
Вінницька обл.,                     
Козятинський р-н, с. Махаринці,  
вул. Центральна, 5 

Будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 кв. м., що не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий 
завод». 
 
Вид майна: окреме майно. 
 
Балансоутримувач: відсутній. 
 
Орган управління: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях. 
 
Опис об’єкту:  одноповерхова цегляна будівля їдальні-клубу, 
загальною площею 439,3 кв. м. з прибудовами літ. а, а1, а2, 
погрібом літ. п/а1, та ганком. Рік побудови  1940.  
 
Характеристика конструктиву будівлі: 
•  фундамент – бутовий;  
• стіни – цегляні; 
• покрівля – азбестові листи; 
• перекриття – дерево;  
• підлога – плитка та дошка;   
• стан незадовільний. 
 
Відомості про рухоме майно: рухоме майно відсутнє. 
 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо           
не виділена. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

439,3 кв. м. 
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https://bit.ly/3eqy8kT 

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:  покупець зобов’язаний відшкодувати 
регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій та 
Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн. в місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі 
продажу. 
 
Час і місце проведення огляду об’єкту: у робочі дні з 9:00 до 
13:00 за місцем розташування об’єкта: 
 
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Махаринці,                     
вул. Центральна, 5. 
 
Відповідальна особа за огляд об’єкту: головний спеціаліст 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Вінницькій та Хмельницькій областях Євсеєнко Тетяна 
Борисівна, тел. 0432-67-27-46, е-пошта: vinnytsia@spfu.gov.ua. 
 
Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за 
підготовку: 
• Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях;  
• Євсеєнко Тетяна Борисівна, тел. 0432-67-27-46,                       
е-пошта: vinnytsia@spfu.gov.ua. 
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