 

ZAPM6710000001540, об’єм двигуна 124 см. куб., бувший у використанні, не в 

комплекті, синього кольору, показники одометра 222 км., ключ від замка 

запалювання відсутній.

1 шт.

11 664,93

41.     0118/30502/10 19169828 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

2040/10 від 09.03.2010

Мотоцикл марки «SUZUKI» модель «BURGMAN 650 Executive», 2005року 

випуску, № рами JSIBU132100107562, об’єм двигуна 638 см.куб., тип двигуна - 

бензин

1 шт.

19 241,03

42.     3104/30502/11 31686774 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10631/11 від 23.11.2011

Мотоцикл марки „Kawasaki”, модель „Z 1000”, тип двигуна – бензин, рама № 

JKAZRT00DDA005999, об’єм двигуна 953 см. куб., бувший у використанні. 

2010 р.в., в розібраному стані, країна виробник – Японія.

1 шт.

46 071,44

43.     3104/30502/11 31686774 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10631/11 від 23.11.2011

Мотоцикл марки „BMW”, модель „1200GT”, тип двигуна – бензин, рама № 

WB10303038ZU09262, об’єм двигуна 1157 см. куб., бувший у використанні. 

2008 р.в., в розібраному стані, країна виробник – Німеччина.

1 шт.

64 376,39

44.     3104/30502/11 31686774 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10631/11 від 23.11.2011

Мотоцикл марки „Kawasaki”, модель „ER 6 F”, тип двигуна – бензин, рама № 

JKAEX650CDDA75891, об’єм двигуна 650 см. куб., бувший у використанні. 

2011 р.в., в розібраному стані, країна виробник – Японія.

1 шт.

32 551,93

45.     3105/30502/11 32091393 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10595/11 від 01.12.2011

Мотоцикл т.м. „HONDA”, модель „CB 600 Hornet” тип двигуна – бензин, рама 

№ ZDCPC41A07F015959, об’єм двигуна 599 см. куб., бувший у використанні, 

2007 р.в., в розібраному стані, країна виробник - Японія

1 шт.

29 053,51

46.     3105/30502/11 32091393 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10595/11 від 01.12.2011

Мотоцикл т.м. „SUZUKI”, модель „SV 650” тип двигуна – бензин, рама № 

JS1BY111100112879, об’єм двигуна 645 см. куб., бувший у використанні, 2008 

р.в., в розібраному стані, країна виробник - Японія

1 шт.

27 227,56

47.     3105/30502/11 32091393 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10595/11 від 01.12.2011

Мотоцикл т.м. „YAMAHA”, модель „R1” тип двигуна – бензин, рама № 

JYARN121000025312, об’єм двигуна 998 см. куб., бувший у використанні, 2005 

р.в., в розібраному стані, країна виробник - Японія

1 шт.

37 965,30

48.     3105/30502/11 32091393 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10595/11 від 01.12.2011

Мотоцикл т.м. „YAMAHA”, модель „FZ6 Fazer” тип двигуна – бензин, рама № 

JYARN161000010757, об’єм двигуна 600 см. куб., бувший у використанні, 2010 

р.в., в розібраному стані, країна виробник - Японія

1 шт.

39 406,58

49.     0834/30502/11 31686315 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3576/11 від 19.04.2011

Мотоцикл, що був у користуванні, з поршневим двигуном запалювання з 

кривошипно-шатунним механізмом, бензиновий, марки „Honda” модель 

CB1000R, № шасі: ZDCSC60A09F015361, 2009 р.в., об’єм двигуна 1000 см.куб. 

в розібраному стані. Країна виробництва – Японія.

1 шт.

27 297,07



50.     0834/30502/11 31686315 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3576/11 від 19.04.2011

Мотоцикл, що був у користуванні, з поршневим двигуном запалювання з 

кривошипно-шатунним механізмом, бензиновий, марки „Kawasaki” модель 

ZX6R, № шасі: YKAZX600RRA008349, 2009 р.в., об’єм двигуна 600 см.куб. в 

розібраному стані. Країна виробництва – Японія.

1 шт.

37 970,57

51.     0834/30502/11 31686315 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3576/11 від 19.04.2011

Мотоцикл, що був у користуванні, з поршневим двигуном запалювання з 

кривошипно-шатунним механізмом, бензиновий, марки „Suzuki” модель GSX 

1000R, № шасі: YS1B6111100113368, 2006 р.в., об’єм двигуна 1000 см.куб. в 

розібраному стані. Країна виробництва – Японія.

1 шт.

42 115,62

52.     0834/30502/11 31686315 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3576/11 від 19.04.2011

Мотоцикл, що був у користуванні, з поршневим двигуном запалювання з 

кривошипно-шатунним механізмом, бензиновий, марки „Suzuki” модель GSXR 

750, № шасі: YS1CN111100102474, 2008 р.в., об’єм двигуна 750 см.куб. в 

розібраному стані. Країна виробництва – Японія.

1 шт.

51 213,87

53.     0834/30502/11 31686315 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3576/11 від 19.04.2011

Мотоцикл, що був у користуванні, з поршневим двигуном запалювання з 

кривошипно-шатунним механізмом, бензиновий, марки „Yamaha” модель R1, 

№ шасі: JYARN191000011712, 2007 р.в., об’єм двигуна 1000 см.куб. в 

розібраному стані. Країна виробництва – Японія.

1 шт.

48 910,12

54.     0834/30502/05 1703013 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

13699/05 від 16.12.2005

Мотоцикл марки "BMW", не в комплекті, (відсутні два колеса, сидіння, кермо 

та інше), рама № 2314213, двигун № 7673873, показник одометра 5050 км., рік 

випуску не визначений, VIN № NWBI0429A14ZK75399.

1 шт.

9 964,60

55.     1000/30502/05 1703060 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10279/05 від 30.09.2005

Мотоцикл марки "KAWASAKI", не в комплекті, в розібраному стані, колір 

синій, рама № JKAZXT2OABA035515, об’єм двигуна не встановлено, відсутній 

ключ від замка запалювання.

1 шт.

9 481,20

56.     1000/30502/05 1703060 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10279/05 від 30.09.2005

Мотоцикл марки "HONDA", не в комплекті, в розібраному стані, колір синій, 

рама № JH2MF08B85K000949, об’єм двигуна 249 см.куб., відсутній ключ від 

замка запалювання.

1 шт.

6 437,85

57.     1127/30502/06 4120228 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

18615/06 від 26.09.2006

Мотоцикл марки "YAMAHA", 2001 року випуску, рама № JYASJ011000017651, 

об’єм двигуна 499 см.куб., не в комплекті, в розібраному стані.

1 шт.

2 737,15

58.     0982/30502/06 2416686 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

16123/06 від 14.08.2006

Мотоцикл марки "HONDA", 2005 року випуску,  не комплект, номер рами 

ZDCKF08A05F006654, об’єм двигуна 150 см.куб. 

1 шт.
16 872,36

59.     0279/30502/07 4117832 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

11787/07 від 25.04.2007

Мотоцикл марки "Suzuki", 2002 року випуску, № рами JS1B9111100203397, без 

переднього колеса з вилкою, в розібраному стані, не в комплекті.

1 шт.

4 028,95

60.     0279/30502/07 4117832 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

11787/07 від 25.04.2007

Мотоцикл марки «HONDA CRB 600 F1», 2000 року випуску, в розібраному 

стані, не комплект, номер рами JH2PC35E61M203939.

1 шт.
3 628,96

61.     0752/30502/06 4120600 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

11676/06 від 10.07.2006

Мотоцикл марки "HONDA MOTOR RC07A", 1985 року випуску, в розібраному 

стані, не комплект, об’єм двигуна 748 см.куб

1 шт.
2 158,45

62.     0945/30502/06 4120676 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

16122/06 від 22.08.2006

Мотоцикл марки "HONDA", номер рами ZDCJF14A05F012008, 2005 року 

випуску, об’єм двигуна 125 см.куб., в розібраному стані, не комплект.

1 шт.
13 424,88

63.     0890/30502/06 4120730 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

16121/06 від 25.09.2006

Мотоцикл марки "YAMAHA", модель «YZF-R1», номер рами 

JYARN091000001678, номер двигуна N507E002259, 2002 року випуску, об’єм 

двигуна 998 см.куб., в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

36 525,32

64.     0186/30502/08 8504268 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

5325/08 від 15.04.2008

Мотоцикл марки "SUZUKI", 2000 року випуску, номер рами 

JS1CF111100109292, об’єм двигуна 750 см.куб., не в комплекті, не в робочому 

стані.

1 шт.

16 348,19

65.     1047/30502/04 9082141 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

263/05 від 15.02.2005

Мотоцикл марки "SUZUKI", 2001 року випуску, двигун № 721-119246, об’єм 

двигуна 599 см.куб., шасі № JS1A8111100107299, колір синій, в розібраному 

стані, не комплект.

1 шт.

7 168,00

66.     0388/30502/04 9082349 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

2686/04 від 04.06.2004

Мотоцикл марки "HONDA", 2000 року випуску, об’єм двигуна 600 см.куб., 

колір синій, шасі № JHZPC35A6YM100236, в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

3 110,40

67.     0170/30502/04 9082440 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

414/04 від 22.03.2004

Мотоцикл марки "YAMAHA", модель «MOTOR CO. 4TD», номер 

JXA4TX00000082326, номер двигуна 4TX081627, 1993 року випуску, об’єм 

двигуна 850 см.куб., в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

4 448,12



68.     0588/30502/04 9082499 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

5286/04 від 16.08.2004

Мотоцикл марки "YAMAHA", модель «SCOOTER 3TEXC125», номер 

YM3TE006228, 1996 року випуску, об’єм двигуна 124 см.куб., в розібраному 

стані, не комплект.

1 шт.

1 164,80

69.     0344/30502/05 9082560 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4172/05 від 11.05.2005

Мотоцикл марки "BENELLI", номер ZBNTN00004P100023, номер двигуна 

B33*001037*, 2004 року випуску, об’єм двигуна 125 см.куб., в розібраному 

стані, не комплект.

1 шт.

5 564,00

70.     0312/30502/04 9083731 Постанова Ужгородського міськрайонного суду Мотоцикл марки "APRILLA ATLANTIK 500", номер ZD4PT003025005812, 

2002 року випуску, об’єм двигуна 460 см.куб., в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

8 893,80

71.     0916/30502/04 9082759 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

6379/04 від 26.11.2004

Мотоцикл марки "APRILLA LEONARDO 150", номер ZD4MBA000US101572, 

1997 року випуску, об’єм двигуна 150 см.куб., в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

7 541,79

72.     0065/30502/05 9082824 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

1399/05 від 07.02.2005

Мотоцикл марки "SUZUKI", об’єм двигуна 415 см.куб., рама № 

JS1AU121100103318, колір сірий, рік випуску не визначений, в розібраному 

стані, не комплект.

1 шт.

5 417,00

73.     0331/30502/06 2188899 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

9159/06 від 05.06.2006

Мотоцикл марки "KAWASAKI", рама № JKBZX636CCAO38058, рік випуску 

2002, в розібраному стані, не комплект.

1 шт.
25 202,29

74.     0331/30502/06 2188899 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

9159/06 від 05.06.2006

Мотоцикл марки "SUZUKI", рама № JSIB6111100104340, рік випуску 2002, в 

розібраному стані, не комплект.

1 шт.
26 051,77

75.     0331/30502/06 2188899 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

9159/06 від 05.06.2006

Мотоцикл марки "YAMAHA", рама № JYARJ051000003135, рік випуску 1992, 

в розібраному стані, не комплект.

1 шт.
8 264,97

76.     2621/30500/12 36933128 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/23620/12 від 18.01.2013

Двигун внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням (дизель), з 

робочим об'ємом циліндрів двигуна 1300 см3, номер двигуна 0217104С04B, 

марка «Fiat Doblo», такий, що був у використанні, рік виготовлення невідомий, 

країна виробник не визначена, загальною вагою 168,8 кг.

1 шт.

2880,00

77.     2637/30502/12 36933134 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/73/13 від 22.01.2013

Двигун внутрішнього згоряння з іскровим  запалюванням (бензин), т.м. «Ford», 

такий, що був у використанні, країна виробництва Німеччина, рік випуску не 

визначено,  робочий об'єм циліндрів двигуна не визначено, номер двигуна 

FU12751, вагою 127,6 кг

1 шт.

1176,32

78.     2126/30502/12 37363133 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/18790/12 від 02.11.2012

Двигун внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-

поступальним рухом поршня, № 2Е522122  в комплекті з коробкою передач,  

бувший у використанні, загальною вагою 152,1 кг, т.м. «Volkwagen». Країна 

виробник – Німеччина.

1 шт.

4480,00

79.     2126/30502/12 37363133 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/18790/12 від 02.11.2012

Мотоцикл в розібраному стані , не в комплекті (відсутні облицювання, 

паливний бак, світлові передні та задні ліхтарі, колеса, кермо, сидіння) т.м. 

«HONDA», модель невизначена, рама № JH2RC62A2CK001822 - бензин, об’єм 

двигуна не визначений, 2011 року, іноземного виробництва.

1 шт.

6664,96

80.     0566/30502/10 25948799 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4959/10 від 02.09.2010

Мотоцикл марки “Honda”,  модель SH 150,  2010 р.в., об’єм: 150 см.куб, 

бензиновий, рама: ZDCKF10B0AF041858, (відcутнє сидіння та акумулятор) в 

розібраному стані, не комплект.

1 шт.

8 091,89

81.     0609/30502/10 25950332 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

5764/10 від 30.07.2010

Мопед марки “49CC DIRTBIKE”, модель HM-DB 49SPIDER з поршневим 

двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом,  2008 р.в., об’єм: 

49 см.куб,  рама: L3FSADLOX8L007962, в-во Іспанія/

1 шт.

2 813,33

82.     0800/30502/10 25950585 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

7019/10 від 27.08.2010

Мотоцикл  марки ”YAMAHA”, 2009 р.в., об’єм: 299 см.куб, б/в,  бензиновий, 

рама: VG5SG191000008395, б\в, у розібраному   вигляді, не в комплекті, 

виробник - Японія, р.н. DM97105.

1 шт.

7 825,04

83.     0971/30502/08 16368125 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

27633/08 від 17.12.2008

Рама до мотоциклу іноземного виробництва VIN №VTLSG16200003022, в 

розібраному стані, не комплект

1 шт.
449,14

84.     0351/30502/09 16368186 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3629/09 від 27.05.2009

Мотоцикл марки "KTM", № рами № YBKVA44026M926288, 2006 року 

випуску, об’єм двигуна 990 см.куб., в розібраному стані.

1 шт.
40 930,52

85.     0477/30502/09 16368237 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4479/09 від 16.06.2009

Мотоцикл марки "KAWASAKI NINJA 600R", 2006 року випуску, рама № 

JKAZX600RRA000358, об’єм двигуна 600 см. куб., в розібраному стані.

1 шт.
10 667,71



86.     0665/30502/09 16368346 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

6168/09 від 17.07.2009

Мотоцикл марки "Kawasaki Ninja", модель ZX-10R в розібраному стані, 2008 

року випуску, бувший у використані, рама № JKAZXT00DDA023507, об’єм 

двигуна 998 см.куб.

1 шт.

52 639,46

87.     0389/30502/09 16368441 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4170/09 від 20.05.2009

Мотоцикл марки "KYMCO AGILITY 125", 2008 року випуску, рама № 

LC2C2000081010002, об’єм двигуна 125 см.куб

1 шт.
5 256,61

88.     0543/30502/09 16368497 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

5067/09 від 22.06.2009

Моторолер марки "Aprilia Leonardо", 1997 року випуску, рама № 

ZD4MB0000US007268, об’єм двигуна 124,91 см.куб, бувший у використані, не 

в комплекті.

1 шт.

2 504,71

89.     0195/30502/09 16367596 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

2575/09 від 24.03.2009

Мопед марки "SYMPLY", 2008 року випуску, рама № RFGAV05WX7X001237, 

об’єм двигуна 49,4 см. куб., в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

2 226,00

90.     1061/30502/08 16367642 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

30211/08 від 19.11.2008

Мотоцикл іноземного виробництва "HONDA", рама № ZDCKF08A08F216780, 

об’єм двигуна 125 см. куб., в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

2 335,70

91.     1061/30502/08 16367642 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

30211/08 від 19.11.2008

Мотоцикл іноземного виробництва "HONDA", рама № ZDCJF14A08F208953, 

об’єм двигуна 125 см. куб., в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

2 335,70

92.     0450/30502/09 16367754 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4573/09 від 29.05.2009

Моторолер марки "KYMCO SH-25", 1998 року випуску, об’єм двигуна 124 см. 

куб., в розібраному стані, не комплект.

1 шт.
2 098,96

93.     0698/30502/09 18030690 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

6538/09 від 24.07.2009

Моторолер марки "Gilera" модель «Runner VX», 2007 року випуску, об’єм 

двигуна 125 см. куб., рама № ZAPM4630000002517, в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

5 920,32

94.     0844/30502/08 18030831 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

25283/08 від 24.11.2008

Мотоцикл марки "KAWASAKI", не в комплекті, в розібраному стані, рама № 

JKASF450BB601383, 2008 року випуску, об’єм двигуна 450 см.куб.

1 шт.
13 067,15

95.     0955/30502/03 1683312 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

2071/03 від 04.08.2003

Мотоцикл марки "Kymco", 2002 року випуску, рама № RFBS4001014100223, в 

розібраному стані, не комплект.

1 шт.
3 370,75

96.     0403/30502/06 2401859 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

9827/06 від 22.06.2006

Мотоцикл марки "SUZUKI", 2003 року випуску, рама № JS1BZ111100209685, 

двигун № T711126597,  в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

14 576,18

97.     0797/30502/06 4120562 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

12361/06 від 01.08.2006

Мотоцикл марки "KAWASAKI", не в комплекті, в розібраному стані, номер 

рами не визначений, 1997 року випуску, об’єм двигуна 600 см.куб.

1 шт.
4 875,12

98.     1068/30502/06 4120704 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

17628/06 від 31.08.2006

Моторолер марки "Piaggio", рік випуску не визначений, рама № 

ZAPM1850000021181, об’єм двигуна не визначений, бувший у використанні, не 

в комплекті, в розібраному стані, показники одометра 07037 км.

1 шт.

2 647,13

99.     0338/30502/05 7380649 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4312/05 від 05.05.2005

Двигун до мотоцикла марки "SUZUKI", бензиновий, об’єм 1500 см. куб., № 

GT380110846, вживаний, не в комплекті.

1 шт.
618,09

100. 0338/30502/05 7380649 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4312/05 від 05.05.2005

Двигун до мотоцикла, № 993286, не в комплекті, вживаний. 1 шт.

297,78

101. 0289/30502/05 7381520 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3816/05 від 21.04.2005

Передня вилка до мотоцикла з колесом розміром 120/80 R16 та двома 

гальмівними супортами, бувші у використанні.

1 шт.
465,80

102. 0289/30502/05 7381520 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3816/05 від 21.04.2005

Заднє колесо до мотоцикла розміром 150/70 R17, бувші у використанні. 1 шт.
152,31

103. 0497/30502/04 9086354 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3867/04 від 05.07.2004

Мопед марки "Piaggio", рік випуску не визначений, номер рами не визначений, 

об’єм двигуна не визначений, бувший у використанні.

1 шт.
1 236,26

104. 0127/30502/08 8504134 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

3969/08 від 19.02.2008

Мотоцикл марки "HONDA", 2007 року випуску, об’єм двигуна 125 см.куб, 

бензиновий, рама № М002403РЕ07, показник одометра 016806.

1 шт.
6 943,26

105. 1587/30500/14 46114490 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/15274/14-п від 10.12.2014

Мотоцикл  в розібраному стані, б/в, марки «KAWASAKI », модель «Z750», тип 

двигуна бензин, об'єм двигуна - 748 см.куб., без реєстраційного номерного 

знаку, VIN -JKAZR750JKА038219, рік випуску  - 2010, чорного кольору, 

Японія

1 шт.

72383,83



107. 1586/30502/14 46916292 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/15277/14-п від 09.12.2014

Мотоцикл  в розібраному стані, б/в, марки «YAMAHA», модель «R 6», тип 

двигуна - бензин, об'єм двигуна -  599  см.куб, без реєстраційного номерного 

знаку, VІN -JYARJ151000009567, 2010 р.в., синього кольору, Японія

1 шт.

124640,54

108. 2039/30502/14 47178383 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/1088/15-п від 27.02.2015

Мотоцикл марки «HONDA» модель "FORZA", б/в, не в комплекті (відсутні: 

панель приладів, пластмасові деталі (покриття), вихлопна труба, сидіння, фари 

та задній стоп), номер рами JH2MF10A98K002166, бензин, 249 см.куб.

1 шт.

31900,43

109. 2097/30502/12 36348519 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/19754/12 від 23.11.2012

Мотоцикл марки «Kumco», модель «Vitality (2T)50», рама № 

RF0U300905I000850, бензин, об’єм двигуна 49.4 куб. см, бувший у 

використанні, 2005 року, іноземного виробництва.

1 шт.

5393,84

110. 2457/30502/12 36559441 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/22526/12 від 20.12.2012

Мотоцикл в розібраному стані , не в комплекті (відсутні облицювання, 

паливний бак, світлові передні та задні ліхтарі, колеса, кермо, сидіння) марки 

«LIFAN», модель невизначена, рама № LF3YCJ3008D000078, тип двигуна - 

бензин, об’єм двигуна не визначений, рік випуску не визначений.

1 шт.

2545,02

111. 2659/30502/12 37364960 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/988/13- п від 06.02.2013

Транспортний засіб спеціального призначення для пересування по бездоріжжю 

невизначеної т.м. (квадроцикл), тип двигуна - бензин, об’єм двигуна – 48 

см.куб., бувший у використанні, номер шасі L6VSGADA371051552, рік випуску 

– не визначений,  країна виробництва – не визначена.

1 шт.

8177,86

112. 2723/30502/12 37365340 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/844/13- п від 04.02.2013

Мотоцикл марки „BMW” в розібраному вигляді, а саме: рама до мотоциклу „ 

BMW ” чорного кольору (номер рами WB10303019ZV35053, рік випуску 2009  

та країна виробництва Німеччина) із вмонтованим двигуном внутрішнього 

згорання  із зворотно-поступальним рухом поршня, чотирьохциліндровий, 

бензиновий (2009 року та країна виробництва Німеччина, об’єм двигуна 1200 

см3) та кермом, сідлом, колесом заднім і переднім з вилкою, паливним баком, 

заднім стоп сигналом, багажником, вихлопною трубою, дзеркалом заднього 

виду, спойлерами.

1 шт.

62112,25

113. 1357/30502/05 1715279 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

13727/05 від 16.11.2005

Мопед іноземного виробництва, бувший у використанні, марки "PIAGIO", 

модель «Gilera», тип двигуна-бензин, об'єм двигуна - не визначений, пробіг 

036540 км., р.н.з. АЕ06948, рама № ZAPM0800000010706, 1998 року випуску.

1 шт.

2 614,30

114. 1286/30502/05 1703278 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

13263/05 від 03.11.2005

Мотоцикл іноземного виробництва "HONDA", 2002 року випуску, рама № 

ZOCJF09A01F011817, об’єм двигуна 125 см. куб., в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

2 919,00

115. 0981/30502/05 1703099 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10041/05 від 05.09.2005

Мопед марки "Piaggio", рік випуску 2005, рама № ZAPM2840001001093, об’єм 

двигуна не визначений, бувший у використанні, показники одометра 1684,5 км.

1 шт.

11 365,10

116. 0380/30502/05 1340321 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4264/05 від 23.05.2005

Моторолер марки «YAMAHA», рік випуску 2001, рама № VTLSE06100009245, 

об’єм двигуна 125см.куб., колір чорний, двигун № *E9*9Z-61*0046*, бувший у 

використанні, не в комплекті, в розібраному стані.

1 шт.

1 876,25

117. 0521/30502/08 10144713 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

17218/08 від 07.07.2008

Мотоцикл марки "HONDA", 2008 року випуску,  рама № ZDCJF14A08F204978, 

об’єм двигуна 125см.куб., показник одометра 5426 км., колір чорний, в 

розібраному стані, не комплект.

1 шт.

16 365,89

118. 0520/30502/08 10144783 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

16782/08 від 02.07.2008

Мотоцикл марки "Piaggio", 2007 рік випуску, рама № ZAPM2880000021908, 

об’єм двигуна 244 см.куб., колір чорний,  бувший у використанні, не в 

комплекті, в розібраному стані, показники одометра 5021 км.

1 шт.

6 125,47

119. 1314/30502/07 9626598 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

33112/07 від 21.11.2007

Мотоцикл марки "APRILIA LEONARDO", 2000 рік випуску, рама № 

Z04MBA200YS007564, об’єм двигуна 150,95 см.куб., бувший у використанні, 

не в комплекті, в розібраному стані.

1 шт.

1 922,86



120. 0412/30502/08 8503885 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

12994/08 від 06.06.2008

Мотоцикл марки "APRILIA", 2004 рік випуску, рама № ZD4VBA0004S006168, 

об’єм двигуна 200 см.куб., сірого кольору, показник одометра 10405 км., 

бувший у використанні, не в комплекті, в розібраному стані.

1 шт.

3 264,31

121. 0185/30502/08 8504379 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

5326/08 від 15.04.2008

Мотоцикл марки "HONDA SH 125i", 2008 рік випуску, об’єм двигуна 

125см.куб, рама № ZDCJF14A08F201434, показник одометра 01272 км., 

бувший у використанні, не в комплекті, в розібраному стані.

1 шт.

7 876,92

122. 1048/30502/04 9082608 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

262/05 від 15.02.2005

Мотоцикл марки "SUZUKI", рік випуску 2001, рама № JS1A7111115124159, 

тип двигуна бензин, об’єм двигуна 599 см.куб., колір зелений, в розібраному 

стані, не комплект.

1 шт.

10 099,16

123. 0969/30502/03 9082641 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

2123/03 від 11.08.2003

Мотоцикл марки "SUZUKI BURGMAN 400",  рік випуску 1998, рама № 

JS1AU111100117372, двигун PVA № 298/6584, тип двигуна бензин, об’єм 

двигуна 398 см.куб., колір чорний, в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

3 801,00

124. 0617/30502/06 2358004 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

11526/06 від 22.06.2006

Мотоцикл марки "HONDA" рік випуску 2005, рама № ZDCKF08A05F027311, 

тип двигуна бензин, об’єм двигуна 150 см.куб., в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

6 497,25

125. 0950/30502/09 25947743 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

9488/09 від 09.11.2009

Мотоцикл марки "DERBI", модель GPR-125, 2006 рік випуску, об’єм двигуна 

125см.куб, бензиновий, колір: червоно-чорний, в-во Італія, шасі: 

VTHGS1A1A6H343212. 

1 шт.

14 676,43

126. 0508/30502/10 25946544 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4522/10 від 07.06.2010

Мотоцикл марки “Suzuki”, модель GSX600R, 2007 рік випуску, об’єм: 

599см.куб, бензиновий, б\в, рама: JS1B3111100105724, в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

24 470,76

127. 0508/30502/10 25946544 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4522/10 від 07.06.2010

Мотоцикл марки “Suzuki”, модель GSX750R, 2004 рік випуску, об’єм: 749 

см.куб, бензиновий, рама: JSICE111100119978, в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

29 071,48

128. 0508/30502/10 25946544 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

4522/10 від 07.06.2010

Мотоцикл марки “Kawasaki”, модель KX250F, 2009 рік випуску, об’єм: 249 

см.куб, бензиновий, рама: JFEKX4T008A000357, в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

28 981,11

129. 0845/30502/08 25946292 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

25284/08 від 24.11.2008

Мотоцикл марки “KAWASAKI”, модель ZX636C, 2005 рік випуску, об’єм 

двигуна 636 см.куб, тип двигуна - бензиновий, рама: KBZX636CCA042862, 

бувший у використанні, в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

14 391,26

130. 1548/30502/07 7629552 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

941/08 від 28.02.2008

Моторолер марки "HONDA SH 125» шасі № ZDCKF14A05F021932, об’єм 

двигуна 125 см.куб, тип двигуна - бензиновий, 2005 рік випуску, в розібраному 

стані, не комплект.

1 шт.

5141,81

131. 1548/30502/07 7629552 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

941/08 від 28.02.2008

Моторолер марки "HONDA SH 125» шасі № ZDCKF14A06F058190, об’єм 

двигуна 125 см.куб, тип двигуна - бензиновий, 2005 рік випуску, в розібраному 

стані, не комплект.

1 шт.

5 141,81

132. 1089/30502/05 7627943 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10908/05 від 15.09.2005

Мотоцикл марки "HONDA", шасі № не визначений, об’єм двигуна не 

визначений, тип двигуна не визначений, рік випуску не визначений, в 

розібраному стані, не комплект.

1 шт.

18 447,60

133. 0232/30502/08 7628621 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

6623/08 від 19.03.2008

Мотоцикл марки "GILERA", об’єм двигуна 180 см.куб., рік випуску не 

визначений, рама № ZAPM0800003027586, в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

2 905,25

134. 0232/30502/08 7628621 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

6623/08 від 19.03.2008

Мотоцикл марки "SAMSUNG-VS125", об’єм двигуна 125 см.куб., рік випуску 

не визначений, рама № RFGHA12AX7V602290, в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

6 571,00

135. 0232/30502/08 7628621 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

6623/08 від 19.03.2008

Мотоцикл марки "SAMSUNG-HD200I" об’єм двигуна 200 см.куб., рік випуску 

не визначений, рама № RFGLH18WY75700116, в розібраному стані, не 

комплект.

1 шт.

8 654,00

136. 1067/30502/05 7630114 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

10861/05 від 15.09.2005

Мотоцикл марки "HONDA-SH150i", бувший у використанні, в розібраному 

стані, не комплект, рама № 05F005633

1 шт.
7 854,00

137. 0960/30502/07 5494543 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

23987/07 від 20.09.2007

Мотоцикл марки "YAMAHA R1", 2001 рік випуску, об’єм двигуна 998 см.куб, 

тип двигуна - бензиновий, рама: JYARN041000003957, бувший у використанні, 

в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

29 896,66



138. 1104/30502/07 5150926 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

29659/07 від 11.10.2007

Мотоцикл марки "PIAGGIO LIBERTY", 2002 рік випуску, об’єм двигуна 125 

см.куб, тип двигуна - бензиновий, рама: ZAPM3810000017425, бувший у 

використанні, в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

2 238,30

139. 0441/30502/06 4120015 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

9253/06 від 28.04.2006

Мопед марки "PIAGGIO", тип FCM1M, 1992 рік випуску, об’єм двигуна 49,4 

см.куб, тип двигуна - бензиновий, рама: 0005697, бувший у використанні, в 

розібраному стані, не комплект.

1 шт.

911,22

140. 1318/30502/06 4120112 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

23904/06 від 09.11.2006

Мотоцикл марки "APRILIA", 2004 рік випуску, об’єм двигуна 198 см.куб, тип 

двигуна - бензиновий, рама № ZD4VBA0004S001508, бувший у використанні, в 

розібраному стані, не комплект.

1 шт.

1 392,01

141. 1004/30502/06 4120364 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

16670/06 від 18.09.2006

Мотоцикл марки "HONDA SH 125 I", 2005 рік випуску, об’єм двигуна 125 

см.куб, тип двигуна - бензиновий, рама № ZDCJF14A05F014457, бувший у 

використанні, в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

21 995,40

142. 0714/30502/06 4120523 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

11057/06 від 18.09.2006

Мотоцикл марки "SUZUKI", 1995 рік випуску, об’єм двигуна 1074 см.куб, тип 

двигуна - бензиновий, рама № JS1GU75B000500522, р.н.з. MI831222, бувший у 

використанні, в розібраному стані, не комплект.

1 шт.

13 226,47

143. 0955/30502/16 53211747 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/6306/16-п від 15.09.2016

Легковий автомобіль «Ford Mondeo», реєстраційний номерний знак Словаччини 

VT507CE, кузов № WF0NXXGBBNVR60016, 1997 року випуску, синього 

кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим 

небом. 

1 шт.

165 400,00

144. 1536/30500/12 34851946 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/13779/12 від 27.08.2012

Легковий автомобіль «Pontiac Trans Sport SE», р/н STL001, кузов № 

1GMDU06E3TT207697, 1995 р.в., блакитного кольору, V=3410, бензин, 

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

501 839,67

145. 2459/30506/12 38057127 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

712/22873/12 від 07.02.2013

Легковий автомобіль “SEAT TOLEDO”, 1992 р.в., кузов VSSZZZ1LZZD103648, 

об’єм двигуна – 1984 см3, тип двигуна – бензин, колір – чорний, р.н.з. 

Угорщини – HEX229, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм 

під відкритим небом. 

1 шт.

55875,17

146. 0592/30506/13 38870785 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5017/13-п від 26.04.2013

Легковий автомобіль “DODGE”, 2004 р.в., кузов 2B3HD46R64H642164, об’єм 

двигуна – 2736 см3, тип двигуна – бензин, колір – сірий, р.н. L1KUBA, 

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

123605,44

147. 0529/30506/13 38871380 Постанова Ужгородського міськрайонного суду б/н від 

25.04.2013

Легковий автомобіль марки “Volkswagen Passat”, 1998 року випуску, 

ідентифікаційний номер кузова – WVWMA63B5WE163611, об’єм двигуна – 

1781 см3, тип двигуна – бензин, колір – сірий, реєстраційний номер – 

WF4012C, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1 шт.

53664,43

148. 1409/30500/13 42377073 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10814/13-п від 27.01.2014

Легковий автомобіль марки "Mercedes Benz 380SE", 1985 р.в., р№04661ВО, к№ 

WDB1260321A139061, колір зелений, тип двигуна дизель, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

51892,92

149. 1310/30500/15 49514813 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

1310/30500/15 від 15.09.2015

Легковий автомобіль марки  «OPEL VECTRA», р.н.з республіки Словаччина 

HE774BK, 1996 року випуску, кузов № W0L000038V7121275, тип двигуна 

бензиновий, робочий об`єм 1799см. куб., технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

171144,73

150. 1913/30500/14 47908527 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/761/15-п від 26.03.2015

Легковий автомобіль "Mercedes-Benz 210", кузов № WDB2100171A365955, 

1997 р.в., колір - червоний, двигун дизельний, об'ємом 2874 см.куб., д.р.н. 

Словацької Республіки GA055DM, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

418828,95

151. 0382/30500/14 43404985 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/3756/14-п від 04.06.2014

Легковий автомобіль "Volkswagen Golf" дизель 1570 см3 1987 р.в. кузов 

WVWZZZ19ZHW818489 реєстр. номерний знак Німеччини   LB-KX417 білого 

кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим 

небом. 

1 шт.

69375,96

152. 1706/30506/15 49625247 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/12930/15-п від 12.11.2015

Легковий автомобіль марки "Ford", модель «Escort» , реєстраційний номерний 

знак Словацької республіки MI588DG, 1999 року виробництва, об’єм двигуна 

1391 см.3, тип – бензин, номер кузова WF0AXXGCAAWU39288, темно синього 

кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим 

небом. 

1 шт.

95401,19



153. 1800/30506/14 46335581 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/15494/14-п від 23.12.2014

Квадроцикл і/в в розібраному стані, б/у, марки "ATV", модель 125 R, тип 

двигуна бензин, об"єм 125 см.куб, без реєстр. номерного знаку, VIN - 

L85AG4FJ5E1008361, 2014 р.в. 

1 шт.

24482,76

154. 0798/30500/15 48347305 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/6157/15-п від 24.06.2015

Мопед іноземного виробництва марки "Derbi", модель "GP1", бувший у 

використанні, об'єм двигуна 50 см3., VIN номер, рік випуску, не встановлено.

1 шт.

19742

155. 1588/30500/14 46727513 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/15155/14 від 15.01.2015

Легковий автомобіль "BMW E36", 1993 р.в., реєстр. номер Польщі KRA1LN3, 

кузов WBACA31050EG74657, двигун бензиновий, об'єм 1795 см3, колір 

червоний, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом.  

1 шт.

162076,28

156. 0871/30506/13 40588257 Постанова Ужгородського міськрайонного суду Легковий автомобіль "BMW 528", д.р.н. TV833BG, колір сірий металік, номер 

кузова WBA39710006567242, 1980 р.в. (згідно документів), встановлений 

номер кузова WBAHB210203503175 (на підставі висновку НДЕКЦ при 

УМВСУ від 27.03.13 № 21/20), тип двигуна - бензин, об'єм двигуна 2788 

см.куб. (згідно документів), технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

154582,52

157. 1462/30500/14 46099123 Постанова Ужгородського міськрайонного суду Конфіскація легкового автомобіля "Фольксваген Поло", кузов 

WVWZZZ80ZMW282055;1991р.в., тип двигуна AAV бензиновий, об'єм двигуна 

1272 см.куб., технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1 шт.

54582,52

158. 308/13473/13 47909497 Постанова Ужгородського міськрайонного суду Легковий автомобіль марки "Рено Лагуна", р.н. МТН 742, кузов № 

VF1BG0G0624119461, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм 

під відкритим небом. 

1 шт. 158963,33

159. 1-64 57351176 Постанова Ужгородського міськрайонного суду Автомобіль марки "Опель Аскона", державний номерний знак EGB-356, рік 

випуску 1982, номер кузова-WOL000087C00739970, легковий п’яти дверний 

седан білого кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм 

під відкритим небом. 

1 шт. 34859,36

160. 1641/30500/19 59852246 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/4904/19 від 15.05.2019

Легковий автомобіль «VW» моделі «Passat», реєстраційний № MI391EF, WIN – 

WVWZZZ3AZRE039688, 1994 року виготовлення, об’єм двигуна 1781 см.куб., 

тип двигуна – бензин, зеленого кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

162 826,26

161. 1385/30506/16 53799982 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10265/16-п від 29.12.2016

Квадроцикл в розібраному стані,  не комплектний (відсутні колеса, сидіння, 

пластикові деталі, спідометр) марки "ATV" "Worker", двигун  бензин - 250 см3. 

кузов № LBXAACJC36X000218, рік випуску не визначений

1 шт.

31 951,50

162. 0107/30506/13 37544153 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2669/13 від 06.03.2013

Шини пневматичні гумові для вантажних автомобілів , бувші у використанні, 

розміром  315х70 R22,5 ,  торгової марки  “MICHELIN”, і/в

4 шт.
1838,90

163. 2672/30500/12 36846905 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/45/13 від 21.01.2013

Шини пневматичні гумові для вантажних автомобілів, бувші у використанні 

розміром 315/70R22,5 торгової марки і/в «DUNLOP»

3 шт.
864,00

164. 2698/30500/12 36846240 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/62/13 від 24.01.2013

Шини пневматичні гумові для вантажних автомобілів, бувші у використанні 

розміром 315/70R22,5 торгової марки і/в «KORMORAN»

2 шт.
563,20

165. 0632/30500/15 48597603 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5100/15-п від 13.07.2015

Запасне колесо марки "Debica", розмір 195/70 R14, до транспортного засобу, з 

металевим диском, не придатне для подальшого використання

1 шт.
450,4

Шини пневматичні гумові для вантажних автомобілів, б\в,  розміром 315х70 

R22.5, торгової марки "Dunlop",  і/в

шт.
997,11

Шина пневматична гумова для вантажних автомобілів, б/в, торгової марки 

“MATADOR 315/70 R22.5”, і/в

шт.
918,54

Шини пневматичні гумові для вантажних автомобілів, б\в,  розміром 295х60 

R22.5, торгової марки "Continental",  і/в

шт.
3263,49

Шини пневматичні гумові для вантажних автомобілів, б\в,  розміром 315х70 

R22.5, торгової марки "Dunlop",  і/в

шт.
2358,72

168. 1885/30500/15 50062575 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/13682/15 від 08.12.2015

Колесо запасне, бувше у використанні, дискове з шиною марки "Pneuvranik 

winter MST", розмір 195/65 R15 91Т (пошкоджено рорізом).

1 шт.
220,00

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/15225/13 від 17.09.2013

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/13045 від 28.08.2013

166. 1969/30500/13 40971434 2

167. 1398/30506/13 40936276 5



169. 1395/30511/15 50061765 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/11050/15 від 04.11.2015

Запасне колесо в зборі марки "Polaris" розмір "195/65 R15" з металевим диском 

до транспортного засобу не придатне для подальшої експлуатації.

1 шт.
482,40

170. 1653/30506/12 34863890 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

3/712/9599/12 від 30.08.2012

Шина гумова до вантажного  автомобіля бувша у використанні і/в марки 

««BRIDGSTONE» розміром 315/80R22.5

1 шт.
599,04

Шина марки «CONTINENTAL HDR+» б/в для вантажних автомобілів розміром 

295/60R22.5

шт.
648,00

Шини марки «MICHELIN XDA2+ ENERGY» б/в для вантажних автомобілів 

розміром 295/60R22.5

шт.
2693,60

172. 1122/30500/15 49168401 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/8659/15-п від 03.08.2015

Коробка передач для вантажного автомобіля "Volvo FH16" в розібраному стані 

(три елемента), бувша у використанні, з серійним номером 20002140187, 

іноземного виробництва

1 шт.

68643,2

173. 1398/30511/15 49625105 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/11049/15 від 23.10.2015

Запасне колесо марки "Dunlop" розмір "185/65 R15" з металевим диском до 

транспортного засобу не придатне для подальшої експлуатації.

1 шт.
538,4

174. 0623/30511/15 47972603 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5040/15 від 26.05.2015

Запасне колесо марки «GOOD YEАR» розміром 205/65 R15 з металевим 

диском до т/з, непридатне для подальшої експлуатації

1 шт.
860

175. 0626/30511/15 47972971 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5097/15 від 26.05.2015

Запасне колесо марки "TOYO" розмір 185/65 R15 до транспортного засобу, з 

металевим диском, не придатне для подальшого використання.

1 шт.
790,4

176. 0686/30500/15 47973503 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5464/15 від 27.05.2015

Колесо з чорних металів в комплекті з шиною для легкового автомобіля, бувше 

у використанні, розмір R14, торгової марки "Kama" (пошкоджене розрізами).

1 шт.

229,6

177. 0738/30511/15 48372927 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

47973503 17.06.2015

Запасне колесо марки "Semperit", розмір 195/65 R15 з металевим диском до 

транспортного засобу, не придатне для подальшої експлуатації.

1 шт.
790,4

178. 0593/30511/15 47973303 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5033/15 від 28.05.2015

Запасне колесо марки "Good Year", розмір 175/65 R14, до транспортного 

засобу, не придатне для подальшої експлуатації.

1 шт.
158,4

179. 0429/30511/15 47934226 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/3818/15 від 29.04.2015

Запасне колесо марки "PRDXES CF1 S4V", розмір 225/55 R18, до 

транспортного засобу не придатне для подальшої експлуатації.

1 шт.
162,4

180. 0212/30506/15 47641001 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2379/15 від 20.03.2015

Колесо ходове з чорних металів, з резиновою шиною (пошкоджене), бувше у 

використанні, без маркування, торгівельна марка та країна виробник невідомі

1 шт.

158

181. 2624/30506/11 31059570 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 3-

8951/11 від 04.11.2011

Шини пневматичні гумові б/в для в/а марки «MICHELIN» розміром 

315/70R22.5

5 шт.
622,64

182. 1409/30506/16 53347284 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/8863/16 від 28.09.2016

Колесо ходове, бувше у використанні, дискове з чорних металів, 

укомплектоване шиною марки "MATADOR", розміром 215/75 R16

1 шт. 250

183. 3823/30500/19 60916627 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10906/19 від 26.09.2019

Колесо ходове, бувше у використанні,  дискове з чорних металів, 

укомплектоване шиною марки "GoodYear" розмір 205/65 R16C, пошкоджене.

1 шт. 300

185. 1720/30502/14 53225407 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/15299/14-п від 20.02.2015

Чоловічі та жіночі джинсові штани різних розмірів та торгівельних марок, а 

також чоловічі спортивні костюми різних розмірів та моделей 

72 шт. 25826,16

186. 1720/30502/14 53225407 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/15299/14-п від 20.02.2015

Кофти жіночі різних розмірів, видів та торгівельних марок, а також штани 

жіночі джинсові, різних розмірів

75 шт. 63868,6

11 пар/шт.

4 шт.

2 пар/шт.

1 набір

2 шт.

189. 0497/30502/14 53225451 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

307/5313/14-п від 10.09.2013

Взуття чоловіче та жіноче різних видів, розмірів та торгівельних марок 6 пар

190. 0497/30502/14 53225451 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5313/14-п від 10.09.2014

Взуття жіноче різних видів, розмірів та торгівельних марок  7 пар

191. 4116/30500/18 58702732 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/11122/18 від 13.11.2018

Одяг чоловічий, жіночий та дитячий, різних видів та розмірів 31 шт.
52480,67

192. 1017/30500/19 59978739 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2771/19 від 03.05.2019

Блузки жіночі, різних кольорів, розмірів та торгівельних марок 228 шт. 78326,18

85831,5

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

3/712/4571/2012 від 05.06.2012

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

302/5313/14-п від 10.09.2013

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

304/5313/14-п від 10.09.2013

171. 1304/30506/12 33662832 5

187. 0497/30502/14 53225451 Взуття жіноче різних видів, розмірів та торгівельних марок - 11 пар, сумка 

дамська - 1 шт., комплекти постільної білизни - 2 шт., набір рушників - 1 шт.

Взуття жіноче різних видів, розмірів та торгівельних марок - 2 пари, набір 

посуду кухонного торгівельної марки "Royalty Line" - 1 набір та сумки дамські 

різних видів та торгівельних марок - 2 шт.

188. 0497/30502/14 53225451



193. 3444/30500/19 62867406 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/9477/19 від 17.12.2019

Одяг чоловічий та жіночий, різних видів, розмірів та торгівельних марок, б/у 

(секонд хенд), частково пошкоджений 

3965 кг шт. 1858263,34

194. 2979/30500/19 62869357 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/7595/19 від 30.08.2019

Одяг різний (футболка, куртки, штани, труси, кофти, шарф, шапка, рукавиці), 

нові та бувші у використанні та крем для рук 

22 шт. 7495,1

196. 5987/30500/18 59688511 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/710/19 від 08.02.2019

Ніж циліндричний «S-messer», 532-26Е/2 4 шт.
6 257,33

197. 1935/30502/16 53775822 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/11787/16-п від 06.01.2017

Двері міжкімнатні, без отворів для замка та ручки, без петель, саморобні, 

розібрані 

2 шт.
1 074,64

198. 0452/30500/20 63154513 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/4236/20 від 25.06.2020

Мастильні матеріали в металевих бочках, по 180 кг кожна, з маркуванням 

"261111 eni Ote 46L6125BO"  

4 бочка
79 384,32

199. 3092/30500/18 58131066 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/9070/18 від 24.09.2018

Роторні сигналізатори (датчики рівня дотаційні), виробництва «Mollet» 12 шт. 126720

200. 3854/30500/19 61931922 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10822/19 від 08.11.2019

Запасні частини до автомобіля - пружини, торгівельної марки "MOPAR", країна 

виробництва - Мексика  

20 шт.
97 119,96

201. 5992/30500/18 59977739 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/714/19 від 08.02.2019

Ніж циліндричний «S-messer», 532-26Е/2 4 шт.
6 257,33

202. 3139/30500/17 56881005 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10541/17 від 06.03.2018

Черевики чоловічі, різних видів та розмірів, торгової марки «OTHELLO» 16 пар

203. 3139/30500/17 56881005 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10541/17 від 06.03.2018

Черевики чоловічі, різних видів та розмірів, торгової марки «OTHELLO» та 

«CALVER» 

9 пар

Протеогліканний розчин «Proteoglicanos Praxis» в упаковці виробника, що 

містить 24 ампули по 2 мл кожна, торгівельної марки «Praxis» 

34 упак.

Регенеративний розчин «Lipofase», в упаковці виробника, що містить 100 ампул 

по 2 мл кожна, торгівельної марки «IT Pharm»  

6 упак.

Водний антицелюлітний розчин «Liposintrol» в упаковці виробника, що містить 

100 ампул по 2 мл кожна, торгівельної марки «IT Pharm»  

6 упак.

5 шт.

9 упак.

Регенеративний розчин «IT Pharm Liposin», в упаковці виробника, що містить 

100 ампул по 2 мл кожна - 3 упаковки та косметичний крем «IT Pharm Ultra 

Facial», у банках місткістю 50 мл кожна - 5 шт.

5 шт.

Косметичний крем торгівельної марки «Praxis ARNIKA» та «Praxis TAUSIN», у 

тюбиках по 60 мл кожен 

20 шт.

Сорбент (поглинач вологи) "PropaDry", тип С310 (dessicant for container) 432 кг

Очищувачі сит бавовняні (cotton sieve cleaner) 1900 шт.

Дотягувачі дверні, торгівельної марки «Dorma» TS83 12 шт.

Ротаційні датчики рівня "Rotonivo RN3002" - 2 шт., прокладки (ущільнювачі 

силіконові) - 190 шт. та тяги черв'ячні з нержавіючої сталі (в комплекті з 2-ма 

планками)  

10 шт.

207. 1094/30502/16 53353634 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

08/7437/16-п  від 12.12.2016

Взуття чоловіче та жіноче, різних видів, розмірів та торгівельних марок 248 пар 67295,21

208. 1210/30500/15 53222427 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/11301/15-п від 01.12.2015

Одяг, взуття, постільна білизна, рушники, ковдри, подушки, що були у 

використанні (секонд хенд), частково пошкоджений

3889,4 кг 91248,89

209. 4468/30500/19 64642835 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/13929/19 від 25.11.2020

Кран гідравлічний (типу маніпулятор) марки «Atlas-Kran», тип «AK80.1 A2», 

серійний № 11773, 1994 р.в., бувший у використанні

1 шт. 190887,48

210. 1556/30500/20 65088155 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/13110/20 від 22.12.2020

Запасні частини до автомобілів, бувші у використанні, загальною кількістю 93 

шт.

93 шт. 198 226,52

211. 0493/30500/20 62927228 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/4587/20 від 29.05.2020

Мопед марки «PIAGGIO», модель - невідома, вживаний, у розібраному стані, не 

у комплекті, рік випуску - невідомий, РНЗ - відсутній, VIN: 

ZAPC2700000014720

1 шт. 9886,04

212. 4296/30500/19 61931362 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/12875/19 від 19.12.2019

Сонячні модулі TRINA 270WP POLY 6 шт.
23 362,56

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/328/18 від 12.04.2018

76002,26

425428,51

130925,07

204. 3043/30500/17 56226866

Косметичний крем «Praxis TAUSIN» - 5 шт., регенеративний розчин «Praxis 

REGENIA» - 6 упак. та «Praxis Equilia» - 3 упак., країна виробництва - Іспанія

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/9931/17 від 21.11.2017

205. 4221/30500/17 56908836



213. 0249/30500/20 64205369 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/2951/20 від 09.10.2020

Засоби для чищення та прання «Соссоlіnо», «Domestos», «AJAX Floral Fiesta», 

«HIDEG ZSIROLDO», «CLIN»

125 пляшок 8770,5

214. 1185/30500/20 64216425 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/9504/20 від 16.10.2020

Запчастини до легкових автомобілів, а саме: лямбда-зонд, дифузор, пас 

привідний зубчастий, фільтри масляні, фільтри салону, фільтри повітряні, 

натяжний ролик паса, комплекти прокладок для двигуна (нижні), радіатори 

водяного охолодження та ін.

36 шт. 41069,43

Комплект ЦПГ (пиліндро- поршнева група) до двигунів ММ3 «Дальнобойщик  

Експерт», використовуються у сільськогосподарській техніці, нові. Торг. марка - 

«Камський Моторний завод». Країна виробництва- Росія.

4 шт. 7696,8

Насос масляний, модель 245-14 03010, який використовуються у 

сільськогосподарській техніці, новий. Торговельна марка - «Борисовський завод 

агрегатів». Країна виробництва - Республіка Білорусь.

1 шт. 703,8

Турбокомпресор ТКР 6, що використовуються у сільськогосподарській техніці, 

новий. Торговельна марка - «Борисовський завод агрегатів». Країна 

виробництва - Республіка Білорусь.

2 шт. 7230,6

Шестерня, що використовується у сільськогосподарській техніці, нова. 

Торговельна марка - не визначена. Країна виробництва - не визначена.

3 шт. 4932,9

Ось до переднього моста, артикул 52- 2301058-А, використовуються у 

сільськогосподарській техніці, нова. Торговельна марка - не визначена. Країна 

виробництва - не визначена.

9 шт. 1442,61

216. 1093/30500/20 63778746 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/7921/20 від 08.09.2020

Кава смажена, мелена, з кофеїном, жерстяних банках, вагою по 3000 гр кожна, 

торгівельної марки «ILLY», 100% арабіка. Країна виробництва - Італія.

12 банок

34 020,00

217. 1124/30500/20 63846076 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/8434/20 від 09.09.2020

Кава смаж., мел., з кофеїном, розфас. у вак. упак. виробника з фольги ваг. по 

250г. кожна, що упак. для роздр. торг. в упак вироб. ваг. 1000 гр (4х250 гр.) 

торг. марки "CHICCO DORO", країна виробництва - Італія (50 кг)

50 упак.

9 601,36

218. 1076/30500/20 64139326 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/8195/20 від 23.09.2020

Кава смажена в зернах іноземного виробництва "Саffе in grani", розфасована в 

упаковки виробника для роздрібної торгівлі, кожна масою по 1 кг. торговельної 

марки «Веllагоm», країна вир - тва - Німеччина

40 пач.

8 316,00

219. 1593/30500/20 64656281 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/11372/20 від 17.11.2020

Кава смажена, в зернах, з кофеїном, розфасована у упаковки виробника для 

роздрібної торгівлі, вагою по 1000 г. кожна, торгівельної марки «Рогtіоlі». 

Країна виробництва - Італія.

20 упак.

10 602,00

220. Шнурок (шнурівка) для взуття в котушці з маркуванням «MEONI&CIAMPALI 

CORDONE CERATO», арт. CRD00001, колекція - літо 2016 р., чорного 

кольору, новий.

3 шт.

221. Шнурок (шнурівка) для взуття в котушці з маркуванням «NASTRIFICIO 

VICTOR 812 CORDINO 100%PES», арт. CRD00100, чорного кольору, 

довжиною 100 м., новий.

1 шт.

222. Шнурок (шнурівка) для взуття в котушці з маркуванням «VICTOR ART.T/5 

TONDINO EL.PL.COL40», арт. FTAE000040, новий.

1 шт.

223. Шнурок (шнурівка) для взуття в котушці з маркуванням «MEONI&CIAMPALI 

CORDONE PER COULISSE ART.H», арт. CRD00012, довжиною 150 м., білого 

кольору, новий.

1 шт.

224. Шнурок (шнурівка) для взуття в мотку з маркуванням «COTTON WEAVING 

DRAWSTRING 3/16 CHI HING ELASTIC», арт. NSTRL040, довжиною 91,44 м., 

новий.

1 шт.

225. Шнурок (шнурівка) для взуття в котушці з маркуванням «CORDONE COTONE 

CERATO ART C/2408/5MM WAXED COTTONE DRAWSTRING EREDI FA - 

LAS DI», арт. CRD00096, синього кольору, довжиною 36 м., новий.

1 шт.

226. Шнурок (шнурівка) для взуття в мотку з маркуванням «MU GEN CORDINO 

COULISSE ESTREMITA` D – LA PERLA BLU 150 CM BOTTONIFICIO LA P», 

арт. CRD00093, синього кольору, новий.

5 шт.

3898,52

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/5252/20 від 23.10.2020

215. 0616/30500/20 64323823

1746/30500/19 59849990 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/3809/19 від 07.05.2019



227. Пара шнурків (шнурівок) для взуття в мотку з маркуванням «3140 CARDINO 

ELASTICO SHINDO TEXTILE», арт. CRD00078, чорного кольору, нові.

2 шт.

228. Пара шнурків (шнурівок) для взуття в мотку з маркуванням «LA PERLA», арт. 

89C390, нові.

20 шт.

229. Шнурок (шнурівка) для взуття в мотку з маркуванням «COULISSE ELASTICA 

TONDO – MECNI TIPO 3», арт. CRD00009, новий.

1 шт.

230. Шнурок (шнурівка) для взуття в мотку з маркуванням «COULISSE ART 

LACCIO CM 3X3 IN PELLE TOMAFICIO LEONE», арт. CRD00089, довжиною 

67 м., новий.

1 шт.

231. Заготовки на наплічники, нові. 30 шт. 423,36

232. Контролер двигуна (софстартер - пристрій плавного пуску) "SMC-50 

AllenBradley/Rockwell Software"

1 шт.

25 122,40

233. Запасні частини до помпи "Dragflow" моделі EL 7.5 (гумові прокладки, 

кріплення, частини помпи), всього 15 найменувань

21 шт.
3 675,00

234. 4620/30500/19 62875419 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/172/20 від 26.05.2020

Wi-Fi роутери 21 шт. 49 332,28

235. 4836/30500/18 59040956 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/13280/18 від 27.11.2018

Двигун внутр. згорання поршневий із компресійним запалюванням (дизель), не 

в компл., б/в для автомобіля марки "Фольксваген LT", рік, країна виробництва 

не визначено заг.вагою 130 кг

1 шт.

21 729,30

236. 4345/30500/19 62179479 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/12963/19 від 18.02.2020

Шини  гумові різних торгових  марок 55 шт. 60663,24

237. 1077/30500/19 62223327 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/3396/19 від 08.10.2019

Промислова помпа  з маркуванням SE1.80.100.220.A.252S.C.Q.N.51D.PTC.Z., 

артикул 99482471.

1 шт.
102 964,50

243. 2873/30500/18 59044757 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10874/18 від 06.12.2018

вантажний автомобіль марки «УАЗ 31519», номер кузова 374100В0206175, 

обєм двигуна невідомий, колір зелений

1 шт. оцінка не проводилась

244. 1650/30500/16 53351602 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/11164/16-п від 28.11.2016

Легковий автомобіль «Volkswagen Passat Variant», 1996 року випуску, номер 

кузова WVWZZZ3AZTE215862, тип двигуна -газ/бензин, об'єм двигуна 1781 

см3, колір - синій, реєстраційний номер - HVB327, - код УКТЗЕД: 8703239013, 

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт. оцінка не проводилась

245. 0798/30500/20 63819054 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/7127/20 від 11.09.2020

Декоративна штукатурка торгівельної марки "Baumit SilikonTop" у пластикових 

відрах місткістю 25 кг. кожне, загальна кількість 10 відер, країна виробництва - 

Словаччина (250кг)

250 кг 22890,9

246. 3494/30500/19 61147625 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/9316/19 від 28.08.2019

Холодильник бувший у використанні іноземного виробництва марки 

"Whirlpool"заг.вагою 58,850 кг

1 шт. 5254,2

247. 3187/30500/17 55874608 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/10888/17 від 21.11.2017

Взуття жіноче та дитяче іноземного виробництва, різних торгових марок 36 пар 19687,54

248. - 65058181 Вирок Ужгородського міськрайонного суду 

297/1225/19 від 10.02.2021

Мобільний телефон торгівельної марки «Samsung», модель не визначено, 

чорного кольору, серійний номер: 357821089297384, бувший у використанні, 1 

шт.

1 шт. 4000

249. 1545/30500/20 64856141 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/12772/20 від 11.12.2020

Товари для технічного обслуговування автомобіля – антифриз VW GROUP 

G013040M2, ємністю по 1,5 л в кількості 60 л

40 шт.
9 769,03

250. 0693/30500/20 65585980 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/8292/20 від 16.04.2021

Запасні частини до автомобілів в загальній кількості 5047 найменувань (17010 

шт.) та подрібнювачі харчових відходів в загальній кількості 3 найменування 

(40 шт.)

17050 шт. 2466154,07

251  1285/30500/20 від 22.08.2020 67389278 Постанова Ужгородського міськрайонного суду  № 

308/9498/20 від 15.07.2021

мотоцикл YAMAHA XV535, Німеччини CJF53, кузов 2YL094722 в 

розібраному стані, не комплект.
1 шт. 86534,71

252. №0660/30500/17 від 06.04.2017 54549002 Постанова Ужгородського міськрайонного суду   № 

308/4021/17 від 16.05.2017

частини гідроманіпулятора (середня частина стріли ковша) б

1 шт. 2899,82

3898,52

1746/30500/19 59849990

1440/30500/16 52782825 Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/9313/16-п від 22.09.2016

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

308/3809/19 від 07.05.2019



253. №1431/30500/20 від 12.09.2020 65068666 Постанова Ужгородського міськрайонного суду№ 

308/11648/20 від 09.12.2020

квадроцикл марки «Loncin», у розібраному стані, б`єм 107 см куб, тип двигуна 

бензин VIN:0SS0D000000002054
1 шт. оцінка додатково

254.

№0244/30500/21  67394708

Постанова Ужгородського міськрайонного суду  № 

308/3247/21 виданий 31.03.2021

газонокосарки електричні недоукомплектовані  марки Agrimotor, модель 

«FM3813 20A-F2F-700 15 шт. оцінка додатково

255.

№ 0398/30500/21  67394409

Постанова Ужгородського міськрайонного суду№ 

308/4172/21 виданий 27.05.2021
зонтики, торговельної марки «LANTANA»

96 шт. 5696,04

256.

№5448/30500/18  61149088

ПостановаУжгородського міськрайонного суду № 

308/14970/18 від 25.02.2019

Автомобіль Peugeot 406 Coupe,SV069BG, VF38CRFVE80333928, 1998 кубм, 

1998 року випуску, колір червоний,   технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом.  1 шт. 162003,85

257.

№1585/30500/20 66140116

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду № 

308/13007/20 від 24.03.2021
іграшки та конструктори в асортименті.

102 шт. 28106,76

258.

1305/30500/20 65068436

Постанова   Ужгородського міськрайонного суду№ 

308/10768/20 від 03.12.2020

мопед«Benneng», у розібраному стані, не у комплекті, об`єм 125 см. куб., тип 

двигуна бензин, VIN: L5YAMCJE8H1125623 1 шт. 21685,36

259.

1657/30500/20 65056305

Постанова Ужгородського міськрайонного суду№ 

308/12542/20 від 16.12.2020 Пігмент білий для олії та восків торгової марки KNEHO 1 відро 3038,17

260.

0734/30500/20 65068958

Постанова Ужгородського міськрайонного суду № 

308/10567/20 від 23.11.2020

клей; очисний розчин «Neutro SE 5098»; фарба для шкіри, лекала картонні 

(шаблони), для пошиття крісел 6 шт. 2289,35

261.

1205 /30500/20 64507742

Постанова Ужгородського міськрайонного суду № 

308/9272/20 від 18.09.2020 Куртки дитячі, Спортивні костюми 160 шт. 111396,6

262.

0225 /30500/20 63441646

Постанова Ужгородського міськрайонного суду № 

308/2610/20 від 17.03.2020 джинси жіночі,штани жіночі, бюстгалтери., труси жіночі 193 шт. 36492,77

263.

0705/30500/20 65069095

Постанова Ужгородського міськрайонного суду № 

308/6556/20 від 18.12.2020 пропитки для дерева IMPREGNAT для декорації  марки «VIDARON» 10 шт. 8932,44

264.

3317/30500/19 61137675

Постанова Ужгородського міськрайонного суду№ 

308/9345/19 від 30.08.2019

клей для пінопласту «Lepici a sterkova hmota»,мінеральна штукатурки «Mineralni 

slechtena omitka», 3 відра фасадної фарби «Silextag1 pittura»,1 відро грунтівки 10 шт. 11799,05

265.

0287/30500/21 66140656

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду№ 

308/2955/21 від  08.04.2021 катриджі, роутери 8 шт. 8372,7

266.

0846/302030414/04

4166476

Постанова  Виноградівського районного суду                                          

№3-3821/04  від   29.10.2004

Легковий автомобіль "Альфа Ромео", 1997 року випуску, кузов № 

ZAR93000002134687, двигун №AR33503, колір: зелений, р.н. JVF 321,   

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  
1

шт.

25997,45

.267.

0915/30203/04

15457601
Постанова  Виноградівського районного суду                                           

№3-4184/04  від 26.11.2004

Легковий автомобіль "Опель Астра", 2003 року випуску, кузов 

WOLOTGF4835209125, р.н. IZR 669,   технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

44616,55

.268.

0453/30203/05 

4169696

Постанова  Виноградівського районного суду №3-

3848/05 від 29.09.2005

Легковий автомобіль "LANCIA LYBRA 1,9 JDT", 2001 року випуска, кузов 

ZLA83900000098981, об'єм двигуна 1980 см.куб., колір: cірий, р.н. JSL 924,   

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.                      
1

шт.

61307,71

269.

0492/30203/05

4169405

Постанова  Виноградівського районного суду № 3-

3524/05 від 08.09.2005

Легковий автомобіль "Сузукі Вагон Р Плюс 1,3", 2002 р.в., кузов 

TSMMMA53S00203402, об'єм 1298 см. куб., колір:cиній, р.н. IHH-925,   

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.                          
1

шт.

30929,31

270.

0518/30203/05  3-4127/05  21.10.05

Легковий автомобіль "Citroen Xara Picasso 1/61", 2002 року випуску, кузов 

VF7CHNFVB39352461, р.н. IGJ 656,   технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

46154,34

271.

0696/30203/05

4169577

Постанова  Виноградівського районного суду № 3-6/06 

від 06.02.2006

Легковий автомобіль "Мерседес С 220 CDI", 1998 року випуска, кузов 

WDB2021331A625696, об'єм двигуна 2155 см.куб., колір сірий, р.н. HWB-575,   

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.                        
1

шт.

74611,98

272.

0591/30203/05 

4168271
Постанова  Берегівського  районного суду №3-515/06 

від 31.03.2006

Легковий автомобіль "Ауді А6 Квадро 2,5 ТДІ", 1998 р.в., кузов 

WAUZZZ4BZXN008258, об'єм 2496 см.куб., колір зелений, р.н. GUR 975,   не в 

робочому стані через значний час простою під відкритим небом                  

1

шт.

61265,85



273.

0656/30203/05

15457868
Постанова  Виноградівського районного суду№ 3-

4528/05  від 02.12.05

Легковий автомобіль "Citroen Xara 1.6 SX", 2003 року випуску,  кузов 

VF7N1NFUB73821020, р.н. IYH 545,   технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

40785,12

274.

0703/30203/05

15458352
 Постанова  Виноградівського районного суду№ 3-

4572/05 від 09.12.05

Легковий автомобіль "Фольксваген Бора", 2000 року випуску, кузов 

WVWZZZ1JZ1W472927, р.н. IGL 910,   технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

44121,24

275.

0146/09

15651818
 Постанова  Виноградівського районного суду№ 3-

2387/09 від 08.10.09

Транспортний засіб Mercedes, 2000 р.в., 2874 куб.см,  дизель, кузов: 

WDB9034621P992027, колір: білий , р.н. 1H34131,   технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

159469,70

276.

0817/09

16241374

 Постанова  Виноградівського районного суду№3-

2631/09  від 04.11.09

Транспортний засіб ”Mercedes Benz” 1982р.в., кузов: WDB12312010330670, 

1988 куб.см, дизельна,  колір: зелений, р.н.SM-23-BAL,   технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

60244,13

277.

0754/09 

20339092

 Постанова  Виноградівського районного суду №3-

1513/10  від 26.05.10

Транспортний засіб ”BMW 325 CI”, 2003 р.в., кузов: WBABS31040JY05283, 

об’єм : 2494 см.куб, бензинова, колір: сірий, р.н. CG123MG,   технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  
1

шт.

140986,90

278.

0374/10

22713405

Постанова  Виноградівського районного суду № 3-

2936/10 від 01.11.2010

Легковий автомобіль "Опель Астра", 2009 р.в., кузов WOLOAHL3592030662, 

об'єм 1796 см.куб., бензин, колір: сірий, р.н. B 98 RVF,   технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  
1

шт.

113453,32

279.

0951/11  

30064188
 Постанова Ужгородського міськрайонного суду №3-

4091/11  від 21.06.2011

Л/а VOLKSWAGEN PASSAT, кузов WVWZZZ3AZSE102845, сірого кольору, 

1995 р.в., дизель, 1896 см3, р.н. SM13NES,   технічний стан невідомий в зв’язку 

з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

72678,96

280.

2420/11   

30505730

Постанова Ужгородського міськрайонного суду №3-

8282/11 від 12.10.2011

Мопед (скутер), б/в, марки PGO Big  Max, 2002 р.в., і/в з двигуном 

внутрішнього згорання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом 

циліндрів двигуна 49 см.куб., чорного кольору. Ід.номер – 

RFVPMPSP211200315

1

шт.

2979,96

281.

1372/30507/11 б/н від 08.09.11

Легковий автомобіль «FIAT», 2002 р.в., кузов ZFA19200000116104, об’єм 1910 

см.куб.,  колір сірий, дизель, р.н. BH-09-RVL, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

82228,58

282.

3037/30500/11 

31609598

 Постанова Ужгородського міськрайонного суду №3-

10081/11 від 16.12.11

Легковий автомобіль «FORD WINDSTAR», червоного кольору, 1995 року 

випуску, дизель, об’єм двигуна 1769 см.куб., кузов 2FMDA5147SBA35158, р.н. 

SM 05 ZKR,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом.  

1

шт.

55900,91

283.

2674/30507/11 

31617051

 Постанова Ужгородського міськрайонного суду №3-

9149/11 від 04.11.11

Легковий автомобіль «FORD ORION GHIA 1.8», 1993 року випуску, кузов 

VS6FXXWPAFMM48641, об’єм двигуна 1750 см.куб., дизель, колір сірий, р.н. 

DNM992,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

51729,43

284.
3328/30507/11   

32148788 Постанова Ужгородського міськрайонного суду №3-

11102/11  від 19.01.2012

Кузов до легкового автомобіля марки «Мазда RX8», кузов 

№JM1FE1CP6AD404660, 2010 року випуску, чорного кольору 1
шт.

31921,88

285.

2027/30500/11 

33033596

Постанова Ужгородського міськрайонного суду № 3-

7444/11   від 30.08.2011

Легковий автомобіль марки “Форд Сіерра”, 1986 року випуску, 

ідентифікаційний номер кузова – WFOAXXGBBAGS27182, об’єм двигуна – 

1800 см3, тип двигуна – бензин, колір - білий,   р.н. М1341ІК,   технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

5342,04

286.

0064/30500/12 

33033703

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

№3/712/11233/2012 від  28.02.2012

Транспортний засіб марки OPEL VECTRA, кузов №  W0L000036T1086796, 

1996 року випуску, синього кольору, об’єм двигуна 1686 см3, двигун - дизель,   

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

50010,25

287.

0249/30500/12 

33033649

 Постанова Ужгородського міськрайонного суду  

№712/3479/2012 від   03.05.2012

Легковий автомобіль марки «DODGE CARAVAN», зеленого кольору 1994 року 

випуску двигун бензиновий об’ємом 3301см3, кузов №1B4GH44R2RX142987, 

р.н. LWT 069,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

155937,45



288.

0486/30515/12 

33033538

Постанова Ужгородського міськрайонного суду 

№3/712/2299/2012 від  06.04.2012

Легковий автомобіль «Opel Vectra» 1997 року випуску, р.н. GJU539, колір 

чорний, двигун – бензин, об’єм 1598 куб.см, номер кузова 

W0L000036V1979844,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

52006,30

289.

1272/30500/12 

34171570

Постанова Ужгородського міськрайонного суду                               

№ 712/11785/12 від 10.07.2012 

Легковий автомобіль “Ford Mondeo”  р.в. 1994 реєстраційний номер SM 03ZJJ  

номер кузова WFONXXGBBNRM28033 об’єм двигуна – 1753 см3, тип двигуна 

– дизель, колір – білий,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

52196,05

290.

1465/30500/12

-

 № 712/11364/12 від 13.07.2012 

Вантажний транспортний засіб марки “Citroen Jumper”  р.в. 2002 реєстраційний 

номер JYC 741  номер кузова. VF7ZCPMNB17149706 об’єм двигуна – 2800 

см3, тип двигуна – дизель, колір – білий,   технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

28414,41

291.

0401/30515/12 

-

 № 3/712/4084/12 від 27.04.2012

Легковий автомобіль «Volkswagen Passat» 1996 року випуску, р.н. LSY257, 

колір червоний, двигун – бензин, об’єм 1595 куб.см, номер кузова 

WVWZZZ3AZTE219993,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

47060,44

292

1215/30516/12 

-

 № 3/712/4655/12 від 22.06.2012

Легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1988 року випуску,  

номер кузова – WVWZZZ31ZJE042487, об’єм двигуна – 1588 см3, тип двигуна 

– дизельний, колір - сірий,   реєстраційний номер –SM10XC,   технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

46650,52

293.

0862/30517/12 

-

 № 3/712/8654/12 від 01.06.2012

Легковий автомобіль марки ‘SEAT’, 1996 року випуску, реєстраційний 

номерний знак MM07ESV, зеленого кольору, двигун дизель , об’єм 1896 

куб.см, номер кузова VSSZZZ6KZTR114946,   технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

68607,76

294.

3246/30500/11 

-

 № 3/712/2968/12 від  19.04.2012

Легковий автомобіль-фаетон -В марки «ЛУАЗ» 1986 року випуску, 

ідентифікаційний номер кузова – 71487/3100L, об’єм двигуна – 1197 см3, тип 

двигуна – бензин, колір - зелений,   реєстраційний номер – АО3578ВА,   

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

6168,35

295.

1428/30514/12 

-

 № 3/712/10794/12 від 21.06.2012

Легковий автомобіль марки «RENAULT», 1998 року виготовлення, 

ідентифікаційний номер кузова VF8JE0HL518263558, об`єм двигуна 2188 см3, 

тип двигуна- дизель, колір – синій, реєстраційний номер LYE856,   технічний 

стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

70289,36

296.

0811/30516/12 

-

3/712/3419/12 від 14.06.2012

Легковий автомобіль марки Фольксваген Пассат 1983 року випуску, кузов 

WVWZZZ33ZDB067694, об’єм двигуна 1588 см3, тип двигуна – дизель, колір - 

зелений, р.н. SM05WCR,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

44877,35

297.

1074/30514/12 

34403272

Постанова Ужгородського міськрайонного суду               

№712/8647/12 від 07.06.2012

Легковий автомобіль марки «OPEL COMBO-B», жовтого кольору, 1998 року 

випуску, двигун дизельний, об’ємом 1686см3, кузов WOLOSBF25W3029579,   

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

50404,52

298.

1511/30514/12 

-

712/5294/12 від 27.07.2012

Легковий автомобіль марки   «FORD ESСORT»,  1990 року випуску, номер 

кузова WF0AXXGCAAKD58137, тип двигуна-бензин,  об’єм двигуна 1368 см3, 

колір – сірий, реєстраційний номер - CLAO 790,   технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

29400,60

299.

1050/30500/12 в12

-

3/712/4688/12 712/10673/12 від 06.07.2012

Легковий автомобіль марки «Ауді-100», сірого кольору, 1989 року випуску, 

двигун бензиновий, об’єм двигуна 1994 см 3, кузов № WAUZZZ44ZLN022592, 

р.н. LPX 681,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

61105,61

300.
1387/30500/12 від 

19.05.12
-

712/10780/12 3/712/4748/12 від 04.07.2012

Автомобіль “Suzuki”, 2004 р.в., кузов TSMMHX51S00178253, двигун 

бензиновий, об'єм двигуна 1328 см3,  р.н.JGW282,   технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

42146,05



301.

1706/30514/12 від 

09.07.12

35202771

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд    

№712/15506/12 від 21.09.2012

 Легковий автомобіль марки Volkswagen Passat, 1991 року випуску, номер 

кузова WVWZZZ31ZME209619, тип двигуна – дизель, об’єм двигуна 1896 см3, 

колір – білий, реєстраційни номер – BJL455,   технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

54474,98

302.

1864/30514/12 від  

05.08.12

-

3/712/16703/12 від 25.09.2012

Легковий автомобіль марки Audi 100, р/н DJT550, 1991 року виготовлення, з 

бензиновим двигуном об’ємом 2309 см3, такий, що був у використанні,   

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

100839,30

303.

1845/30516/12 від  

01.08.12

-

3/712/6436/12 від 05.09.2012

Легковий автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT 1995 року випуску номер 

кузова WVWZZZ3AZSE201319, тип двигуна - дизель,  об’єм двигуна 1896 см3, 

колір – зелений, реєстраційний номер – M08NYJ,   технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

53846,16

304.

2041/30500/12 від  

07.09.12

-

3/712/1721/12 від 16.10.2012

Легковий автомобіль марки «Дачія Логан» р.н. SM05YLJ, 2008 року випуску, 

сріблястого кольору, кузов №UU1LSDAEH39196824, двигун бензиновий 

об’ємом 1390см3. Показник спідометра 77052,   технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

42592,93

305.

0141/30001/09 від  

29.03.09

-

3-в/712/319/12 від 23.11.12

Автомобіль марки «VW  GOLF 1.5 GLD»,1990 р.в., червоного кольору, кузов 

№ WVWZZZ1GZKW666313, р.н. 1E26651, об’єм двигуна 1471 см куб., двигун - 

№ не визначена, дизель,   технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

30619,50

306.

2051/30516/12 від  

08.09.12

-

3/712/17130/12 від 03.10.12

Легковий автомобіль  марки OPEL KADETT D, 1984 р.в., об’єм двигуна - 1297 

см. куб., тип двигуна –  бензин, кузов WOL000033E5227859, колір червоний, 

реєстраційний номерний знак Румунії SM-03-XCG, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

29486,48

307.

2360/30500/12 від 

15.10.12

-

№712/2124/12 від 03.12.2012

Легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 1990 року випуску, кузов 

WVWZZZ31ZLE171105, дизель, об’єм 1588 см3, колір – червоний, р.н. 

SM19GHI, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом.  

1

шт.

48020,85

308.
1782/30515/12 від 

20.07.12

36315484
Постанова  Ужгородського міськрайонного суд  

№3/712/6444/12 від 14.09.2012

Легковий автомобіль Ауді, 1987 р.в., кузов WAUZZZ44ZHN064271, бензин, 

об’єм двигуна 1600 см3, колір – синій, р.н. AO5043AX, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

12431,16

310.
2027/30516/12 від 

05.09.12

36774569
Постанова  Ужгородського міськрайонного суд         

№3/712/8319/12 від  14.11.2012.

Легковий автомобіль Nexia GL Kat, 1996 р.в., кузов KLATF08Y1TB668605, 

бензин, об’єм 1498 см3, колір – червоний, р.н. GFS618, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

32691,21

311.

2443/30516/12 від 

05.09.12

-

 №3/712/9146/12 від 13.12.2012 

Легковий автомобіль MERCEDES 240D,  1980 р.в., кузов 

WDB12312310213436, дизель, об’єм 2399 см3, колір – зелений, р.н. SM02UVI, 

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

71480,09

312.

2693/30516/12 від 

13.12.12

36805960

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                   

№308/74/13 від 24.01.2013

Легковий автомобіль PEUGEOT 405, 1990 р.в., кузов 

AFVF315BD9270137985AF, дизель, об’єм 1905 см3, колір – білий, р.н. АХМ-

536, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим 

небом. 

1

шт.

58105,92

313.

2726/30516/12 від 

21.12.12

37130991

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                 

№308/1206/13-п від 07.02.2013

Легковий автомобіль DAEWOO CIELO,  1995 р.в., кузов 

KLATF19Y1SB616461, бензин, об’єм 1498 см3, колір – червоний, р.н. 

MM06TLE, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

32975,64

314.

2598/30516/12 

-

№712/22621/12 від 24.12.2012

Легковий автомобіль Опель Омега 2,0, 1987 р.в., об’єм 1998 см. куб., бензин, 

кузов WOL000017H1142330, колір сірий, р.н. SM89BYA, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

59202,96



315.

2761/30516/12 

37507876

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                      

№308/931/13 від 18.02.2013

Легковий автомобіль марки   “VW” модель “Passat”,  1995 року випуску, номер 

кузова WVWZZZ3AZSE149217, тип двигуна - дизель,  об’єм двигуна 1896 см3, 

колір – білий, реєстраційний номер – SM07ETK, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

55485,20

316.

2335/30516/12 

-

3/712/8538/12 від 27.11.12

Легковий автомобіль марки   “FORD” модель “MONDEO”,  1994 року випуску, 

номер кузова WF0NXXGBBNRG04849, тип двигуна - дизель,  об’єм двигуна 

1753 см3, колір – білий, реєстраційний номер – SM07EVD3, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

52875,61

317.

1789/30516/12 

-

308/3852/13 від 18.03.13

Легковий автомобіль марки   « Opel Astra »,  1995 року випуску, номер кузова 

W0L000051S2629326, тип двигуна - бензин,  об’єм двигуна 1598 см3, колір – 

синій, реєстраційний номер – SM84DFS3AX, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

47576,83

318.

2055/30500/12 

37689683

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд   

№712/17990/12 від 25.10.2012

Легковий автомобіль марки «VW Passat» р.н. HUH435, 2001 року випуску,  

білого кольору, кузов №WVWZZZ31ZPE159584, двигун бензиновий об’ємом 

1781см3., технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

57126,95

319.

2363/30500/12 

37689442

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд   

№712/22387/12 від 15.01.2013

Легковий автомобіль марки   «Фольксваген Венто», 1992 року випуску, номер 

кузова WVWZZZ1HZNW396339, тип двигуна-бензин,  об’єм двигуна 1791 см3, 

колір – червоний, реєстраційний номер Угорщини – MCX428, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

51591,97

320.

0748/30507/11 

37696256

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                                   

№3-3502/11 від 04.05.2011

Легковий автомобіль марки "Ауді 100", 1986 року виготовлення, державний 

номер - DBB893, колір сірий, двигун - дизель, об'єм 1986 куб. см., кузов 

WAUZZZ44ZDA127191, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

58576,16

321.

0341/300513/13 

37962722

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                            

№308/3592/13-п від 22.03.2013

Легковий автомобіль марки FIAT SEICENTO, р/н Румунії – MM26ADA, 2001 

року виготовлення, з бензиновим  двигуном об’ємом 1108 см3, № кузова 

ZFA18700000808159, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм 

під відкритим небом. 

1 шт.

шт.

25192,03

322.

0162/300/13 

37963059

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                                                        

№308/2821/13-п від 28.03.2013

Легковий автомобіль марки “KIA CLARUS” 1999  року випуску, номер кузова 

KNEGC2232W5617134, тип двигуна - бензин,  об’єм двигуна 1793 см3, колір – 

сірий, реєстраційний номер –GVJ022, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1 шт.

шт.

53942,17

323.

1429/30500/13 308/10790/13 27.09.2013

Рідкі миючі засоби у капсулах, розфасовані для роздрібної торгівлі іноземного 

виробництва торгової марки "Ariel", вагою 0,9216 кг кожна упаковка 228

шт.

66,00

324.

0160/30514/13 

38634486
Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                      

№308/4151/13-п від 22.04.2013

л/а «Mersedes-Benz CLK-200», р.в. 1997, кузов WDB2083351F005043, тип 

двигуна бензин, об’єм 1998 см3, колір синій, р.н. BH05ASO, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

121621,79

325.

2670/30516/13 

43515610

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                      

№308/727/14-п від 28.02.2014

Легковий автомобіль марки “BMW” модель “750 I”, 1991 року випуску, номер 

кузова WBAGB810402751223, тип двигуна - бензин, об’єм двигуна 4988 см3, 

колір – сірий, реєстраційний номер – AO2012AO, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

60686,30

326.

2797/30500/13 

43514557

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                

№308/136/14-п від 03.04.2014

Легковий автомобіль марки   “VOLKSWAGEN PASSAT”, 1994  року випуску, 

номер кузова WVWZZZ3АZRE085220, тип двигуна - дизель,  об’єм двигуна 

1896 см3, колір – чорний, реєстраційний номер – SM05XZJ, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

158556,82

327.

1158/30507/11  

38634610

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                              

№3-4996/11 від 08.06.2011

Легковий автомобіль марки "Mazda 323 Coupe", 1995 р.в., р.н. 4С65746, двигун 

бензин, об'єм двигуна 1489 см3, кузов № JMZBA135200178177, синього 

кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим 

небом. 

1

шт.

89956,73



328.

1192/30516/13  

39595993

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд        

№308/8881/13-п від 14.06.2013

Легковий автомобіль марки “MERSEDES BENZ 124” 250 D, 1989 р.в., об’єм 

двигуна - 2497 см. куб., тип двигуна –  дизельний, кузов № 

WDB1241251B114479, колір чорний, р.н. CJ-30-COD, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

180682,19

329.

1912/30500/13  

41024248

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд               

№308/14524/13-п від 16.10.2013

Легковий автомобіль “VOLKSWAGEN PASSAT” 1995 р.в., номер кузова 

WVWZZZ31ZLE228370, тип двигуна - дизель, об’єм двигуна 1896 см3, колір – 

синій, реєстраційний номер TV250CM, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

112488,18

330.

1204/30517/13  

41024075

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                    

№308/15945/13-п від 11.10.2013

Легковий автомобіль "VOLKSWAGEN PASSAT", 1994 р.в., реєстраційний 

номер Чеської республіки 4L64751, червоного кольору, об’єм двигуна 1896 

см3, дизель, з вваренною номерною деталлю кузову (WIN-код) 

WVWZZZ3AZRE165390, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

76956,80

331.

1335/30514/13 

41536975

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд      

№308/10327/13-п від 24.07.2013

Легковий автомобіль марки "TOYOTA CARINA", 1995 р.в., об’єм двигуна 1998 

см3, тип двигуна – бензиновий,  куз. JT153STK100047828, реєстраційний номер 

Угорщини – FED430, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм 

під відкритим небом. 

1

шт.

114210,72

332.

2126/30500/13  

41537497

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд       

№308/16401/13 від 15.10.2013

Легковий автомобіль марки “MERCEDES BENZ” 1988 р.в., кузов 

WDB1241301A695976, тип двигуна - дизель, об’єм двигуна 2996 см3, колір – 

сірий металік, реєстраційний номер SM01BAB, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

184135,89

333.

0195/30516/14 

43514653

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                      

№308/3022/14-п від 04.04.2014

Легковий автомобіль марки “VOLKSVAGEN GOLF VARIANT”, 1994 р.в., 

номер кузова WVWZZZ1HZRW625656, тип двигуна - дизель, об’єм двигуна 

1900 см3, колір – червоний, реєстраційний номер – SM05ZNО, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

151585,25

334.

0266/30517/14 

43861140

Постанова  Ужгородського міськрайонного суд                        

№308/4818/14-п від 19.05.2014

Легковий автомобіль марки “VOLKSVAGEN PASSAT", реєстраційний номер 

Румуніїї MM67JVS, кузов № WVWZZZ31Zme057197, 1990 р.в., об`єм двигуна 

1781 см.3, бензин, колір сірий, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

149518,71

335.

2218/30500/13 

42391832

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/19328/13-п від 25.12.2013

Легковий автомобіль марки “VOLKSWAGEN PASSAT” 1992 року випуску, 

номер кузова WVWZZZ31ZPE223522, тип двигуна - дизель, об’єм двигуна 1896 

см3, колір – ліловий, реєстраційний номер – IHU879, технічний стан невідомий 

в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  
1

шт.

150597,97

336.

0181/30516/14 

44474620

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/2471/14-п від 11.03.2014

Легковий автомобіль марки “VOLKSWAGEN” модель “PASSAT”, 1989 року 

випуску, номер кузова WVWZZZ31ZKE138744, тип двигуна - дизель,  об’єм 

двигуна 1588 см3, колір – білий, реєстраційний номер –    SM02MKL, технічний 

стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

123577,51

337.

0408/30516/14 

44471986

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/5688/14-п від 29.05.2014

Легковий автомобіль марки   “OPEL” модель “ASTRA”,  1993 року випуску, 

номер кузова W0L000059P2556981, тип двигуна - бензин,  об’єм двигуна 1598 

см3, колір – червоний, реєстраційний номер – BH07ZFЕ, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

120193,95

338.

0615/30516/14 

44472205

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду   

№308/6345/14-п від 05.06.2014

Легковий автомобіль марки   “VOLKSWAGEN” модель “PASSAT VARIANT”,  

1994 року випуску, номер кузова WVWZZZ3AZRE168050, тип двигуна - 

дизель,  об’єм двигуна 1896 см3, колір – червоний, реєстраційний номер – 

MM44MAY, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

158520,33

339.

0620/30500/14 

44992629

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду   

№308/6852/14-п від 23.06.2014

Легковий автомобіль марки «MERCEDES 230E», 1991 року випуску, номер 

кузова WDB1240231B514944, тип двигуна - бензин,  об’єм двигуна 2298 см3, 

колір – сірий, реєстраційний номер – EWD217, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

342369,56



340.

1314/30500/14 

45530770

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду   

№308/12232/14-п від 07.10.2014

Легковий автомобіль марки “AUDI  80”, реєстраційний номерний знак 

Угорщини FEC 185, темно-зеленого кольору, 1995 р.в., бензин, об’єм двигуна 

1984 см3., куз.  WAUZZZ8CZNA122619, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

173217,91

341.

0872/30500/14 

45530640

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду                   

№308/9490/14 від 07.08.2014

Легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», червоного кольору, 

1981 року виробництва, дизель, об’єм двигуна 1588 см.куб., куз. 

WVWZZZ33ZBE058325, р.н. SM 01 AEK, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

117395,15

342.
1243/30516/14 

45840193 Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/11299/14-п від 21.10.2014

Мобільний телефон «Nokia S3», новий, без упаковки, зарядного пристрою та 

АКБ 
1

шт.
145,80

343.

1268/30500/14 

45839999

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/11643/14 3/308/4510/14 від 25.09.2014

Легковий автомобіль марки “Ford Transit” 1998 року випуску, номер кузова 

WF0LXXGBVLWY01111, тип двигуна - дизель,  об’єм двигуна 2496 см3, колір 

– червоний, реєстраційний номер – SM05YXP, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

250165,94

344.

1315/30514/14 

46316885

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/12238/14-п  від 03.11.2014

Легковий автомобіль «AUDI 100», реєстраційний номерний знак Угорщини 

MPJ343, 1992 р.в., кузов – WAUZZZ4AZNN142049, об’єм двигуна – 2598см3, 

тип двигуна – бензин, синього кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

427037,55

345.

1253/30516/14  

46317039

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/11402/14-п  від 01.10.2014

Легковий автомобіль “VOLKSWAGEN” модель “PASSAT VARIANT”, 1995 

р.в., кузов WVWZZZ3AZSE037697, тип двигуна - дизель, об’єм двигуна 1896 

см3, колір – зелений, реєстраційний номер – BN02RYO, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  
1

шт.

174537,58

346.

1991/30516/14 

47518392

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду                                  

№ 308/319/15-п від 13.02.2015

Легковий автомобіль марки   “SEAT", модель “MALAGA”,  1991 року випуску, 

номер кузова  VSS023A0009228686, тип двигуна - бензин,  об’єм двигуна 1193 

см3, колір світло-сірий, реєстраційний номер – M873ТТ АВН, технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

77104,82

347.

0176/30516/15  

47609502

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№3308/2422/15-п  від 16.03.2015

Автомобіль марки   “VW Passat”, 1993 року випуску, номер кузова 

WVWZZZ31ZPE147212, тип двигуна - дизель,  об’єм двигуна 1896 см3, колір – 

чорний, реєстр. номер – SM06CYP, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

155322,43

348.

0460/30500/15 

48068451

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду                                

№ 308/3977/15 від 28.04.2015

Легковий автомобіль марки   “ VOLKSWAGEN ” модель “ GOLF”,  1991 року 

випуску, номер кузова WVWZZZ1HZNW010959, тип двигуна - бензин,  об’єм 

двигуна 1390 см3, колір – сірий, реєстраційний номер – SM06RXL, технічний 

стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

97289,07

349.

0708/30514/15 48738422
Постанова  Ужгородського міськрайонного суду                                

№ 308/6163/15-п від 16.07.15

Транспортний засіб зі спеціально виготовленим сховищем (тайником) марки 

Audi A4, що був у використанні, 1995 року виробництва з бензиновим 

двигуном об’ємом 1781 см3, зеленого кольору, покажчик одометру – 314866 

км., кузов №: WAUZZZ8DZSA076854 

Наявні пошккодження - тріщина на вітровому склі, сколи та сліди корозії по 

периметру кузова, задня дверка та кришка багажного відсіку не замикається.                                        

Ключ від замка запалювання та дверей автомобілю 1 шт. , технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

169737,74

350.

2919/30500/13 

49287767

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/1690/14-п  від   04.04.2014 

Легковий автомобіль марки   “ FORD ESCORT ” реєстраційний номерний знак 

Румунії  SM 06 DVJ, номер кузова WF0NXXGCANRJ 48735 1994 року випуску,   

об’єм двигуна 1753 см3, колір – синій, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом.  

1

шт.

143762,97

351.

1119/30515/15 

49840694

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/9214/15-п , від 12.08.2015

Легковий автомобіль марки «VW Passat»,1995 р.в., р/н HXB139, з бензиновим 

двигуном об’ємом 1984 см.куб.,  кузов № WVWZZZ31ZJE015467, червоного 

кольору, з показником одометру 690939 км, технічний стан невідомий в зв’язку 

з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

193378,71



352.

1635/30516/15 

49842290

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/12751/15-п , від 03.11.2015

Легковий автомобіль марки   “Mercedes 200D” 1983 року випуску, номер кузова 

WDB12312010357723, тип двигуна - дизель,  об’єм двигуна 1971 см3, колір – 

червоний, реєстраційний номер – FAC973, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

172182,17

353.

0418/30514/15 

49839446

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/4277/15-п, від 04.08.2015

Автомобіль марки "AUDI 100", реєстраційний номер Угорщини GLK423,  кузов 

№ WAUZZZ44ZEN165444, 1991 року виготовлення, бензиновий двигун 

об’ємом 2225 см3., технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

386490,32

354.

1663/30516/15 

49837934

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/12750/15-п, від 03.11.2015

Легковий автомобіль марки   “ Volkswagen ” 1992 року випуску, номер кузова 

WVWZZZ1HZPW067586, тип двигуна - бензин,  об’єм двигуна 1390 см3, колір 

– білий, реєстраційний номер – MM08MEO, технічний стан невідомий в зв’язку 

з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

103497,00

355.

1369/30500/15 

49839972

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/11303/15-п,  від  17.09.2015

Легковий автомобіль марки «Volkswagen PASSAT», реєстраційний номерний 

знак Румунії MM03CFV, 1992 року випуску, номер кузова – 

WVWZZZ31ZNE264163, об’єм двигуна – 1896 см.куб., тип двигуна – дизель, 

білого кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

190941,45

356.

1354/30516/15 

49842207

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/11040/15-п, від 16.09.2015

Легковий автомобіль марки «Volkswagen PASSAT», реєстраційний номерний 

знак Угорщини EPM926, 1991 року випуску, номер кузова – 

WVWZZZ31ZMB306709, об’єм двигуна – 1998 см.куб., тип двигуна – бензин, 

чорного кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

189625,45

357.

1798/30516/15 

50569941

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/13399/15-п,  від 20.11.2015

Автомобіль марки   “ OPEL VECTRA A CC ” 1994 року випуску, номер кузова 

W0L000087R5220720, тип двигуна - бензин,  об’єм двигуна 1598см3, колір – 

чорний, реєстраційний номер – SM26DAG, технічний стан невідомий в зв’язку 

з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

171 428,70

358.

1811/30516/15

50570532

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/13391/15-п від  24.11.2015

Легковий автомобіль марки “Volkswagen Passat Variant” реєстраційним номер 

IPP047, колір – синій, 1993 року випуску, двигуна – бензин, об`єм - 1781 см3, 

кузов № WVWZZZ31ZPE251700, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

187 939,51

359.

1817/30500/15

50570448

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/13398/15-п, від 23.11.2015

Автомобіль легковий марки «VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT» 

реєстраційний номер SM-06-ZGV рік випуску 1991, номер кузова 

WVWZZZ31ZME327059, двигун дизельний  1896 см.куб.,колір червоний, 

технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

194 601,01

360.

1980/30500/15 

50570030

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/14604/15-п, від 21.12.2015

Автомобіль легковий марки «Opel Omega Caravan» дизель р.н. KE913IG рік 

випуску 2005, номер кузова W0L000022T1073786, колір сірий металік 2497 см 

3, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим 

небом. 

1

шт.

278 764,46

361.

2030/30515/15

51542774

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/14808/15-п,від 30.12.2015

Л А марки «OPEL»  “VECTRA”, б\в 1996 р в, № кузова W0L000036T1220391, 

об’єм двигуна - 1799 см3, тип двигуна – бензин, повна маса - 1775 кг,  місць для 

сидіння – 5, колір – бордовий,, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

183 932,64

362.

2038/30500/15

51542990

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/14810/15-п, від 30.12.2015

Легковий автомобіль “«OPEL VECTRA» реєстраційний номер Словацької 

Республіки МІ226DG, номер кузова W0L000038V7016981, 1996 року випуску, 

двигун – дизель, об’єм двигуна – 1994 см. куб., технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

208 750,45

363.

2040/30500/15

51542914

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/14599/15-п ,від  24.12.2015

Легковий автомобіль марки   «Volkswagen PASSAT»,  1993 року випуску, номер 

кузова WVWZZZ31ZPE147237, тип двигуна – бензин/газ,  об’єм двигуна 1984 

см3, колір – синій, реєстраційний номер – RJA42653, технічний стан невідомий 

в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

223 229,64



364.

1878/30500/2015

52926227

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/13615/15-п, від  27.05.2016

Легковий автомобіль «Opel Vektra”, реєстраційний номер  Словацької 

республіки  MI684DE, 1999 року випуску, номер кузова W0L0JBF19Y1141233, 

колір зелений, двигун дизельний об’ємом 1995 см3, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

216370,00

365.

1042/30516/2016

52923735

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/73330/16-п, від 27.07.2016

Л/а “Volkswagen Passat Variant” р/н  Румунії MM66ADO , колір – чорний, 1993 

року випуску,  тип двигуна – дізель, об`єм двигуна  1896кубічних 

сантиметрів,н.кузова WVWZZZ31ZPE162565, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

189436,44

366.

1029/30516/2016

52923633

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/7328/16-п, від 04.08.2016

Легковий автомобіль марки «Volkswagen PASSAT», реєстраційний номерний 

знак Румунії SM76VER, 1994 року випуску, номер кузова – 

WVWZZZ3AZSE020524, об’єм двигуна – 1896см3, тип двигуна – дизель, 

зеленого кольору, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під 

відкритим небом. 

1

шт.

180115,62

367.

2120/30500/16 

53468557

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду  

№308/13050/16-п  від 22.12.2016 

Легковий автомобіль марки “Volkswagen Golf” реєстраційний номер  Румунії 

SM06WAX він код WVWZZZ1HZWW057137 1998 року виробництва колір 

червоний, двигун бензиновий, об’єм двигуна 1390 см., технічний стан 

невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 
1

шт.

98206,76

368.

0802/30500/17 

54551495

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду        

№308/5319/17 від  27.06.2017

Л/а марки «Opel Tigra», кузов № W0L000075V4041000, р/н знак Словаччини 

SO839AN, об’єм двигуна – 1389 см3, тип двигуна - бензиновий, р/в – 1997, 

колір – синій, місць-4, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм 

під відкритим небом. 

1

шт.

130569,36

369.

5180/30500/18

59112570

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду                    

№308/14739/18 від 28.01.2019 

Л/а «FORD KA» р/н Польщі KWA UH42, 1996 р/в, номер кузова 

WF0BXXWPRBTY06509, колір зелений, двигун бензин, об’єм двигуна 1299 см. 

куб., технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим 

небом. 

1

шт.

55 140,98

370.

5305/30500/18 

59113695

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду 

№308/14738/18 від 28.12.2018 

Л/а «AUDI 100», р/н знак AO5861BM, кузов № WAUZZZ44ZLN002779, об’єм 

двигуна – 2300 см3, тип двигуна - бензиновий, р/в – 1990, колір – синій, місць-

5, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим простоєм під відкритим 

небом. 

1

шт.

87 292,40

371.

5809/30500/18 

59112378

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду                      

№308/765/19 від 30.01.2019 

Л/а марки “Mercedes Benz 123” з державним р/н Румунії  SM07DFZ , колір – 

сірий, 1978 р/в,  тип двигуна – дизель, об`єм двигуна  1988 кубічних 

сантиметрів ,кузов  № 12313010113379, місць-5, технічний стан невідомий в 

зв’язку з тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

90 105,06

372

4512/30500/18 

60409711

Постанова  Ужгородського міськрайонного суду                                  

№ 308/12062/18 від 21.01.2019  

Л/а марки «Mercedes 280 S», р/н знак Угорської республіки PWK962, кузов 

№WDB12602210057964, об’єм двигуна – 2998 см3, тип двигуна - дизельний, 

р/в – 1978, колір – білий, місць-5, технічний стан невідомий в зв’язку з 

тривалим простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

151 119,40

373.

5067/30500/18 

60410074

Постанова  Ужгородського міськрайонного 

суду№308/14175/18 від20.03.2019  

Автомобіль марки “Mercedes Benz” Е230, 1997 р/в, номер кузова 

WDB2100371A405821, тип двигуна -бензин,  об’єм двигуна 2295 см3, колір – 

сірий, р/н – RJA84753, місць-5, технічний стан невідомий в зв’язку з тривалим 

простоєм під відкритим небом. 

1

шт.

101 203,30


