
Металевий вагончик з газовим котлом, що не увійшов до 
статутного капіталу ВАТ «Черкаський». 
 

Місцезнаходження: Черкаська область, Драбівській р-н, с-ще 
Рецюківщина, вул. Миру. 
 

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство 
«Черкаський» (код за ЄДРПОУ: 05390017). 
 

Адреса балансоутримувача: Черкаська область, Драбівській р-
н, с-ще Рецюківщина, вул. Миру, 1. 
 

Опис об’єкта: металевий вагончик всередині якого 
розміщується апарат опалювальний газовий 
(розукомплектований), не експлуатувався. Вагончик 
розташовується на околиці селища під відкритим небом, 
довгий час піддавався негативному впливу атмосферних явищ, 
знаходиться в незадовільному стані, без дверей, з ознаками 
іржі. 

08.06.2021  

Металевий вагончик  
з газовим котлом, що  
не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Черкаський» 

Вид майна: окреме майно 

Черкаська область, Драбівській р-н, 
с-ще Рецюківщина, вул. Миру Загальні характеристики 



https://bit.ly/3v5vhEq 

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних 
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації: 
 без умов. 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за 
місцем його розташування, звернувшись до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за 
адресою: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205,  
тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61.  
Час роботи управління з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:30 до 13:15. 
 
Контактна особа:  
 Заставенко Євдокія Макарівна;  
 адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua;  
 телефон для довідок: (0472) 37-26-61. 
 

Контактна особа від балансоутримувача:  
 Жилізняк Світлана Миколаївна, головний бухгалтер 

ПрАТ «Черкаський»;  
 адреса електронної пошти: zgb.palmira@kernel.ua; 
 телефон для довідок: (067) 503-31-92. 
 

Орган приватизації:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях;  

 юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 
50; телефон для довідок (0472) 37-26-61;  

 адреса веб-
сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.  
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