
Металеві ємності для газу (газгольдери, інв. № 79,  
інв. № 80). 
 

Місцезнаходження: Черкаська область, Черкаський 
район, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1. 
 

Балансоутримувач:  Приватне акціонерне товариство 
«Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» (код ЄДРПОУ 
05467694), адреса: 20740, Черкаська обл., Черкаський р-н, 
с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1, тел. (0472)38-44-52. 
 

Опис: об’єкт приватизації − металеві ємності для газу 
(газгольдери, інв. № 79, інв. № 80) в кількості 2-х 
одиниць, які не використовуються за призначенням 
більше 20 років, знаходяться під відкритим небом, 
піддаються корозії через негативний вплив атмосферних 
явищ, фізичний стан незадовільний.  
 

25.01.2022  

Металеві ємності для газу 
(газгольдери, інв. № 79, 
інв. № 80) 

Вид майна: окреме майно 

Черкаська обл., Черкаський р-н,                  
с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1 Загальні характеристики 



https://bit.ly/34ml1j8 

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 з 9:00 до 16:00 години  за 
попередньою домовленістю з Управлінням 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях, телефон: (0472) 37-26-61. 
 

Контактна особа від балансоутримувача:  
 Музика Дмитро Григорович, начальник юридичного 

відділу ПрАТ «Мало-Бузуківський гранітний 
кар’єр»; 

 тел.: 0675695243;  
 електронна адреса: d.muzyka2019@gmail.com. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях;  

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

https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.  
 

Представник організатора аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Черкаській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях;  

 адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205;  
 тел. (0472) 37-26-61; 
 час роботи: 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:  
 Кушнір Ірина Вітеславівна;  
 адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua; 
 телефон: (0472) 37-26-61. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
mailto:d.muzyka2019@gmail.com
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html
mailto:zozulja_71@spfu.gov.ua

