
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 24.04.2018 № 110 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – 

головна насосна станція, за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н,  

с. Варварівка, вул. Центральна, 1-А. Балансоутримувач відсутній. Орган 

управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області. 

 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 24.04.2018 № 111 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – 

садибний житловий будинок, за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, 

с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10. Балансоутримувач відсутній. Орган 

управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області. 

 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 24.04.2018 № 109 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – 

садибний житловий будинок, за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, 

с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11. Балансоутримувач відсутній. Орган 

управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області. 

 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 24.04.2018 № 112 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – 

садибний житловий будинок, за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, 

с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12. Балансоутримувач відсутній. Орган 

управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області. 

 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 04.07.2018 № 224 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта державної власності – група інвентарних об’єктів: 

двоповерхова будівля площею 554,4 кв.м, гараж площею 65,1 кв.м, сарай площею 

23 кв.м, сарай площею 6,2 кв.м, вбиральня площею 22,6 кв.м, за адресою: 

Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, вул. Державна, 9. 

Балансоутримувач – Управління державної казначейської служби України у 

Сватівському районі Луганської області (код за ЄДРПОУ 37928384). Орган 

управління – Державна казначейська служба України. 



Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 01.11.2018 № 372 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта малої приватизації, об’єкта соціально-культурного призначення 

– будинок культури, за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н,  

с. Гончарівка, вул. Центральна, 62. Балансоутримувач відсутній. Орган 

управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області. 

 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 29.11.2018 № 418 прийнято рішення про приватизацію, шляхом 

продажу на аукціоні, об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівля 

складського господарства літ. "А, а", загальною площею - 141,8 кв.м; будівля 

складу обладнання літ. "Б", загальною площею - 410,8 кв.м; будівля столярної 

майстерні літ. "Г", загальною площею - 601,4 кв.м; будівля складу матеріалів 

літ. "Д, д", загальною площею 77,7 кв.м; будівля складу обладнання літ. "Ж", 

загальною площею 210,7 кв.м; навіс літ. "З"; огорожа № 1,2,7; ворота № 3,4,5; 

замощення І, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 

6б. Балансоутримувач - Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний 

інститут хімічних технологій «Хімтехнологія» (код за ЄДРПОУ 04687873). Орган 

управління – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 03.01.2019 № 5 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлова будівля 

червоного кутка, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  

вул. Силікатна, 10-ф. Балансоутримувач – КП «Сєвєродонецький комбінат 

будівельних матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01235811). Орган 

управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області. 

 

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 03.01.2019 № 6 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – водопод’ємна установка 

ВУ-10-304, за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Великий шлях. 

Балансоутримувач – ПАТ «Новоайдарська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 

00851488). Орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області. 

 

 



Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській 

області від 03.01.2019 № 7 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – павільйон, за адресою: 

Луганська область,  смт. Новоайдар, вул. Великий шлях. Балансоутримувач – 

ПАТ «Новоайдарська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 00851488). Орган 

управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області. 

 

 

 

 

 

 

 


