
Львівська область,  

Золочівський район,  

с.Підгородне,  

вул, Тернопільська, 6 

Об’єкт  приватизації включає:  
1. Під’їзна колія довжиною 424,8 м, шириною – 1520 
мм: 
 баласт – гравій, під підошвою шпали товщиною 25 см, 
забрудненість баласту до 20% (пісок); 
 шпали – залізобетонні, довжиною 2,70м, тип – Ш-2-2, 
загальна кількість 641 шпала; 
 залізничні рейки Р65; 
 скріплення (накладки, підкладки, болти). 
Під’їзна колія №106 примикає стрілочним переводом 
№101а до з’єднувальної колії №100 на станції Злочів.  
Стрілочний перевод №101а та частина під’їзної колії 
№106 загальною протяжністю 43,2 м (від початку 
вістряків стрілочного переводу №106 до межі під’їзної 
колії) знаходиться на балансі ВП "Тернопільська дистанція 
колії". Частина колії №106 загальною протяжністю 
424,8м не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
"Золочівський радіозавод".  
Межа під’їзної залізничної колії №106 – знак "Межа 
під’їзної колії" (пк 0+43,2) місце граничного стовпчика 
стрілочного переводу №106. Загальна протяжність колії 
№106– 468м. 
2. Огорожа довжиною 349 м.п., висотою 2,5 м. 
побудована на стрічковому фундаменті товщиною 300 
мм, шириною 200 мм; матеріал огорожі – шлакоблоки на 
цементно-пісчаному розчині. 
 

Роки побудови інвентарних об’єктів 1966-1969. 
 

Відомості про земельну ділянку: відповідно до даних 
земельного кадастру згідно з формою 6-зем земельна 
ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, 
загальною площею 1,4662 га, кадастровий номер 
4621885000:03:000:0021, знаходиться на території 
Підгородненської сільської ради, за межами населеного 
пункту, рахується за ВАТ "Золочівський радіозавод".  
 

Інформація про наявність сервітутів та обмежень 
(обтяжень) відсутня. 

Загальна площа земельних ділянок: 

1,4662 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

відсутня 

 

16.02.2021  

Група інвентарних об’єктів 
у складі:  
під’їзна колія, огорожа 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3ptxczA 

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 компенсує Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській  областях грошові кошти, 
пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 
2 560,00 грн. (дві тисячі п"ятсот шістдесят гривень 00 
коп.) протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта. 
 
Оглянути об’єкт приватизації можна у робочі дні - за 
місцезнаходженням об'єкта:  
 
Львівська область, Золочівський р-н, с.Підгородне, 
вул. Тернопільська, 6. 
 
Контактна особа: Данилишин Віра Григорівна,  
заступник начальника відділу малої приватизації 
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях.                     
Телефон для довідок: (032)255-38-55. 
 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

