
Львівська область,                              
м. Золочів,                                                 
вул. Львівська, 50 

Група інвентарних об'єктів у складі: водонапірна башня площею 
13,2 кв.м, будівля артезіанської свердловини площею 20,2 кв.м. 
 

Балансоутримувач: Відкрите  акціонерне  товариство "Ремсервіс" 
(код ЄДРПОУ 13837880), адреса: Львівська область, м. Золочів, 
вул. Львівська, 50, тел. (097) 399-71-90. 
 

Опис об’єкта: до складу об'єкта входять: 
 водонапірна башня площею 13,2 кв.м,  1957 року  побудови:  

висота башні - 18 м; площа забудови - 20,4 м; фундамент - 
бутовий; стіни - цегляні,; покрівля - сталь; підлога - земляна; 
інженерні комунікації - відсутні; 

 будівля артезіанської свердловини площею 20,2 кв.м,  1957 
року  побудови: висота - 2,6 м; площа забудови - 28,1 м; 
фундамент - бетонний; стіни - цегляні, перекриття - 
залізобетонне;  покрівля - толь; підлога - земля; інженерні 
комунікації - відсутні. 

 

Водонапірна башня розташована з лівої сторони біля заїзду на 
територію підприємства. Будівля артезіанської свердловини 
розташована за межами території  підприємства в полі. 
 

Відомості про об'єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська, 50: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об'єктом 
окремо не виділена.  

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

33,4 кв. м. 

09.08.2021  

Група інвентарних об’єктів  
у складі: водонапірна башня 
площею 13,2 кв. м, будівля 
артезіанської свердловини 
площею 20,2 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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2222.5 Місцеві 
трубопровідні 
системи для 
води та інших 
продуктів  

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності, 
№151641697 від 
29.12.2018 

Державна, 
Регіональне 
відділення 
Фонду 
державного 
майна 
України по 
Львівській, 
Закарпат-
ській та 
Волинській 
областях. 
Код ЄДРПОУ 
42899921 
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2222.4 Місцеві 
трубопровідні 
системи для 
води та інших 
продуктів  

Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності, 
№151642864 від 
29.12.2018 



https://bit.ly/3gvXRLb 

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 продажу: 
- покупець протягом 30 календарних днів з дня укладання 
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації зобов'язаний 
компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській 
та Волинській  областях  на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки 
об’єкта приватизації, в сумі 2 250,00 гривень ( дві тисячі двісті 
п'ятдесят  гривень 00 копійок) без ПДВ. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
 у робочі дні з 8-00 до 17-00  
 у п’ятницю  з 8-00 до 15-45  
за місцем його розташування за адресою:  
Львівська область, м. Золочів, вул. Львівська, 50. 
 

Контактна особа на об'єкті:  
 представник балансоутримувача Медвідь Василь 

Михайлович; 
 тел. (097) 399-71-90. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях;  
 адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4; 
 веб–сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. 
 
Контактна особа:  
 Дідик Оксана Степанівна;  
 телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html

