
РЕГIОНАЛЬНЕ ВrДДIЛЕFIНЯ ФОНДУ ДЕР}ItЛВНОГО МАЙНЛ
уItрдi}{и по луглнсLкIЙ оБллстI

нлкА:t
р j 9/l. i,L,/{ хs 8ь"

м. Ссвсродонецьк

Про заtllвеlэd:ження, пеlэе.,ti.кiв об' cl;tlt i t;

м. а lt о 1' пр u.B ап1l1з сIъу i i, tц о п i. d :t я z ct l о tll ь

прuвап,lu.зсtъlii' в 201В роцi

Вiдповiдно до законiв Украiни кПро Фонд державного п,tайна УкраТни>, кПро
приватизацiю державного i tttlrl_rlIillbt]oгo пцаl:iна>>" liеl]ук)Ilись наказом Фонду дер}кавнОГО
майна Украiни вiд 27.0j.20l8 N9 447 кГIро затвеpдження перелiку об'ектiв малоТ

приватизацii, шо пiдлягакlть приватtlзацii в 2018 роцi>, (далi - Наказ),

НАКАЗУIо:

1. Затгзеllдt,lтl.t пcpc_-tititt tlб"с K,t,iB \la, l()i' пl]1,1 гJi11,I.1зiIttil'. шttl пlдлягак)ть приватизацtt в

2018 porri. згiдllо з додатка]\,Itl:
i) Перелiк окремого пцайна (додаток 1):

2) Перелiк об'еr<тiв незавершеrrого булiвFIицтва (додатоrt 2),

2. Вiддiлу приватизацiТ" 1.правлiння дер}кавним майном та корпоративними
правами Регiогlа,rьногсl вiд]ti,tсtlttя (I)оtt.ц) дер)ltавFlогtl b,tatitla YKpaittli по Луганськiй областi
(далi - регiона,чьне в iддiленн я.,),забез пе.tити :

l) пiдготовку проектiв наказiв про приватизацiю об'сктiв, включених до перелiкiв.
затверджених пунктом 1 цього наI(азу, у строк. що не перевищус 30 дiв З ДнЯ

видання Наказу;
2) пiд LIac пiдготовки rrpoeKTiB наказiв про приватизаtliю об'сктiв одночасно

визна(]ат1.1 сlrосrб l'х ttpt1,1a;Kl. ttlli,rl Blttla.,tt;ilJ. B1.1зtIatleFIllx с,гаттек) 1б та частиною 2

cTaTTi l8 Закотlу Украi'rrи <<Про приватизацiю дер}кавного i Iсомунального маЙна
УrtраТни>;

З) в)I(иття заходiв щодtl вllзнаtlення балансовоТ BapTocTi об'сктiв (активiв об'сктiв).
включених до додаткiв 1 Tar 2 до цього F{аказу, а у разi if вiлсутностi встановлення
такоТ BapTocTi вiдгtовiдгlо до Методики оцiнки;

4) 1, разi визнаLIеllIlяt ctttlctlбt, llродах{) об'с,ttгzt IJt.l1(),п вiдtтовiдгlо до cTaTTi 16 та
частинLI 2 cTaTTi 18 Закон1, УкраТни кПро прlлватизацiю державного i

коN,Iуна,цьного майна УкраТни>, здiйснення заходiв з продаI(у об'сктiв;
5) завершення пiдготовки до прода)ку 10 вiдсоткiв загальноi кiлькостi об'ектiв,

включених до додатttiв 1 та 2 до цього наказу з одночасною пiдгОТОВКОЮ

iнформrацiйних повiдомлень про прода}I( цl.iх об'сктiв. за винятком зазначениХ У
пiдпуt-iктi zl цьогсl п)1l]tir\/.

З. Вiддiлу приваr,изацiТ. управлiння дер)каIJним майном та корпоративниМи
праваN,Iи регiонального вiддiлегrr,rя iнt!ормувати flепартапlегlт пiдготовки та продажу об'сктiВ
приватизацiТ та надаватrt до 5 LIисла ко)кного п,tiсяця, наступного за звiтним, утОчнеFIУ



ь

iнформаuiю про здiйсненi заходи iз забезпечення приватизацiТ об'сктiв, вкЛючеНИХ ДО

перелiкiв, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. I{им наказом визнати такими що втратили чиннiсть, накази tцо стосуються
пiдготовки до продажу та органiзацii продажу, шодо об'сктiв зазначених у пунктi 1 цЬОГО

наказу.

5. Сектору iнформатики органiзацiйно - документального забезпечення та робОтИ
зi ЗМI регiонального вiддiлення забезгlеч!tти опрl,lrtюднення цього наказу на промо - cTopiHUi

регiонального вiддiлення офirriliного веб-сайту Фонлу дер}кавного майна УкраТнИ.

6. Персональну вiдповiда,тьнiсть за сво€часнiсть та виконання в повноМУ ОбСЯЗi

завдань, встановлених пунктом 2 цього наказу несуть заступник начаJIьника реГiОНаЛЬНОГО
вiддiлення Сидоренко Н. та начаJIьник вiллiлу приватизачiТ, управлiння державниМ маЙНОМ

та корпоративними правами MapiHKoBa I.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника наЧаIЬНИКа

регiонального вiддiлення Сидоренко Н.

Нача.пьнlлк регiона.пьного вiдд о. Волков
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Додаток 1

до наказу "iдOlJt Ц_Хs {Д

IIерелiк окремого пrалiна

ь

\-

назва об'скта Адреса об'скта Назва
балансоутримувача або

зберi гача,
кол С!РПОУ

Орган управлiння

2 ) 4
Нежитловi булiвлi у
складi: скJlад готовоТ
продукцiТ
(лiт. Б -Бiч, б, бl)
площею З62,1 кв. м;
скJIад метанолу
(лiт. В,в-в11) площею
6,В кв. м

Л},ганська обл..
м. Ссвсролонецьк,
вул, Пивоварова,5-д
912

вiдсl,тнiй РВ ФfiМУ по
Луганськiй областi

Нежитловi булiвлi у
складi: склад (лiт. 3-
2Н,з)
заг€L,Iьною площею
l4,7KB. м; зварочна (лiт.
Е lH,e)
загuLльною площею 33,4
кв. м; скJIад (лiт. [- lH)
загаJlьною плошею 56.8
кв. м

Луганська обл.,
м. Ссверолонецьк,
вул. Пивоварова, 5-д 9/

в lдсутн lи РВ ФfiМУ по
Луганськiй областi

Нежитловi булiвлiу
складi : адмi нiстративна
булiвля
заг€Lпьною площею
16З2,4 кв. м та
дизельна
зага,,lьною площею 20.0
кв.

Луганська обл.,
Маркiвський р-н,
смт. MapKiBKa,
пров. Пiвденний,

Територiальне
управлiння дерх<авноТ
судовоi' адмiьriстрацii' в

Луганськiй областi, код
сдрпоу 2629794в

.Щержавна судова
адмiнiстрацiя
Украi'ни

Неrltитлове вбудоване
примiщення загalльною
площею
З84,2 кв. м

Лугансьttа обл..
м, Сс:всlродонецьк,

бульвар flружби
Наролiв, 2

ПАТ <<Механiзатор>>

код
сдрпоу 01240169

УкраТнська дер)кавна
булiвельна
корпорацiя "Укрбуд"

Нея<итлове вбудоване
пiдвальне примiщення
з

входами у пiдвал (лiт.
Пд, п), яке складаеться
J.

примiщення ] площею
l55,3 кв. м,
примiщення 2
площею l56,5 кв, пл

Лугансьttа обл.,
м. Северодонецьк,
вчл. Фелоренка. l0

ВАТ "Ссвсродонецький
приладобудiвний
завод".
кол СfРПОУ 05744350

РВ ФflМУ по
Луганськiй областi
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Додаток 2

ь

Перелiк об'сктiв незавершеного будiвництва

до наказу 
"iд 0.1. 0|. /lNр 8.€

О. Волков

ч

Начальник регiонального в

назва об'скта Адреса об'скта Назва
балансоутри мувача

абt,l

зберiгача,
код едрпоу

Орган управлiння

2 ]
J ц

Головна насосна станцiя Луганська обл.,
Кремirrський р-н..
с. BapBapiBKa

вiдсутнiй РВ ФЩМУ по
Луганськiй облаотi

Житловий булинок поз, N1
(площею забудови 152,З9)

Луганська обл.,
Старобiльський р-н.,
с. Тарабани

вiдсутнiй РВ ФЩМУ по
Луганськiй областi

Житловий булинок поз, N2
(плошею забулови 1 52,З9)

Луганська обл,,
Старобiльський р-н.,
с. Тарабани

вIдсутнlи РВ Ф!МУ по
Луганськiй областi

Житловий булинок поз. NЗ
(площею забуловl.i 1 52,39)

Луганська обл.,
С,гаробiльськиГl р-н.,
с. Тарабани

вlдсутнtи РВ Ф!МУ по
Луганськiй областi
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