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Вступ 

 

Заставнівський район розташований в північно-західній частині Чернівецької 

області. Межує на півночі з Заліщицьким районом, а на північному заході – Борщівським 

районом Тернопільської області, на північному заході - Городенківським районом Івано-

Франківської області, на заході та південному заході – Кіцманський, на півдні з м. 

Чернівці, на південному сході – з Новоселицьким,  на сході з Хотинським районами 

Чернівецької області. 

Районний центр місто Заставна.  

Кількість населених пунктів: місто – 1, селище міського типу – 1, сіл – 37.  

Відстань до м. Чернівців залізницею – 48 км., шосейним шляхами 33 км.  

Відстань до аеропорту – 40 км. Відстань до кордону із Румунією (до контрольно-

пропускний пункт Порубне) – 71 км., до кордону із Молдовою (контрольно-пропускний 

пункт Мамалига) – 78 км. 

 

Заставнівський район є сільськогосподарським, аграрний сектор економіки відіграє 

провідну роль у системі матеріального виробництва,  підвищенні добробуту населення, 

тому традиційно цій галузі надається пріоритетне значення. Виробничий потенціал 

аграрної сфери району налічує 44,1 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, у тому 

числі 36,1 тисяч гектарів ріллі.  

Тут виробляється основна частина валової продукції та товарів народного 

споживання. Основними напрямки сільськогосподарського виробництва є виробництво 

зернових та зернобобових культур валове виробництво яких в 2013 році  складає 80,0 тис. 

тонн зерна по всіх формах власності. 

Однією із базових складових  сфери матеріального виробництва  в економіці 

району є промисловий сектор, в якому функціонує 14 підприємств різних форм власності. 

В основному це  підприємства, які займаються виробництвом будівельних матеріалів з 

місцевої сировини та підприємства харчової і переробної галузей.  

Район володіє добре розвиненою сировинною базою будівельних матеріалів, та має 

значні запаси таких видів сировини: гіпсу і гіпсоангідриту (будівельного і 

облицювального), вапняку для випалювання на вапно, вапняку – сировини для вапнування 

кислих ґрунтів, цементної сировини (вапняк, глини, гіпс), кварцового піску для скляної 

промисловості. будівельного піску, піщано-гравійної суміші, каменю облицювального, 

каменю будівельного для виробництва буту, гірничо-хімічних корисних копалин 

(вапняку), керамзитової сировини, тугоплавкої глини, глини, суглинків, супісків – 

цегельно-черепичної сировини, підземних прісних та мінеральних  вод. 

 На  території району знаходиться біля 50  родовищ корисних копалин, більшість із 

яких  була розвідана ще в 1950-1970 роках. 

На сьогодні в районі нараховується 12 підприємств, які займаються видобуванням 

корисних копалин, вони є основними бюджетоутворюючими  підприємствами району. 

Основний потенціал розвитку Заставнівського району полягає у використанні 

даних родовищ.  
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Конкурентні переваги Заставнівського району: 
 

 

 вигідне траспортно-географічне положення;  

 наявність високорентабельних для освоєння родовищ корисних 

копалин; 

  кадровий потенціал;  

 умови для сприятливого розвитку бізнесу.  
 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні галузі для інвестування: 

 
 

 добувна промисловість та розроблення кар'єрів – розробка 

мінерально-сировинної бази району для виробництва будівельних 

матеріалів; 

 високопродуктивний агропромисловий комплекс - розвиток 

тваринництва та  рослинництва; 

 житлово-комунальне господарство – реконструкція мереж 

водопостачання та каналізаційних очисних споруд; 

 рекреаційно-туристична сфера – будівництво туристичної 

інфраструктури та реконструкція  історичних пам’яток.  
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Розділ 1. Характеристика Заставнівського району  

 
1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природно-географічні та кліматичні умови  

- площа (км²) – 617,7 км2. 

- висота над рівнем моря - найвища точка над рівнем моря гора Берда 515 

метрів над рівнем моря. 

- кількість опадів (мм/рік) – 600мм/рік. 

- середні температури повітря: 

 січень – 4,8с   

 липень +18,8. 

- кількість сонячних днів у році – період з температурою понад плюс 10 

градусів становить у році 168 днів. 

- водні ресурси району - 1540,07 га (в тому числі: ставки – 591,7 га). 

 

1.2 Демографія 

- кількість наявного населення Заставнівського району  

        станом на 01.03.14.  складає  50519 осіб. 

Вікова структура Заставнівського 

району

12%

5%

61%

22%

від 0 до 9 років 

від 10 до 14 років 

від 15 до 59 років

60 років і старше

 

Структура населення району за 

статтю 
станом на 01.01.2013 року

53%

47% жінки

чоловіки

 
1.3 Людські ресурси 

- кількість працездатного населення – 29358 осіб.  

- рівень безробіття становить - 2,9%. 

- середня заробітна плата працівників Заставнівського району на 11,1% була 

меншою, ніж середній розмір заробітної плати по області і становила 2208 грн., 

що у 1,8 раза більше рівня мінімальної заробітної плати. 

1.4 Освіта  
У системі професійно-технічної освіти Заставнівського району діє 1 навчальний 

заклад державної форми власності – Вище професійно-технічне училище №24. 

Контингент учнів  налічує 516 осіб.  

Професійне навчання здійснюється з 13 професій, а саме: 
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- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій 

автотранспортних засобів категорії «В» і «С»;  

- слюсар-ремонтник, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, 

водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С»; 

- слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії «В», 

«С»;  

- слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних 

засобів категорії «В» і «С»; 

- слюсар-ремонтник, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів 

категорії «В» і «С»; 

- конторський службовець (бухгалтер), оператор комп’ютерного набору;  

- штукатур, маляр; 

- муляр, штукатур,  маляр;  

- кухар, кондитер;  

- перукар, манікюрниця; 

- столяр будівельний, тесляр; 

- робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків; 

- рихтувальник кузовів. 

 Проводиться робота з приведення напрямків підготовки кваліфікованих 

робітників у відповідність до потреб галузей господарського комплексу району. 

1.5 Житло та офісні приміщення 

- середня вартість житла (будинок, за кв.м) – 500 -700 дол.США; 

- середня вартість житла (квартира, за кв.м) – 400-600 дол.США. 

1.6 Економічний потенціал  

- пріоритетні галузі економіки району.  

В Заставнівському районі пріоритетними галузями є сільське господарство, 

добувна промисловість. Район багатий будівельними матеріалами. Є поклади 

чистого кварцового піску, гіпсу, вапняка, гравійно-піщаної суміші у смт. 

Кострижівка, с. Веренчанка, Бабин, Вікно, Погорилівка, Митків, Онут, Чорний 

Потік і Баламутівка. В наш час використовують для різноманітного житлового і 

господарського виробництва.  
  

- експорт/імпорт, що здійснюється районом 

 

Товарна структура зовнiшньої торгiвлi    за  сiчень-березень 2014 року 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ЗАСТАВНА 

              

Найменування 

групи товарiв за 

УКТЗЕД 

Експорт Iмпорт 

  вартiсть, 

тис. дол. 

США 

звiтний 

перiод до 

вiдпов. 

перiоду 

попер. 

року, % 

питома вага 

в 

загальному 

обсязi,% 

вартiсть, 

тис. дол. 

США 

звiтний 

перiод до 

вiдпов. 

перiоду 

попер. 

року, % 

питома вага 

в 

загальному 

обсязi, % 

Всього                                                                                                                                                                                                                                                     8,3 87,6 100,0 1594,9 43,6 100,0 

 

В районі значно переважають імпортні операції над експортними. 

Найбільшим імпортером є ТОВ «МеханіК», який являється офіційним 

представником компанії "John Deere". Експортні операції, які не є такими 

значними проводять суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи. 
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- продукція, що виробляється в районі. 

У Заставнівському районі здійснюється вирощування зернових та технічних 

культур, розведення риби, вирощування птиці. Промисловими підприємствами 

виробляється цегла будівельна, камінь гіпсовий, пісок будівельний, вода 

мінеральна. 

Підприємствами малого і середнього бізнесу виробляється найрізноманітніша 

продукція: ковбасні вироби, безалкогольні напої, хліб, хлібобулочні та 

кондитерські вироби, борошно, трикотажні та швейні вироби, одяг і взуття, 

столярні вироби, меблі, миючі засоби, будівельні матеріали, консервована 

продукція, м’які іграшки, пластмасові, ковані вироби, тротуарна плитка, 

залізобетонна огорожа, надаються різні види платних послуг. 
 

- великі компанії, що знаходяться в районі  

Вагомими  підприємствами району є:  

ТОВ Цукровий комбінат “Хрещатик” (смт. Кострижівка) – виробницто цукру;  

ПАТ “Кострижівський комбінат будівельних матеріалів”(смт. Кострижівка) – 

виробництво гіпсового каменю; 

ТзОВ “Мрія Буковини” (с.Юрківці) - виробництво сільськогосподарської 

продукції; 

ТОВ «Граніт» - виробництво цегли будівельної; 

ТОВ “МеханіК” (с. Юрківці) - сервісний центр з обслуговування 

сільськогосподарської техніки John Deere; 

ТОВ «Віоіл-Зерно» - збереження, очистка та сушіння продукції зернових 

культур; 

ПП «Надія-Є» - виробництво м’яса та субпродуктів.  

- основними іноземними  інвесторами є нерезиденти  з Австрії, Італії та Кіпру. 

- обсяг прямих іноземних інвестицій. 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку Заставнівського району 

прямих іноземних інвестицій у формі акціонерного капіталу на 31 грудня 

2013р. становив 230,1 тис.дол.США та в розрахунку на одну особу склав 4,5 

дол.США. 

У 2013р. нерезидентами вкладено 125,1 тис.дол.США прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) та з урахуванням курсової різниці відбулося збільшення 

в 2,2 раза обсягу іноземного акціонерного капіталу. Інвестиції надійшли з 3 країн 

світу. Найвагоміші внески іноземного акціонерного капіталу зробили 

нерезиденти з Австрії. 

 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2010 

рік 

 

2011 

рік 

 

2012 

рік 

 

2013 рік 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій по 

наростаючому підсумку, всього 

млн.дол. 

США 
0,1109 0,1112 0,1050 0,230, 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу 

населення 
„ 2,1 2,2 2,2 4,5 

 

1.7 Успішні історії  

На базі ТОВ «МеханіК» створено підприємство з продажу і технічного 

обслуговування спецтехніки для сільського господарства впроваджено проект 

загальною вартістю 9,0 млн.грн. 

Сервісний центр створено з сучасними ремонтно-технічними приміщеннями, 

автостоянкою сільськогосподарської техніки та навчальним центром, їдальнею, 

кімнатами відпочинку для працівників та клієнтів. 
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Центр готовий обслуговувати техніку "John Deere" безпосередньо в полі. Закуплено 11 

автомобілів оперативного реагування, які виїжджатимуть на місце поломки у будь-який 

час доби, на складі в наявності є понад 6000 запчастин. Створення сервісного центру з 

обслуговування сільськогосподарської техніки "John Deere" дозволить обслуговувати 

весь західний регіон України та забезпечуватиме зростання агроефективності у районі. 
 

Важливим позитивним фактором успішного інноваційного процесу є залучення 

інвестицій в сільське господарство. Інвестиційна стратегія є невід’ємною частиною 

аграрної політики нашої області. За рахунок внутрішніх інвестицій в с. Горішні  Шерівці 

Заставнівського району ведеться будівництво тваринницького комплексу молочного 

напрямку ТзОВ „Свіженька - Мілк”, що відповідає сучасним новітніми технологіям 

утримання тварин.  Дане підприємство зареєстровано в березні  2011 року.  

Потужність технологічного виробництва розрахована на 320 корів та 1000 кіз.   

Загальна  кошторисна вартість будівництва складає  близько 60 млн.гривень.  
 

Завершено реалізацію інвестиційного проекту з будівництво індичої ферми на 

базі ТОВ «Індикад», що дозволило  впровадити виробництво з вирощування індиків та 

реалізація індюшиного м’яса. На даний час виробнича потужність становить 15 

тис.голів. 

1.8 Транспорт та комунікації 

Районний центр – м. Заставна, розташований за 6 км від міжнародної 

автомагістралі М- 19. 
Довідка. Автошлях М19 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України, 

довжиною 512 км, пролягає від переходу Доманове (Волинська область) до автомобільного прикордонного 

переходу Порубне (Чернівецька область). Проходить через міста Ратне, Ковель, Рожище, Луцьк,Дубно,  
Кременець, Збараж, Тернопіль, Чортків, Заліщики, Чернівці. На території України є частиною 

Європейського автомобільного маршруту E85. (Клайпеда — Вильнюс — Черновцы — Бухарест —

 Александруполис). 

На відстані 45 км розташований міжнародний аеропорт м.Чернівці.  

Найбільшою залізничною станцією є Веренчанка. Залізнична станція гілки 

«Веренчанка – Вікна Буковини» обслуговує лише товарні перевезення. 

Для перевезення пасажирів діє 26 маршрутів загального користування, з них 

внутрішніх - 3, які не виходять за межі району. Вся пасажирська мережа зв’язує кожний 

населений пункт з районним чи обласним центром. В м.Заставна знаходиться 

автостанція по вул.Котовського. 

- логістичні центри, в т.ч. автозаправки, автосервіси.  

На території Заставнівського району знаходяться 8 автозаправок. 

№ 

п/п 

Назва суб’єкта господарювання Адреса 

1 Філія №1 ВАТ „Чернівцінафто-продукт”  м. Заставна, вул. Незалежності, 155 

2 ТзОВ „СТ-Трейд”  м. Заставна, урочище «Чуньківський переїзд» 

3 ВАТ „Укрнафта” АЗС „Авіас 2000”,  с. Яблунівка, вул. Незалежності, 26 

4 ПП Чагор Д.Г.  м.Заставна,  вул. Кіцманська 16 

5 ТОВ „Техно-західна нафтова група”  м. Заставна, вул. Бажанського, 78 Д 

6 ТОВ „Мавекс-Буковина”  с. Хрещатик 

7 Автозаправна станція «Руткоф»  с. Задубрівка 

8 Автозаправна станція «Руткоф» с. Вікно  
  

- найбільші заклади громадського харчування (ресторани, їдальні, кафе). 

В районі функціонує 56 об’єктів громадського харчування: в тому числі 13 

ресторанів, 17 кафе, закусочні, їдальні, буфети, 26 барів. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81


9 

 

Перелік ресторанів з найбільшою кількістю посадкових місць 

№ 

п/п 

Тип, назва закладу  

ресторанного господарства 

Адреса 

закладу 

Кількість 

посадових 

місць 

Телефон 

1.  Кафе-бар „Лаванда” с. Горішні Шерівці 

вул. Головна, 51 

450 2-92-51 

2.  Ресторан «Білий лебідь» с. Кадубівці 

вул. Українська, 3в 

300 3-42-71 

3.  Ресторан «Партизан» с. Ржавинці, 

вул. О.Кобилянської,10 

300 - 

4.  Бар „Наталі” с. Репужинці, 

вул. Центральна, 29 

200 2-44-35 

5.  Бар „Едельвейс” с. Репужинці, 

вул. Центральна, 20а 

200 2-44-43 

6.  Бар 

„Долина” 

с. Юрківці 

вул. Центральна 36 а 

250 4-56-16 

7.  Ресторан „Мисливський 

рай” 

м. Заставна вул. Незалежності, 

147а 

150 3-10-56 

  

1.9 Соціально-культурна сфера 

- охорона здоров’я  

В районі надають невідкладну медичну допомогу: Заставнівська центральна 

районна лікарня, 18 сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини та 18 фельдшерсько-акушерських пункти. Нараховується 30 дільниць 

загальної практики сімейної медицини. Невідкладну медичну допомогу цілодобово 

надають лікарська бригада і дві фельдшерські бригади швидкої допомоги та дві 

фельдшерські бригади в с.Вікно та смт.Кострижівка. 

- культура і спорт  

Збережено мережу закладів культури та кадрового потенціалу на селі - діє 36 

клубних установ, в яких працює 192 гуртки художньої самодіяльності, які забезпечують 

культурно-дозвільну діяльність, та 12 любительських об’єднань, що працюють 

добровільно та стабільно, проводять творчі зустрічі, літературно-музичні вечори, 

вечори-зустрічі та конкурси, 36 бібліотек - філіали, 4 мистецькі школи.  

Спортивна база району становить 2 стадіони, 28 футбольних поля, 170 

спортивних споруд, в т.ч. 1із синтетичним покриттям, тренажерним обладнанням – 12, 

для фізкультурно-оздоровчих занять – 5, спортивних зали – 32, стрілкові тири – 1.                  

- туризм  

На території району функціонують більше 40 заповідних об'єктів 

республіканського та місцевого значення, всі ці об’єкти взяті під охорону з метою 

збереження цінного комплексу мальовничих куточків природи, що веде за собою 

збільшення та відродження цінних лікарських рослин, ландшафту долин річок, кам’яних 

схилів, скель, водоспадів, гіпсових кар’єрів, карстових печер.  

Для покращення поінформованості туристів та жителів району про туристичний 

потенціал краю проведено інвентаризацію об’єктів туристичної інфраструктури. Так, в 

Заставнівському районі налічується: 84 пам’ятки археології, які перебувають на 

державному обліку;67 закладів харчування; 18 музеїв; 4 природних туристично-

привабливих місць, з них 3-х поверхова печера «Піонерка» довжиною 530 метрів в с. 

Погорілівка – геологічна пам’ятка  природи державного значення; 
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-  заклади розміщення/готелі 

 
№ 

п/п 
Найменування закладу Адреса, телефон Додаткові послуги 

1. 

Туристичний комплекс 

«Корчма над панським 

ставом» 

м. Заставна 

(03737) 3 19 06 

- зовсім поруч ресторан «Корчма 

над Панським ставам»; 

- Риболовля на Панському ставі. 

2. 
Торгово - оздоровчий 

комплекс 

м. Заставна, 

вул. Незалежності, 

111 Б, (03737) 2 19 89 

піцерія, сауна, магазин, перукарня 

3. 
Пансіонат відпочинку 

сімейного типу «Фільварок» 

с. Задубрівка 

050 999 94 80 

сауна, бар 

4. 
Торгово-розважальний 

комплекс «Партизан» 

с.Ржавинці, 

вул.О.Кобилянської, 

10, 

(03737) 2 67 40 

ресторан, сауна, бар 
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Розділ 2. Пропозиції для інвесторів  
2.1 Пропозиції щодо проектів, які можуть бути реалізовані із залученням коштів 

інвесторів  

Перелік інвестиційних пропозицій (проектів),   

що можуть бути реалізовані із залученням коштів інвесторів по Заставнівському 

району, станом на 01.05.2014 

№ п/п 
Назва інвестиційної пропозиції 

(проекту) 

Потреба в 

інвестиційних 

коштах, 

тис.дол.CША 

Термін 

реалізації 

проекту, роки 

Місце 

реалізації 
Примітка 

Розвиток добувної та переробної промисловості  

1 

Будівництво цегельного заводу та 

розробка глиняного кар'єру на території 

Малокучурівської сільської ради 

15000,0 3 

с.Малий Кучурів 

Заставнівського 

району 
Додаток 1.1. 

2 

Будівництво заводу по виробництву 
скловиробів та розробка ка'єру 

кварцового піску на території 

Онутської сільської ради 

20000,0 3 

с.Онут 

Заставнівського 
району 

Додаток 1.2. 

3 

Будівництво заводу з випалу вапна та 

розробка вапнякового кар'єру на 

території Прилипчанської сільської 
ради 

7000,0 1 
с.Прилипче 

Заставнівського 

району 
Додаток 1.3. 

4 

Відновлення роботи кар'єру по 

видобутку червоного каменю на 

території Бабинської сільської ради 

1000,0 2 

с. Бабин 

Заставнівського 

району 
Додаток 1.4. 

5 

Розробка кар'єру по видобутку 

гравійно-піщаної суміші на території 

Брідоцької сільської ради 

1000,0 2 

с. Брідок 

Заставнівського 

району 
Додаток 1.5. 

6 

Відкриття вапняково-кам'яного кар'єру 

на території Дорошівецької сільської 

ради 

1000,0 2 

с. Дорошівці 

Заставнівського 

району 
Додаток 1.6. 

7 
Розробка кар'єру по видобутку піску на 

території Баламутівської сільської ради 

500,0 2 
с. Баламутівка 

Заставнівського 

району 
Додаток 1.7. 

 
Всього, тис.дол. 45500,0 

  
 

Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу 
 

1 
Побудова оптового ринку 

сільськогосподарської продукції 

100,0 1 м.Заставна Додаток 1.8. 

 
Всього, тис.дол. 100,0 

  

 

Розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання 
 

1 

Реконструкція хімводоочистки та 

водогону Юрківці-Заставна 

протяжністю 7,6 км, м.Заставна 

1523,2 3 м.Заставна Додаток 1.9. 

2 

Реконструкція очисних споруд 
Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення  

611,0 2 м.Заставна Додаток 1.10. 

3 
Реконструкція мереж водопостачання в 

смт.Кострижівка 

227,3 2 

смт.Кострижівка 

Заставнівського 

району 
Додаток 1.11. 

4 
Будівництво каналізаційних очисних 

споруд смт.Кострижівка 

72,6 2 
смт.Кострижівка 
Заставнівського 

району 
Додаток 1.12. 

 
Всього, тис.дол. 2434,1 

  
 

 
Розвиток рекреаційно-туристичної сфери 

 

1 

Залучення капіталу для будівництва та 

введення в експлуатацію туристичного 

комплексу в с.Дорошівці 

Заставнівського району 

6900,0 7 
с.Дорошівці 

Заставнівського 

району 
Додаток 1.13. 

2 

Завершення реконструкції будівлі 

палацу де Зотта в с. Вікно 
Заставнівського району 

127,8 1 

Вікно 

Заставнівського 
району 

Додаток 1.14. 

 
Всього, тис.дол. 7027,8 

  
 

 

Всього по району - 14 

ПРОПОЗИЦІЙ, тис.дол. 
55061,9 
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2.2 Інвестиційна нерухомість (земельні ділянки)  

Реєстр земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів 

у Заставнівському районі станом на 1 травня 2014 року 

№ 

п/

п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Пло

ща, 

га 

Власник 

земельної 

ділянки 

Нормативно-

грошова 

оцінка 

земельної 

ділянки, грн. 

Функціональ

не 

використанн

я земельної 

ділянки 

Містобудівне 

обґрунтування 

використання 

земельної 

ділянки 

Пропозиції 

щодо 

можливого 

використа

ння 

земельної 

ділянки 

Примітк

а 

1 м. Заставна, вул. 
Спортивна 

2,00 Заставнівська 
міська рада, 

голова Цуркан 
Ярослав 

Васильович, 

(03737) 2-21-
90 

1461800,0 багатоквартин
е будівництво 

комерційне 
використання 

оренда Додаток 

2.1. 

2 м. Заставна  

вул. Бажанського 

2,00 1408600,0 промислова 

зона 

комерційне 

використання 

оренда 

Додаток 

2.2. 

3 Заставнівський р-

н, с.Задубрівка (за 

межами 
населеного 

пункту) 

0,25 Задубрівська 

сільська рада, 

голова 
Гаврилюк 

Василь 

Олексійович, 
(03737) 4-23-

42 

не 

проводилась 

не с/г 

призначення, 

земельна 
ділянка під 

фундаментом 

свиноферми 

комерційне 

використання 

оренда 

Додаток 

2.3. 

4 Заставнівський р-
н, с. Ржавенці (за 

межами 

населеного 
пункту) 

2,00 Ржавинська 
сільська рада, 

голова 

Садовой 
Борис 

Володимиров

ич, (03737) 2-
67-42 

не 
проводилась 

не с/г 
призначення 

комерційне 
використання 

оренда 

Додаток 

2.4. 

5 Заставнівський р-

н, с. Ржавенці (за 

межами 
населеного 

пункту) 

2,00 не 

проводилась 

не с/г 

призначення 

комерційне 

використання 

оренда 

Додаток 

2.5. 

6 Заставнівський р-
н, с. Веренчанка 

(за межами 

населеного 
пункту) 

12,7
5 

Веренчанська 
сільська рада, 

голова Бойчук 

Володимир 
Дмитрович, 

(03737) 3-99-

42 
 

не 
проводилась 

не с/г 
призначення, 

колишня 

ферма 

комерційне 
використання 

оренда 

Додаток 

2.6. 

7 Заставнівський р-

н, с. Веренчанка  

1,19 743869,0 не с/г 

призначення, 
колишня трак. 

бригада 

комерційне 

використання 

оренда 

Додаток 

2.7. 

8 Заставнівський р-

н, с. Веренчанка 
(за межами 

населеного 

пункту) 

0,59 не 

проводилась 

не с/г 

призначення, 
колишній тік 

комерційне 

використання 

оренда Додаток 

2.8. 

9 Заставнівський р-

н, с. Веренчанка  

1,49 1235806,0 не с/г 

призначення, 

колишній 
соковинний 

завод 

комерційне 

використання 

оренда Додаток 

2.9. 

10 Заставнівський р-

н, с. Вікно, 
ділянка №1 по 

вул. Головній, 

урочище "Пасіка" 

0,12 

Вікнянська 

сільська рада, 
голова Котик 

Ярослав 

Михайлович, 
(03737) 2-87-

42 

65941,0 не с/г 

призначення 

комерційне 

використання 

оренда Додаток 

2.10. 

11 Заставнівський р-

н, с. Вікно, 

ділянка №2 по 
вулиці Головній,  

урочище 

"Толоки" 

0,12 91546,0 не с/г 

призначення 

комерційне 

використання 

оренда Додаток 

2.11. 

12 Заставнівський р-

н, с. Вікно, 

ділянка №3 по 

вулиці Головній 

(біля АЗС) 

0,30 59136,0 не с/г 

призначення 

комерційне 

використання 

оренда Додаток 

2.12. 
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Реєстр земельних ділянок, які пропонуються для реалізації інвестиційних проектів та 

підлягають продажу на земельних торгах по Заставнівському району 

 станом на 1 травня 2014 року 

№ 

п/п 

Адреса земельної 

ділянки 

Орієнтовн

а площа, га 

Продаж земельної 

ділянки у 

власність чи 

продаж права 

оренди земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Кадастровий 

номер 

Контакн

і особи 

Примітк

а 

1 Заставнівський район, с. 
Малий Кучурів, 

Малокучурівська 

сільська рада (за межами 
населеного пункту)  

50,3828 Право продажу 
оренди на 

земельних торгах 

Для товарного 
с/г 

виробництва 

732158600:01:
009:0003 

(03737) 
2-27-37 

Додаток 

3.1. 

2 Заставнівський район, с. 

Малий Кучурів, 
Малокучурівська 

сільська рада (за межами 

населеного пункту)  

25,0299 Право продажу 

оренди на 
земельних торгах 

Для товарного 

с/г 
виробництва 

732158600:01:

004:0019 

(03737) 

2-27-37 
Додаток 

3.2. 

 

2.3 Інвестиційна нерухомість (вільні виробничі приміщеня) 

Реєстр вільних виробничих приміщень для реалізації інвестиційних проектів по 

Заставнівському району станом на 1 травня 2014 року 

№ 

п/

п 

Місце 

розташування 

приміщення 

Загальна 

площа, 

кв.м 

Власник 

приміще

нь 

Форма 

користув

ання, що 

пропонує

ться 

Оціночна 

вартість 

приміщен

ь, 

тис.грн. 

Виборчі 

приміще

-ння, 

кв.м 

Складські 

приміщен

ня, кв.м 

Адмініс

тратив

ні 

приміщ

ення,  

кв.м 

Примітк

а 

1 с. Дорошівці, 
примішення 

тракторної бригади 

вул. Шипіт 

1400,0 Віклюк 
С.Г., 

Петрюк 

С.С. 

Оренда договірна 1400,0 - - 

Додаток 

4.1. 

2 с. Вікно, 
тваринницьке 

примішення, вул. 

Головна, 115  

1848,0 ТОВ 
"Зоря" 

Оренда, 
продаж 

136,5 1848,0 - - 

Додаток 

4.2. 

3 с. Вікно, 

тваринницьке 

примішення, вул. 
Головна, 115  

864,0 ТОВ 

"Зоря" 

Оренда, 

продаж 

154,2 864,0 - - 

Додаток 

4.3. 

4 с. Малий Кучурів, 

тир, 

вул.О.Кобилянської  

200,0 Сільська 

рада 

Оренда, 

продаж 

4,3 - 200   
Додаток 

4.4. 

5 с. Ржавенці, 

приміщення старої 

школи 

2000,0 Столяр 

О.І. 

Оренда, 

продаж 

150,0 1800,0   200,0 
Додаток 

4.5. 

6 с.Добринівці, 
телятник  

1785,0 Горевич 
В.П. 

Оренда 25,0 - 1785,0 - Додаток 

4.6. 

7 с.Добринівці, 

телятник  

862,5 Требиш 

Р.М. 

Оренда 15,0 - 862,5 - Додаток 

4.7. 

8 с. Горошівці, 
курятник 

500,0 Сільська 
рада 

Оренда 25,0 500,0   - Додаток 

4.8. 

9 с. Горошівці, 

приміщення лікарні, 
вул Вишневського, 

2 

300,0 Сільська 

рада 

Оренда 769450,0 300,0 - - 

Додаток 

4.9. 

10 с. Горошівці, 
котельня ферми 

40,0 Сільська 
рада 

Оренда 10,0 40,0 - - Додаток 

4.10. 

11 с.Баламутівка, 

ферма, 

вул.Першотравнева 

1500,0 Сільська 

рада 

Оренда договірна 1500,0 - - 
Додаток 

4.11. 

12 с.Баламутівка, тік, 

вул.Першотравнева 

5000,0 Сільська 

рада 

Оренда договірна 5000,0 - - 
Додаток 

4.12. 

13 с.Баламутівка, 

тракторна бригада, 

вул.Буковинська 

8000,0 Сільська 

рада 

Оренда договірна 8000,0 - - 
Додаток 

4.13. 

14 с.Митків, телятник 924,0 Сільська 

рада 

Оренда 48,5 924,0 - - Додаток 

4.14. 

15 с.Митків, 
приміщення старої 

школи 

100,0 Сільська 
рада 

Оренда договірна - - 100,0 
Додаток 

4.15. 
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16 с.Кулівці, 

свинарник, 
вул.Кобилянська, 

2К 

1854,7 Cільська 

рада  

Оренда  211,2 1854,7 - - 

Додаток 

4.16. 

     

 

Розділ 3. Пропозиції щодо реалізації проектів за підтримки 

держави 

 
3.1. Пропозиції щодо реалізації проектів із застосуванням механізму державно-

приватного партнерства  
Реєстр пропозицій проектів, 

що можуть бути реалізовані в рамках  державно-приватного партнерства 

в Заставнівському районі станом на 1 травня 2014 року 

№ 

п/п 

Об’єкт інвестування (назва проекту) Місце розташування Орієнтовна 

інвестиційна 

вартість 

об’єкту, 

млн.грн. 

Примітка 

Пілотні проекти по яких визначені приватні партнери  

 - - -  

Пілотні проекти по яких не визначені приватні партнери  

1. Покращення матеріально-технічної бази Центральної 

районної аптеки №21 Заставнівської районної ради 
для покращення медикаментозного забезпечення 

населення 

м. Заставна,  

вул. Незалежності, 96   

0,46 Додаток 5.1. 

2. Реконструкція хімводоочистки та водогону Юрківці-

Заставна протяжністю 7,6 км, м.Заставна 

м.Заставна 12,2 Додаток 5.2. 

3. Реконструкція очисних споруд Заставнівського 

житлово-експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення 

м.Заставна 4,9 Додаток 5.3. 

4. Реконструкція мереж водопостачання в 
смт.Кострижівка 

смт. Кострижівка 
Заставнівського району 

1,9 Додаток 5.4. 

5. Будівництво каналізаційних очисних споруд 

смт.Кострижівка 

смт. Кострижівка 

Заставнівського району 

3,0 Додаток 5.5. 
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Розділ 4. Контактна інформація 
  

 

Заставнівська районна державна адміністрація 
59400, м. Заставна, вул. В.Чорновола, 6. 

Телефони: (03737)2-15-63  факс: 3-16-91; 

E-mail:  zastavnarda@gmail.com,  zastorgvid@ukr.net 
Веб-сайт: www.zastavna.oda.cv.ua 

 

Заставнівська районна рада 

59400, м. Заставна, В.Чорновола,6. 

Телефон: (03737) 2-29-46,  факс:(03737) 3-13-52  

E-mail: zrrovn@ukrpost.ua 

Веб-сайт: www. zrrada.cv.ua 

 

Управління економічного розвитку та інфраструктури 

районної державної адміністрації 
59400, м. Заставна, вул. В.Чорновола, 6. 

Телефони: (03737)2-14-77  факс: 3-19-89; 

E-mail:  econ_zrda@ukr.net, 
Веб-сайт: www. zastavnaeconomy.at.ua 

 

Центр надання адміністративних послуг 

Заставнівської райдержадміністрації 
 

59400, Чернівецька обл. м.Заставна, вул.В.Чорновола,6 

Веб – сайт: http://zastavna.oda.cv.ua/ 

Телефон для довідок – (03737) 3-19-78 

E-mail: tsnap@ukr.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління економічного розвитку  

та інфраструктури  райдержадміністрації                                                              Димка І.Ф. 

 

Завідувач сектора регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури райдержадміністрації                                         Вікірюк В.В. 

 

Заступник начальника відділу  

Держземагенства у Заставнівському  районі                                                      Попович Т.Г. 

mailto:zastavnarda@gmail.com
mailto:orgvid@ukr.net
mailto:zrrovn@ukrpost.ua
mailto:econ_zrda@ukr.net
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ДОДАТКИ 
 

1. АНКЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (ПРОПОЗИЦІЙ)  
 

Додаток № 1.1. 

 

 

Назва інвестиційного проекту Будівництво цегельного заводу та 

розробка глиняного кар'єру на 

території Малокучурівської 

сільської ради 

Назва підприємства (організації) Малокучурівська сільська рада 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

 

59450, с. Малий Кучурів, 

 О.Кобилянської, 49 

тел. (237) 4-13-42 

факс. (237) 4-13-45 

 MKrada12@ukr.net 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Державна, 

100 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

Голова 

Кушнірик Валентин Федорович 

(237) 4-13-42 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

 

 

Голова 

Кушнірик Валентин Федорович 

(237) 4-13-42 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Черепиця, цегла, кахель 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному 

виробництву (тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Залучення інвесторів для  

розробки глиняного кар'єру та 

будівництва цегельного заводу 

Рівень готовності інвестиційного проекту: Інвестиційна пропозиція 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

15 000,0 

 

0 

15 000,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 5 

Показник рентабельності підприємства, % 20 

mailto:MKrada12@ukr.net
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Додаток № 1.2. 

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту Будівництво заводу по 

виробництву скловиробів та 

розробка ка'єру кварцового піску 

на території Онутської сільської 

ради 

Назва підприємства (організації) Онутська сільська рада 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

59434, Чернівецька обл., 

Заставнівський р-н, с. Онут, вул. 

Головна, буд. 43  

(03737) 4-33-42, 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Державна, 

100 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

Голова 

Божик Дмитро Петрович 

 (237) 4-13-42 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

 

 

Голова 

Божик Дмитро Петрович 

 (237) 4-13-42 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
- 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному 

виробництву (тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Залучення інвесторів для  

розробки  ка'єру з видобутку 

кварцового піску  та будівництва 

заводу  по виробництву 

скловиробів 

Рівень готовності інвестиційного проекту: Інвестиційна пропозиція 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

20 000,0 

 

0 

20 000,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 5 

Показник рентабельності підприємства, % 20 
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Додаток № 1.3. 

 

 

Назва інвестиційного проекту Будівництво заводу з випалу вапна 

та розробка вапнякового кар'єру 

на території Прилипчанської 

сільської ради  

Назва підприємства (організації) Прилипчанська сільська рада 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

59412, Чернівецька обл.,  

Заставнівський р-н, с. Прилипче, 

вул. Центральна, буд. 18  

 (03737) 2-74-76, 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Державна, 

100 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

Голова 

Бойко Роман Васильович 

(03737) 2-74-76 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

 

Голова 

Бойко Роман Васильович 

(03737) 2-74-76 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Виробництво вапна 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному 

виробництву (тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Залучення інвесторів для  

розробки   вапнякового кар'єру та 

будівництва заводу з випалу вапна 

Довідково. Родовище вапняку 

знаходиться в 1,3 км на північний 

захід від села.  Товщина 5 м. 

Обстенжене в 1959р., площа 100 га., 

запаси  98 млн. м. куб. 

Рівень готовності інвестиційного проекту: Інвестиційна пропозиція 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

7 000,0 

 

0 

7 000,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 3 

Показник рентабельності підприємства, % 20 
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Додаток № 1.4. 

 

Назва інвестиційного проекту Відновлення роботи кар'єру по видобутку 

червоного каменю на території 

Бабинської сільської ради 

  
Назва підприємства (організації) Бабинська сільська рада 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс, e-mail 

Бабинська сільська рада 

59411, Чернівецька обл., Заставнівський 

р-н, с. Бабин 

(03737) 4-65-42 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Державна,  

100 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

Голова сільської ради 

Щітко Петро Петрович 

(03737) 4-65-42 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

 

Голова сільської ради 

Щітко Петро Петрович 

(03737) 4-65-42 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Червоний камінь.   

Камінь бут використовується для декору 

території (для обробки парканів, водойм, 

басейнів), для ландшафту 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному 

виробництву (тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Залучення інвесторів для відновлення 

роботи кар’єру із добування червоного 

каменю (загальна площа земельної 

ділянки 23,3 га) 

Рівень готовності інвестиційного проекту: 0 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

 

1000,0 

0 

1000,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 5 

Показник рентабельності підприємства, % 20 
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Додаток № 1.5. 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту Розробка кар'єру по видобутку гравійно-

піщаної суміші на території Брідоцької 

сільської ради 

Назва підприємства (організації) Брідоцька сільська рада 

 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

 

59430, Чернівецька обл., Заставнівський 

р-н, с. Брідок, вул. Миру, буд. 1  

(03737) 2-35-42 

bridoksr@ukr.net 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Державна,  

100 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

Голова сільської ради 

Спіжавко Любов Іванівна 

 (03737) 2-35-42 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

Голова сільської ради 

Спіжавко Любов Іванівна 

 (03737) 2-35-42 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Гравійно-піщана суміш 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному 

виробництву (тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Залучення інвесторів для розробки 

кар’єру по видобутку гравійно-піщаної 

суміші 

Рівень готовності інвестиційного проекту: Інвестиційна пропозиція 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

 

1000,0 

0 

1000,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 2 

Показник рентабельності підприємства, % 25 
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Додаток № 1.6. 

 

 

Назва інвестиційного проекту Відкриття вапняково-кам'яного кар'єру на 

території Дорошівецької сільської ради 

Назва підприємства (організації) Дорошівецька сільська рада  

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон/факс 

e-mail 

59423, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, 

с. Дорошівці, вул. Головна, буд. 1 

(03737) 3-51-42 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Державна, 

100 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

Голова сільської ради 

Вигнан Микола Васильович 

(03737) 3-51-42 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

 

Голова сільської ради 

Вигнан Микола Васильович 

(03737) 3-51-42 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Видобуток каменю-вапняку 

 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному виробництву 

(тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Залучення інвесторів до відновлення 

роботи кар’єру, знаходження нових 

прогресивних методів роботи, відкриття 

нових робочих місць. 
Опис об’єкту інвестування 

Два родовища знаходяться на північно-східній 

частині села: 

- товщина вапняка 5 м, обстежено в 1959 р., 

запаси 120 тм
3
; 

- товщина покриву 1,5-2 м, під вапняками 

товщина 3-5 м., обстежене в 1959 р., запаси на 

площі 3 га 60 тм3, можливий приріст.  

На території кар’єру площею 6 га розташований 

будинок для відпочинку, піч для випалювання вапна, 

хоча на даний час вона напівзруйнована. Є 

електропостачання, відстань до джерела 

газопостачання 300м. На даний час вапняково-

камяний кар’єр є власністю Дорошівецької сільської 

ради. Однак, не використовується із-за відсутності 

заінтересованих підприємців та інвесторів. Реалізація 

даного інвестиційного проекту передбачає підтримку 

з боку органів місцевого самоврядування та органу 

виконавчої влади. 
Рівень готовності інвестиційного проекту: Інвестиційна пропозиція 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

 

1000,0 

- 

1000,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 2 

Показник рентабельності підприємства, % 20 
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Додаток № 1.7. 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту Розробка кар'єру по видобутку піску на 

території Баламутівської сільської ради 

Назва підприємства (організації) Баламутівська сільська рада  

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

59437, Чернівецька обл., Заставнівський 

р-н, с. Баламутівка 

(03737) 2-55-42 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Державна, 

100 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

Голова сільської ради 

Лучик Володимир Єфремович 

 (03737) 2-55-42 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

 

 

Голова сільської ради 

Лучик Володимир Єфремович 

 (03737) 2-55-42 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Пісок 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному 

виробництву (тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Залучення інвесторів для розробки 

кар'єру по видобутку піску 

Рівень готовності інвестиційного проекту: Інвестиційна пропозиція 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

 

500,0 

- 

500,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 2 

Показник рентабельності підприємства, % 20 
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Додаток № 1.8. 

 

Назва інвестиційного проекту Будівництво оптового  ринку 

сільськогосподарської продукції 

 
Назва підприємства (організації) Заставнівська міська рада 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

59400, м.Заставна, вул. Гагаріна, 9  

тел 2-21-90 

факс 3-13-90 

zastavrada@ukr.net. 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Комунальна  

100 % 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

 

Цуркан Ярослав Васильович 

(03737)  3-13-90 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

Інженер-будівельник міської ради 

Павельчук Василь Васильович 

моб.тел. 050 9793914 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Сільськогосподарська продукція 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному виробництву 

(тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Пошук інвестора для будівництва 

оптового  ринку  сільськогосподарської 

продукції  

Рівень готовності інвестиційного проекту: Інвестиційна пропозиція 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

100,0 

 

 

100,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 5 років 

Показник рентабельності підприємства, % 20 



24 

 

Додаток № 1.9. 

 

Назва інвестиційного проекту Реконструкція хімводоочистки та 

водогону Юрківці-Заставна 

протяжністю 7,6 км 

м. Заставна 

Назва підприємства (організації) Заставнівське житлово-

експлуатаційне управління 

тепловодозабезпечення 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

 

59400, м. Заставна, вул. Незалежності, 

45 

(03737)2-24-53 

(03737)2-27-72 

 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Комунальна 

100 % 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

Начальник Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення 

Найда Петро Миколайович 

(03737)2-27-72 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

Начальник Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення 

Найда Петро Миколайович 

(03737) 2-27-72 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Теплопостачання, водопостачання, 

водовідведення, житлове 

господарство 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
3570,1 

Кількість працюючих осіб 48 

Оборот підприємства по основному виробництву 

(тис.дол.США) 
372,7 

Суть інвестиційного проекту: Безперебійне забезпечення якісною 

питною водою м. Заставна 

Рівень готовності інвестиційного проекту: - 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

 

1523,2 

- 

1523,2 

Спосіб залучення інвестицій: Субвенція державного бюджету 

місцевим бюджетам 

Термін окупності (років) 5 

Показник рентабельності підприємства, % 15 
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Додаток № 1.10. 

 
Назва інвестиційного проекту Реконструкція очисних споруд 

Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення 
Назва підприємства (організації) Заставнівське житлово-експлуатаційне 

управління тепловодозабезпечення 
Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

 

59400, м. Заставна, вул. Незалежності, 45 

2-24-53 

2-27-72 

- 
Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Комунальна 

100 % 
Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

Начальник Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення 

Найда Петро Миколайович 

2-27-72 
Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

Начальник Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення 

Найда Петро Миколайович 

2-27-72 
Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Водопостачання, водовідведення, житлове 

господарство 
Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб 48 
Оборот підприємства по основному 

виробництву (тис.дол.США) 
46,6 

Суть інвестиційного проекту: Проведення реконструкції очисних споруд з 

установкою більш сучасного технологічного 

обладнання. 

Реалізація проекту дасть можливість не 

допустити забруднення водоймищ річок 

Совиця та Прут, забезпечить економію 

енергоресурсів та більш якісну очистку 

стічних вод. 

Рівень готовності інвестиційного проекту: Розроблено проектно-кошторисну  

документацію (затверд. розпорядженням РДА 

№204-р від 31.03.08р.) Наявний експертний 

висновок №229 від 12.06.08р. 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

611,0 

 

- 

611,0 
Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції, субвенція державного 

бюджету місцевим бюджетам, власні 

кошти підприємства 
Термін окупності (років) - 
Показник рентабельності підприємства, % - 
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Додаток № 1.11. 

 

 

Назва інвестиційного проекту Реконструкція мереж водопостачання 

в смт.Кострижівка 

Назва підприємства (організації) Кострижівське управління житлово-

комунального господарства 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

 

59410,  

смт. Кострижівка, вул..Заводська,1 

2-77-01 

2-77-01 

 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Комунальна 

100 % 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

Начальник Кострижівського 

управління житлово-комунального 

господарства 

Калинюк Олександр Дмитрович 

2-27-72 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

Начальник Кострижівського 

управління житлово-комунального 

господарства 

Калинюк Олександр Дмитрович 

2-27-72 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Водопостачання, водовідведення, 

житлове господарство, санітарна 

очистка 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
 

- 

Кількість працюючих осіб 14 

Оборот підприємства по основному виробництву 

(тис.дол.США) 
24,1 

Суть інвестиційного проекту: Безперебійне забезпечення якісною 

питною водою смт. Кострижівка 

Рівень готовності інвестиційного проекту: 16 % 

 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

 

271,5 

44,2 

227,3 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції, субвенція 

державного бюджету місцевим 

бюджетам, власні кошти підприємства 

Термін окупності (років) 5 років 

Показник рентабельності підприємства, % - 
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Додаток № 1.12. 

 

 

Назва інвестиційного проекту Будівництво каналізаційних очисних 

споруд смт. Кострижівка 

Назва підприємства (організації) Кострижівське управління житлово-

комунального господарства 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

 

59410, смт. Кострижівка, 

вул..Заводська,1 

2-77-01 

2-77-01 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Комунальна 

100 % 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

Начальник Кострижівського 

управління житлово-комунального 

господарства 

Калинюк Олександр Дмитрович 

2-27-72 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

Начальник Кострижівського 

управління житлово-комунального 

господарства 

Калинюк Олександр Дмитрович 

2-27-72 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Водопостачання, водовідведення, 

житлове господарство, санітарна 

очистка 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
219,1 

Кількість працюючих осіб 14 

Оборот підприємства по основному виробництву 

(тис.дол.США) 
24,1 

Суть інвестиційного проекту: Будівництво каналізаційних очисних 

споруд, що дозволить виключити 

проблему скидання неочищених 

стоків 

Рівень готовності інвестиційного проекту: 32 % 

 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

 

107,55 

35,0 

72,55 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції, субвенція 

державного бюджету місцевим 

бюджетам, власні кошти 

підприємства 

Термін окупності (років) 5  

Показник рентабельності підприємства, % - 
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Додаток № 1.13. 

 

Назва інвестиційного проекту Залучення капіталу для будівництва 

та введення в експлуатацію 

туристичного комплексу в 

с.Дорошівці Заставнівського району 
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Назва підприємства (організації) Дорошівецька сільська рада 

 

Реквізити підприємства (організації): 

поштова адреса 

телефон 

факс 

e-mail 

59423, Чернівецька обл., 

Заставнівський р-н, с. Дорошівці, 

вул. Головна, буд. 1 

(03737) 3-51-42 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
Державна, 

100 

Керівник підприємства (організації): 

посада 

прізвище, ім’я та по батькові 

телефон керівника 

 

Голова сільської ради 

Вигнан Микола Васильович 

(03737) 3-51-42 

Контактна особа по інвестиційному проекту: 

посада 

прізвище ім’я та по батькові 

телефон  

 

 

Голова сільської ради 

Вигнан Микола Васильович 

(03737) 3-51-42 

Основна продукція підприємства 

(перелік товарів, послуг) 
Надання готельних, ресторанних та 

спортивно-оздоровчих послуг 

Статутний фонд підприємства 

(тис.дол.США) 
- 

Кількість працюючих осіб - 

Оборот підприємства по основному виробництву 

(тис.дол.США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Даний проект передбачає залучення 

капіталу для будівництва та 

введення в експлуатацію 

туристичного комплексу в с. 

Дорошівці Заставнівського району 

Чернівецької області 

Рівень готовності інвестиційного проекту: Розроблено інвестиційний проект 

Загальний обсяг інвестицій 

(тис.дол.США), у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба в інвестиційних коштах 

6900,0 

 

0 

6900,0 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції 

Термін окупності (років) 66,,77 

Показник рентабельності підприємства, % - 
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Додаток № 1.14. 

 

Назва інвестиційного проекту Завершення реконструкції будівлі палацу 

де Зотта в с. Вікно Заставнівського району 

Назва підприємства (організації) Вікнянська музична школа 

Реквізити підприємства (організації): 

Поштова адреса 

Телефон  

Факс 

e-mail 

 

59400,Чернівецька обл., 

Заставнівський р-н, с.Вікно, 

 

Форма власності 

Частка державної власності, (%) 
комунальна 

100 

Керівник підприємства 

посада 

прізвище, ім’я по батькові 

телефон  керівника 

 

Директор 

Пужняк Василь Іванович 

098 4140695 

Контактна особа по інвестиційному  

проекту: 

посада 

прізвище, ім’я по батькові 

телефон   

 

 

Вікнянський сільський голова 

Котик Ярослав Михайлович 

(03737) 2-87-42 

Основна продукція підприємства  

(перелік товарів, послуг) 
Надання освітніх та культурних послуг 

Статутний фонд підприємства 

(тис. дол. США) 
- 

Кількість працюючих осіб 7 

Оборот підприємства по основному  

виробництву (тис. дол. США) 
- 

Суть інвестиційного проекту: Завершення реконструкції об’єкта 

дозволить зберегти будівлю є пам’яткою 

архітектури початку ХІХ століття та 

забезпечить функціонування музичної  

школи на 60 та Будинку культури на 200 

місць   

Рівень готовності інвестиційного проекту: 

 
37 

Загальний обсяг інвестицій (тис.дол.США), 

у тому числі: 

- інвестовано власних коштів; 

- потреба у інвестиційних коштах 

202,8 

 

75,0 

127,8 

Спосіб залучення інвестицій: Зовнішні інвестиції, субвенція державного 

бюджету місцевим бюджетам, власні кошти 

підприємства 

Термін окупності проекту(років) - 

Показник рентабельності, % - 
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2. РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

Додаток № 2.1. 

 

Назва об’єкта Вільна земельна ділянка по вул. Спортивній (урочище «Сонячний») 

Загальна інформація 
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Район Заставнівській 

Населений пункт Місто Заставна 

Площа доступної ділянки, га 2 га 

Площа приміщень, м² - 

Власник Територіальна громада міста Заставна в 

особі міської ради. 

Орієнтована вартість 1461800,0 

Умови використання Землі запасу міської ради 

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення Землі громадської забудови 

Пропоноване цільове використання Землі громадської забудови 

Наближеність до житлової зони В межах населеного пункту 

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці відсутні 

Площа, тип та стан будівель і споруд відсутні 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) відсутня 

Водовідведення (наявність, параметри) відсутня 

Газопостачання (наявність, параметри) відсутня 

Електроенергія (наявність, параметри) відсутня 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Чернівці, хв. 40 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
Мамалига – Крива, 84 км 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Траса Е85 (Тернопіль-Чернівці)  

2,5 км 

 

Найближча залізнична станція, віддаль Веренчанка, 7 км. 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
Знаходиться за межами охоронних зон, 

обмеження відсутні, рівнинний рельєф 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Заставнівська міська рада 

www.zmr.gov.ua 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Цуркан Ярослав Васильович, міський 

голова, тел. 3-13-90,  

e-mail: zastavrada@ukr.net 

 

http://www.zmr.gov.ua/
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Додаток № 2.2. 

 

Назва об’єкта Вільна земельна ділянка по вул.  Бажанського 

Загальна інформація 

 

 

  
Район Заставнівській 
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Населений пункт Місто Заставна 

Площа доступної ділянки, га 2 га 

Площа приміщень, м² - 

Власник Територіальна громада міста Заставна в 

особі міської ради. 

Орієнтована вартість 1408600,0 

Умови використання Землі запасу міської ради 

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення Землі громадської забудови 

Пропоноване цільове використання Землі громадської забудови 

Наближеність до житлової зони В межах населеного пункту 

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці відсутні 

Площа, тип та стан будівель і споруд відсутні 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) відсутня 

Водовідведення (наявність, параметри) відсутня 

Газопостачання (наявність, параметри) відсутня 

Електроенергія (наявність, параметри) відсутня 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Чернівці, хв. 40 

Найближчий пункт перетину кордону, віддаль Мамалига – Крива, 84 км 

Найближчі автомобільні дороги міжнародного 

чи державного значення, віддаль 
Траса Е85 (Тернопіль-Чернівці)  

4,5 км 

 

Найближча залізнична станція, віддаль Веренчанка, 7 км. 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
Знаходиться за межами охоронних зон, 

обмеження відсутні, рівнинний рельєф 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, власника, 

сайт ) 

Заставнівська міська рада 

www.zmr.gov.ua 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Цуркан Ярослав Васильович,  

міський голова,  

тел.(03737) 3-13-90  

zastavrada@ukr.net 

 

http://www.zmr.gov.ua/
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Додаток № 2.3. 

 

Назва об’єкта Вільна земельна ділянка с. Задубрівка 

 

Загальна інформація 

 

 
Район Заставнівський 

Населений пункт с. Задубрівка 

Площа доступної ділянки, га 0,25 

Площа приміщень, м² - 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість 100 тис.грн. 

Умови використання Оренда  

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення Несільськогосподарського призначення 

Пропоноване цільове використання Комерційна діяльність 

Наближеність до житлової зони 200 м. до центру населеного пункту 

Перешкоди надземні Відсутні  

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна місцевість 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Відсутні 

Площа, тип та стан будівель і споруд Відсутні 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Не забезпечена централізованим 

водопостачанням 

Водовідведення (наявність, параметри) Відсутнє  

Газопостачання (наявність, параметри) Наявна мережа 

Електроенергія (наявність, параметри) Наявна мережа 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Під’їзні шляхи здійснюються дорогою із 

твердим асфальтовим покритям 

Найближчий міжнародний аеропорт, час М. Чернівці, 17 км, хв – 16. 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
Порубне  

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

1 км до дороги Т-2602 

Траса “Е – 85” – 16 км 

Найближча залізнична станція, віддаль 12 км 
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Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Задубрівською сільською радою 

http://gromady.cv.ua/zt/rada/77/; 

Контактна особа 

 (ПІП, посада, телефон, e-mail) 
Сільський голова  

Гаврилюк Василь Олексійович 

(03737) 4-23-42 

e-mail: zadybrivka@ukr.net 

 

 

Додаток № 2.4. 

 

Назва об’єкта Вільна земельна ділянка на території 

колишньої свиноферми с. Ржавенці   

 
Район Заставнівський  

Населений пункт с. Ржавенці 

Площа доступної ділянки, га 2,0  

Площа приміщень, м² 140 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість Нормативно-грошова оцінка не 

проводилась 

Умови використання Оренда 

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення Землі несільськогосподарського 

призначення 

Пропоноване цільове використання Будівництво об’єкту промислового 

значення 

Наближеність до житлової зони за межами населеного пункту 

Перешкоди надземні Відсутні  

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці На ділянці розміщені: 

Виробничі приміщення -   140 кв.м. 

Площа, тип та стан будівель і споруд Виробничі приміщення -    

http://gromady.cv.ua/zt/rada/77/
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В т.ч. будівля колишньої свиноферми – 

140 кв.м. 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Колодязь, 100 м 

Водовідведення (наявність, параметри) Можливе підключення до 

каналізаційного колектора, 150 м 

Газопостачання (наявність, параметри) відсутнє 

Електроенергія (наявність, параметри) Наявна трансформаторна підстанція, 

200 м 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, час м.Чернівці, 60 хв 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
Порубне ,  

Мамалига-Крива, 84 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Траса Е85 (Тернопіль-Чернівці), 60 км 

Найближча залізнична станція, віддаль Веренчанка, 28 км,  

залізнична станція гілки «Веренчанка 

– Вікна Буковини» обслуговує лише 

товарні перевезення, 20 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
Знаходиться за межами охоронних зон, 

обмеження відсутні, рівнинний рельєф 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Ржавинецька сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Садовой Борис Володимирович, 

голова сільської ради, (03737) 2-69-16 

 

 

Додаток № 2.5. 

 
Назва об’єкта Вільна земельна ділянка на території 

колишнього току  с. Ржавенці   
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Район Заставнівський  

Населений пункт с. Ржавенці 

Площа доступної ділянки, га 2,0  

Площа приміщень, м²  

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість Нормативно-грошова оцінка не 

проводилась 

Умови використання Оренда 

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення Землі несільськогосподарського 

призначення 

Пропоноване цільове використання Будівництво об’єкту промислового 

значення 

Наближеність до житлової зони за межами населеного пункту 

Перешкоди надземні Відсутні  

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці На ділянці розміщені: 

Виробничі приміщення -   215 кв.м. 

Площа, тип та стан будівель і споруд Виробничі приміщення -    

В т.ч. будівля колишнього току – 200 

кв.м. 

Вагова – 15 кв.м. 

 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Колодязь, 100 м 

Водовідведення (наявність, параметри) Можливе підключення до 

каналізаційного колектора, 100 м 

Газопостачання (наявність, параметри) відсутнє 

Електроенергія (наявність, параметри) Наявна трансформаторна підстанція, 

200 м 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, час м.Чернівці, 60 хв 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
Порубне ,  

Мамалига-Крива, 84 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Траса Е85 (Тернопіль-Чернівці), 60 км 

Найближча залізнична станція, віддаль Веренчанка, 28 км,  

залізнична станція гілки «Веренчанка 

– Вікна Буковини» обслуговує лише 

товарні перевезення, 20 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
 

Контактна інформація 
Пропозицію підготовлено (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 
Ржавинецька сільська рада 

http://gromady.cv.ua/zt/rada/88/ 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e- Садовой Борис Володимирович, 
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mail) голова сільської ради, (03737) 2-69-16 

e-mail: maijakuschnir@mail.ru 

 

 

Додаток № 2.6. 

  

Назва об’єкта Вільна земельна ділянка  

по вул. Шевченка, с.Веренчанка 

Загальна інформація 

  
Район Заставнівський 

Населений пункт с. Веренчанка 

Площа доступної ділянки, га 1,19 

Площа приміщень, м² - 

Власник Веренчанська сільська рада 

Орієнтована вартість 74 тис. грн. 

Умови використання Продаж на аукціоні в оренду 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Землі сільськогосподарського 

призначення 

Пропоноване цільове використання Будівництво нежитлових будівель, 

складу, магазину 

Наближеність до житлової зони 100 м. 

Перешкоди надземні Відсутні 

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови 

Площа, тип та стан будівель і споруд  Вільна від забудови 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) Наявна мережа 

Електроенергія (наявність, параметри) Наявна мережа 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільний, залізничний 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

м. Заставна – 6 км. 

м. Чернівці – 38 км. 

м. Заліщики – 12 км. 
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Найближча залізнична станція, віддаль До станції с. Веренчанка 1000 м 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
- 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Веренчанська сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Бешлей Оксана Юріївна спеціаліст ІІ 

категорії землевпорядник 3-99-84 

 

 

Додаток № 2.7. 

  

Назва об’єкта Вільна земельна ділянка  

по вул. Шевченка, с. Веренчанка 

Загальна інформація 

  
Район Заставнівський 

Населений пункт с. Веренчанка 

Площа доступної ділянки, га 1,49 

Площа приміщень, м² - 

Власник Веренчанська сільська рада 

Орієнтована вартість 1235806 грн. 

Умови використання Продаж на аукціоні в оренду або у 

власність 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Промислова зона 

Пропоноване цільове використання Будівництво нежитлових будівель, 

складу,  

Наближеність до житлової зони 50 м. 

Перешкоди надземні Відсутні 

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови 

Площа, тип та стан будівель і споруд  Вільна від забудови 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Протікає струмочок 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 
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Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільний, залізничний 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

М. Заставна – 5 км. 

М. Чернівці – 37 км. 

М. Заліщики – 11 км. 

Найближча залізнична станція, віддаль До станції с. Веренчанка 400 м 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
- 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Веренчанська сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Бешлей Оксана Юріївна спеціаліст ІІ 

категорії землевпорядник 3-99-84 
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Додаток № 2.8. 

 

Назва об’єкта Земельна ділянка урочище «Тік»,  

с. Веренчанка 

Загальна інформація 

 
Район Заставнівський 

 

Населений пункт С. Веренчанка 

Площа доступної ділянки, га 0,59 

Площа приміщень, м² - 

Власник Веренчанська сільська рада 

Орієнтована вартість - 

Умови використання Продаж на аукціоні в оренду 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Землі сільськогосподарського 

призначення 

Пропоноване цільове використання Будівництво нежитлових будівель, 

складу, овочесховища 

Наближеність до житлової зони 1000 м. 

Перешкоди надземні Відсутні 

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови 

Площа, тип та стан будівель і споруд  Вільна від забудови 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільний, залізничний 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

М. Заставна – 6 км. 

М. Чернівці – 38 км. 

М. Заліщики – 12 км. 

Найближча залізнична станція, віддаль До станції с. Веренчанка 1000 м 

Інше 
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Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
- 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Веренчанська сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Бешлей Оксана Юріївна спеціаліст ІІ 

категорії землевпорядник 3-99-84 

 

 

 

 

Додаток № 2.9. 

  

Назва об’єкта Земельна ділянка урочище «Ферма»,  

с. Веренчанка 

Загальна інформація 

  
Район Заставнівський 

Населений пункт с. Веренчанка 

Площа доступної ділянки, га 12,75 

Площа приміщень, м² - 

Власник Веренчанська сільська рада 

Орієнтована вартість - 

Умови використання Продаж на аукціоні в оренду 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Землі сільськогосподарського 

призначення 

Пропоноване цільове використання Будівництво комплексу нежитлових 

будівель 

Наближеність до житлової зони 300 м. 

Перешкоди надземні Відсутні 

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови 

Площа, тип та стан будівель і споруд  Вільна від забудови 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 
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Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільний, залізничний 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

М. Заставна – 5 км. 

М. Чернівці – 37 км. 

М. Заліщики – 11 км. 

Найближча залізнична станція, віддаль До станції с. Веренчанка 150 м 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
- 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Веренчанська сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Бешлей Оксана Юріївна спеціаліст ІІ 

категорії землевпорядник 3-99-84 

 

 

Додаток № 2.10. 

 

 

Назва об’єкта Земельна ділянка №1по вул. Головній,  

урочище «Пасіка», с.Вікно 

Загальна інформація 

 
Район Заставнівський 

Населений пункт село Вікно 

Площа доступної ділянки, га 0,12 

Площа приміщень, м² – 

Власник Вікнянська сільська рада 

Орієнтована вартість 65941,0 грн. 

Умови використання Оренда  

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення с/г призначення  

Пропоноване цільове використання Будівництво об’єкта промислового 
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призначення 

Наближеність до житлової зони 300 м 

Перешкоди надземні Відсутні 

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Горбиста ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови 

Площа, тип та стан будівель і споруд Вільна від забудови 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Від водопровідної мережі 300 м 

Водовідведення (наявність, параметри) Відсутнє 

Газопостачання (наявність, параметри) Можливе забезпечення природним газом, 

відстань до газопроводу 300 м 

Електроенергія (наявність, параметри) До існуючої трансформаторної підстанції 400 

м  

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, 

залізничні) 
Автомобільний 

Найближчий міжнародний аеропорт, 

час 
Найближчий аеропорт «Чернівці» за 45 км 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
Порубне – 70 км 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного 

значення, віддаль 

22 км до автомагістралі Чернівці-Тернопіль 

Найближча залізнична станція, віддаль Найближча залізнична станція «Заставна» за 

16 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження 

щодо використання 
–  

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Вікнянська сільська рада Заставнівського 

району Чернівецької області 

Тел. (03737) 2-87-42 

Контактна особа (ПІП, посада, 

телефон, e-mail) 
Котик Ярослав Михайлович, сільський 

голова 

Тел. (03737) 2-87-42 
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Додаток №2.11. 

 

 

Назва об’єкта Земельна ділянка №2 по вул. Головній,  

урочище «Толоки», с.Вікно 

Загальна інформація 

 
Район Заставнівський 

Населений пункт село Вікно 

Площа доступної ділянки, га 0,12 

Площа приміщень, м² – 

Власник Вікнянська сільська рада 

Орієнтована вартість 91546,0 грн. 

Умови використання Оренда 

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення с/г призначення  

Пропоноване цільове використання Будівництво об’єкта промислового 

призначення 

Наближеність до житлової зони 300 м 

Перешкоди надземні Відсутні 

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Горбиста ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови 

Площа, тип та стан будівель і споруд Вільна від забудови 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Від водопровідної мережі 300 м 

Водовідведення (наявність, параметри) Відсутнє 

Газопостачання (наявність, параметри) Можливе забезпечення природним 

газом, відстань до газопроводу 300 м 

Електроенергія (наявність, параметри) До існуючої трансформаторної 

підстанції 400 м  

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільний 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Найближчий аеропорт «Чернівці» за 45 

км 
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Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
Порубне – 70 км 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

22 км до автомагістралі Чернівці-

Тернопіль 

Найближча залізнична станція, віддаль Найближча залізнична станція 

«Заставна» за 16 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
– 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Вікнянська сільська рада, 

тел. (03737) 2-87-42 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Котик Ярослав Михайлович,  

сільський голова 

тел. (03737) 2-87-42 

 

 

Додаток № 2.12. 

 

Назва об’єкта Земельна ділянка №3по вул. Головній,  

урочище (біля АЗС) 

Загальна інформація 

 
Район Заставнівський 

Населений пункт село Вікно 

Площа доступної ділянки, га 0,30 

Площа приміщень, м² – 

Власник Вікнянська сільська рада 

Орієнтована вартість 59136,0 грн. 

Умови використання Комерційне використання 

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення Не с/г призначення  

Пропоноване цільове використання Будівництво об’єкта промислового 

призначення 
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Наближеність до житлової зони 500 м 

Перешкоди надземні Відсутні 

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови 

Площа, тип та стан будівель і споруд Вільна від забудови 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Від водопровідної мережі 500 м 

Водовідведення (наявність, параметри) Відсутнє 

Газопостачання (наявність, параметри) Можливе забезпечення природним 

газом, відстань до газопроводу 500 м 

Електроенергія (наявність, параметри) До існуючої трансформаторної 

підстанції 400 м  

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільний 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Найближчий аеропорт «Чернівці» за 45 

км 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
Порубне – 70 км 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

22 км до автомагістралі Чернівці-

Тернопіль 

Найближча залізнична станція, віддаль Найближча залізнична станція 

«Заставна» за 16 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 
– 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Вікнянська сільська рада  

тел. (03737) 2-87-42 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 
Котик Ярослав Михайлович,  

сільський голова 

тел. (03737) 2-87-42 
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3. РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ 

ПРОДАЖУ НА ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ ПО ЗАСТАВНІВСЬКОМУ 

РАЙОНУ 
станом на 1 травня 2014 року  

 

Додаток № 3.1. 

 

Назва об’єкта Вільна земельна ділянка,   

с. Малий Кучурів 

Загальна інформація 

 
Район Заставнівський 

Населений пункт с. Малий Кучурів, Малокучурівська 

сільська рада 

Площа доступної ділянки, га 50,3828 

Площа приміщень, м² - 

Власник Держава, в особі Головного управління 

Держземагентства у Чернівецькій області 

Орієнтована вартість Норм. грош. оцінка 833745,44 грн.  

Умови використання Право продажу оренди на земельних 

торгах 

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення Землі с/г призначення 

Пропоноване цільове використання Для товарного с/г виробництва 

Наближеність до житлової зони - 

Перешкоди надземні Відсутні 

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Горбиста місцевість 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови 

Площа, тип та стан будівель і споруд Вільна від забудови  

Комунікації 

Вода (наявність, параметри)  

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 
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Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

- 

Найближча залізнична станція, віддаль - 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Відділ Держземагентства у 

Заставнівському районі 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Павчак Мирослава Михайлівна, 

(03737) 2-27-37 

 

 

 

Додаток № 3.2. 

 

Назва об’єкта Вільна земельна ділянка,  

с. Малий Кучурів 

Загальна інформація 

 
Назва об’єкта Земельна ділянка 

Район Заставнівський 

Населений пункт с. Малий Кучурів,  Малокучурівська 

сільська рада 

Площа доступної ділянки, га 25,0299 

Площа приміщень, м² - 

Власник Держава, в особі Головного управління 

Держземагентства у Чернівецькій області 

Орієнтована вартість Норм. грош. оцінка 601727,65 грн.  

Умови використання Право продажу оренди на земельних 
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торгах 

Земельна ділянка 

Кадастрове цільове призначення Землі с/г призначення 

Пропоноване цільове використання Для товарного с/г виробництва 

Наближеність до житлової зони - 

Перешкоди надземні - 

Перешкоди підземні - 

Перепад висот - 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці - 

Площа, тип та стан будівель і споруд - 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) - 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

- 

Найближча залізнична станція, віддаль - 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Відділ Держземагентства у 

Заставнівському районі 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Павчак Мирослава Михайлівна, 

(03737) 2-27-37 
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4. РЕЄСТР ВІЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

станом на 1 травня 2014 року 
 

Додаток № 4.1. 

 

Назва об’єкта Приміщення тракторної бригади по вул. 

Шипіт, с.Дорошівці 

Загальна інформація 

  

  

  
Назва об’єкта Майновий комплекс 

Район Заставнівський 

Населений пункт с.Дорошівці 

Площа доступної ділянки, га 6 га 

Площа приміщень, м² 1402 м.кв. 

Власник Віклюк С.Г., Пертюк С.С., Міхальчан М.Г. 

Орієнтована вартість 100 000 у.о. 

Умови використання Продаж, оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Виробнича, промислова, туризм 

Пропоноване цільове використання Організація виробництва, відпочинок 
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Наближеність до житлової зони За межами населеного пункту- 2 км. 

Перешкоди  надземні відсутні 

Перешкоди  підземні відсутні 

Перепад  висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці На ділянці розміщені: 

Адмінкорпус – 449 м.кв. 

Трансформаторна підстанція. 

Прохідна – 17.8м.кв. 

Ремонтна майстерня – 787м.кв. 

Котельня – 148м.кв. 

Площа, тип та стан будівель і споруд Площа виробничих, офісних, складських 

та побутових приміщень – 1402 м.кв. в т.ч: 

Службово-побутові та офісні приміщення 

– 449м.кв. 
 

Стан приміщень – добрий. Стіни –цегляні. 
 

Покрівля – збірні залізо-бетонні плити та 

частково шиферна покрівля. Підлоги в 

виробничих цехах – бетонні, в побутових 

та офісних приміщеннях лінолеумні, 

плитка. 
 

Територія підприємства огорожена 

плитами, наявні окремі заїзди на  

територію. 

Висота реммайстерні – 6-8 м., офісних та 

побутових приміщень – 

 4 м. 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Колодязь, ставок. 

Водовідведення (наявність, параметри) -------- 

Газопостачання (наявність, параметри) До газопроводу 0.5 км 

Електроенергія (наявність, параметри) Трансформаторна підстанція 110 кВт 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Чернівці – 1 год. 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Тернопіль - Чернівці 

Найближча залізнична станція, віддаль Веренчанка – 15 км. 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Знаходиться за межами охоронних зон, 

обмеження відсутні, рівнинний рельєф. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Дорошовецька сільська рада 

doroshivci@mail.ru 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Вигнан Микола Васильович, сільський 

голова, (03737)3-51-42 
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Додаток № 4.2. 

 

Назва об’єкта Тваринницьке приміщення,  

вул. Головна, 115 

Загальна інформація 

Район Заставнівський 

Населений пункт село Вікно 

Площа доступної ділянки, га 0,20 

Площа приміщень, м² 1848,0 

Власник ТОВ «Зоря» 

Орієнтована вартість 136,5 тис. грн. 

Умови використання Продаж, оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення с/г призначення  

(господарські двори та будівлі) 

Пропоноване цільове використання Організація виробництва 

Наближеність до житлової зони В межах населеного пункту, 200 м 

Перешкоди надземні Відсутні  

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Колишнє тваринницьке приміщення 

(стайня) площею 1848,0 м² 

Площа, тип та стан будівель і споруд Стан приміщень незадовільний. Стіни  

цегляні, покрівля – шифер азбестно-

цементний, будівлі потребують 

капітального ремонту. 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) До найближчого водопроводу 200 м 

Водовідведення (наявність, параметри) –  

Газопостачання (наявність, параметри) До газопроводу 200 м 

Електроенергія (наявність, параметри) До найближчої трансформаторної 

підстанції 300 м 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Найближчий аеропорт «Чернівці» за 45 км 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне – 70 км 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

22 км до автомагістралі Чернівці-

Тернопіль 

Найближча залізнична станція, віддаль Найближча залізнична станція «Заставна» 

за 16 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Обмеження відсутні, рівнинний рельєф 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Вікнянська сільська рада Заставнівського 

району Чернівецької області 

Тел. (03737) 2-87-42 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e- Котик Ярослав Михайлович, сільський 
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mail) голова 

Тел. (03737) 2-87-42 

 

 

Додаток № 4.3. 

 

Назва об’єкта Тваринницьке приміщення,  

вул. Головна, 115, с.Вікно 

Загальна інформація 

Район Заставнівський 

Населений пункт село Вікно 

Площа доступної ділянки, га 0,10 

Площа приміщень, м² 864,0 

Власник ТОВ «Зоря» 

Орієнтована вартість 154,2 тис. грн. 

Умови використання Продаж, оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення С/г призначення (господарські двори та 

будівлі) 

Пропоноване цільове використання Організація виробництва 

Наближеність до житлової зони В межах населеного пункту, 200 м 

Перешкоди надземні Відсутні  

Перешкоди підземні Відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Колишнє тваринницьке приміщення 

(стайня) площею 864,0 м² 

Площа, тип та стан будівель і споруд Стан приміщень незадовільний. Стіни  

цегляні, покрівля – шифер азбестно-

цементний, будівлі потребують 

капітального ремонту. 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) До найближчого водопроводу 200 м 

Водовідведення (наявність, параметри) –  

Газопостачання (наявність, параметри) До газопроводу 200 м 

Електроенергія (наявність, параметри) До найближчої трансформаторної 

підстанції 300 м 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Найближчий аеропорт «Чернівці» за 45 км 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне – 70 км 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

22 км до автомагістралі Чернівці-

Тернопіль 

Найближча залізнична станція, віддаль Найближча залізнична станція «Заставна» 

за 16 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Обмеження відсутні, рівнинний рельєф 

Контактна інформація 
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Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Вікнянська сільська рада Заставнівського 

району Чернівецької області 

Тел. (03737) 2-87-42 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Котик Ярослав Михайлович, сільський 

голова 

Тел. (03737) 2-87-42 

 

Додаток № 4.4. 

 

Назва об’єкту Приміщення тиру по 

вул.О.Кобилянської, с.Малий Кучурів 

Загальна інформація 

  

Район Заставнівський 

Населений пункт Село Малий Кучурів 

Площа доступної ділянки, га 0,024 га 

Площа приміщень, м² 200 м
2
 

Власник Малокучурівська сільська рада 

Орієнтована вартість за домовленістю 

Умови використання продаж, оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Тир, овочесховище. 

Пропоноване цільове використання Під тир або овочесховище 

Наближеність до житлової зони в межах населеного пункту 

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот 5 м 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці На ділянці розміщені: 

Приміщення тиру - 200 м
2
 

Площа, тип та стан будівель і споруд Площа тиру 200 м
2     

Стан приміщень – потребує ремонту. 

Стіни, стеля та підлоги  – бетонні  

Тир розміщено поруч з сільським 

стадіоном в земляному насипі, в наявності 

двоє дверей, розділених тамбуром, вихід 

прямо на гравійований провул. Шкільний. 

Висота  приміщення – 2,5 м;  

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Відсутня 

Водовідведення (наявність, параметри) відсутні 

Газопостачання (наявність, параметри) до газопроводу 0,1 км 

Електроенергія (наявність, параметри) Підключено до ел.постачання 

 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільна дорога Чернівці-Вікно 50 м. 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Чернівці,  25 км. 
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Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне, 120 км 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Чернівці - Тернопіль, магістраль М19, 

Е85,15км 

Найближча залізнична станція, віддаль Чернівці, 20 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Знаходиться за межами охоронних зон, 

обмеження відсутні,  

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Малокучурівська сільська рада 

mkrada12@ukr.net 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Кушнірик Валентин Федорович, сільський 

голова, (03737) 4-13-42 

 

 

Додаток № 4.5. 

 

Назва об’єкта Приміщення старої школи, с.Ржавинці 

Загальна інформація 

Район Заставнівський 

Населений пункт с. Ржавинці 

Площа доступної ділянки, га 0,25 га 

Площа приміщень, м² 2000 

Власник Столяр  О.І. 

Орієнтована вартість За домовленістю 

Умови використання оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Адміністративні та виробничі приміщення 

Пропоноване цільове використання організація виробництва 

Наближеність до житлової зони в межах населеного пункту 

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці адміністративна приміщення  - 

200 м.кв 

виробниче приміщення – 1800 м.кв. 

Площа, тип та стан будівель і споруд Стан приміщення – добрий. Стіни цегляні. 

Покрівля –шифер. Підлоги дерев’яні та 

бетонні шліфовані.   Наявні окремі заїзди 

на територію. 

Висота приміщення – 11м.   

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) підведена 

Водовідведення (наявність, параметри) налагоджене 

Газопостачання (наявність, параметри) газифіковано 

Електроенергія (наявність, параметри) підключено 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільна дорога  
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Найближчий міжнародний аеропорт, час Чернівці, 60 хв. 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне ,  

Мамалига-Крива, 84 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Чернівці – Київ 

25 км. 

Найближча залізнична станція, віддаль М. Заставна 20 км. 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Знаходитися за межами охоронних зон, 

обмеження відсутні. Рівнинний рельєф 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Ржавинецька сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Столяр О.І. +380967802000 

 

 

Додаток № 4.6. 
 

Назва об’єкта  Телятник, с. Добринівці 

Загальна інформація 

Район Заставнівський  

Населений пункт с. Добринівці 

Площа доступної ділянки, га 1,7 

Площа приміщень, м² 1785,0 

Власник Горевич В.П. 

Орієнтована вартість 25 тис.грн. 

Умови використання  

Земельна ділянка 

Цільове призначення виробниче приміщення 

Пропоноване цільове використання організація виробницива 

Наближеність до житлової зони за межами населеного пункту  

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Будівля телятника .  

Площа, тип та стан будівель і споруд 1785,0 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) 1 трансформаторна підстанція 300м 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час м. Чернівці, 38 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне  

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

24 км 
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віддаль 

Найближча залізнична станція, віддаль 18 км м.Заставна 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Добриновецька  сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Рябко Г.В. секретар сільської ради, 2-64-25 

 

 

Додаток № 4.7. 

 

Назва об’єкта Телятник, с. Добринівці 

Загальна інформація 

Район Заставнівський  

Населений пункт с. Добринівці 

Площа доступної ділянки, га 0,86 

Площа приміщень, м² 862,5 

Власник Требиш Р.М. 

Орієнтована вартість 15 тис.грн. 

Умови використання Оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення виробниче приміщення 

Пропоноване цільове використання організація виробницива 

Наближеність до житлової зони за межами населеного пункту  

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Виробничі приміщення .  

Площа, тип та стан будівель і споруд Виробниче приміщення 862,5 кв.м. 

(потребує капремонту) 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) 1 трансформаторна підстанція 100м 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час м. Чернівці, 38 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне  

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

24 км 

Найближча залізнична станція, віддаль 18 км м.Заставна 

Інше 
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Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Збережено виробничу базу 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Добриновецька  сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Рябко Г.В. секретар сільської ради, 4-64-42 

 

Додаток № 4.8. 

 

Назва об’єкта Курятник, с.Горошівці 

Загальна інформація 

Район Заставнівський 

Населений пункт село Горошівці 

Площа доступної ділянки, га 2 га 

Площа приміщень, м² 500 кв.м. 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість 25 000 

Умови використання курятник 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Фермерське господарство 

Пропоноване цільове використання Фермерське господарство 

Наближеність до житлової зони 900 м 

Перешкоди надземні - 

Перешкоди підземні - 

Перепад висот - 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці 3 споруди 

Площа, тип та стан будівель і споруд 500 кв.м.,аварійний стан 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) - 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

500 м 

Найближча залізнична станція, віддаль - 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

- 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Горошовецька сільська рада 
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Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Житарюк Ілля Іванович – сільський 

голова, 3-63-42 

 

 

Додаток № 4.9. 

 

 

Назва об’єкта Приміщення лікарні, с.Горошівці 

Загальна інформація 

Назва об’єкта Приміщення лікарні 

Район Заставнівський 

Населений пункт село Горошівці 

Площа доступної ділянки, га 0,96 га 

Площа приміщень, м² 300 кв.м. 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість 769 450,00 

Умови використання Будівля для лікарні 

Земельна ділянка 

Цільове призначення - 

Пропоноване цільове використання - 

Наближеність до житлової зони - 

Перешкоди надземні - 

Перешкоди підземні - 

Перепад висот - 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Кухня, амбулаторія і підсобні приміщення 

Площа, тип та стан будівель і споруд Аварійний стан 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) Параметри 

Газопостачання (наявність, параметри) Наявність 

Електроенергія (наявність, параметри) Наявність  

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Державного значення, 80 м 

Найближча залізнична станція, віддаль - 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

- 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Горошовецька сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Житарюк Ілля Іванович – сільський 

голова, 3-63-42 
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Додаток № 4.10. 

 

Назва об’єкта Котельня ферми, с.Горошівці 

Загальна інформація 

Район Заставнівський  

Населений пункт село Горошівці 

Площа доступної ділянки, га 1 га 

Площа приміщень, м² 40 кв.м. 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість 10 000 

Умови використання ферма 

Земельна ділянка 

Цільове призначення ферма 

Пропоноване цільове використання ферма 

Наближеність до житлової зони 500 м 

Перешкоди надземні - 

Перешкоди підземні - 

Перепад висот - 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці - 

Площа, тип та стан будівель і споруд - 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, час - 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

- 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Державного значення, 800м 

Найближча залізнична станція, віддаль - 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Аварійний стан 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Горошовецька сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Житарюк Ілля Іванович – сільський 

голова, 3-63-42 
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Додаток № 4.11. 

 

Назва об’єкта Ферма по вул.Першотравневій, 

с.Баламутівка  

Загальна інформація 

Район Заставнівський  

Населений пункт с. Баламутівка 

Площа доступної ділянки, га 5,0 

Площа приміщень, м² 1500 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість За домовленістю 

Умови використання Оренда, продаж 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Утримання ВРХ 

Пропоноване цільове використання  

Наближеність до житлової зони за межами населеного пункту 500м 

Перешкоди надземні - 

Перешкоди підземні Недіючий підземний водопровід 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Виробничі приміщення площею1500 кв.м.  

Площа, тип та стан будівель і споруд 4 виробничі приміщення (бувші 

корівники) площею 1500 кв.м., стан 

приміщення – задовільний, стіни – 

цегляні, покрівля – шифер потребує 

перекриття, підлога бетон, територія не 

огороджена, наявні силосні ями, окремі 

заїзди. Висота приміщень -3 та 5 м.  

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Колодязь 200м 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) Проходить високовольтна лінія, можлива 

установка електропідстанції 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час м. Чернівці 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне  

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

М-19 

Найближча залізнична станція, віддаль с. Вікно, 7 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Збережено виробничу базу, проходить 

високовольтна лінія 

Контактна інформація 
Пропозицію підготовлено (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 
Баламутівська сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Голова села – В.Є.Лучик 2-55-42 
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Додаток № 4.12. 

 

Назва об’єкта  Тік по вул.Першотравневій,    

с.Баламутівка 

Загальна інформація 

Район Заставнівський 

Населений пункт с. Баламутівка 

Площа доступної ділянки, га 2,0 

Площа приміщень, м² 5000 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість За домовленістю 

Умови використання Продаж, оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Виробниче призначення 

Пропоноване цільове використання  

Наближеність до житлової зони За межами 100м 

Перешкоди надземні Відсутні  

Перешкоди підземні Відсутні  

Перепад висот Похило  

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці На території розміщенні складські 

приміщення загальною площею 5000 кв.м. 

Площа, тип та стан будівель і споруд Нараховується 6 складських (виробничих) 

приміщень:  

1. 2 – виробничих приміщення 

площею по 180 кв.м. 

2. 1 – приміщення площею 400 кв.м. 

3. 1 – приміщення площею 225 кв.м. 

4. 1 – приміщення площею 1500 

кв.м. 

5. піднавіс площею 560 кв.м.  

стан приміщення задовільний; стіни 

цегляні та каменні; стеля – шифер; підлога 

– бетон; територія не огороджена; наявні 

окремі заїзди. 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Колодязь, 250м 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) Трансформаторна підстанція 250 кВт 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, час м. Чернівці, 60 км 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне  

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

М-19, 30 км 

Найближча залізнична станція, віддаль с. Вікно, 7 км 

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо  
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використання 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Баламутівська сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Голова села – В.Є.Лучик 2-55-42 

 

 

Додаток № 4.13. 

 

Назва об’єкта Тракторна бригада по вул.Буковинській, 

с.Баламутівка 

Загальна інформація 

Район Заставнівський  

Населений пункт с. Баламутівка 

Площа доступної ділянки, га 1,0 

Площа приміщень, м² 8000,0 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість За домовленістю 

Умови використання Оренда, продаж 

Земельна ділянка 

Цільове призначення виробниче приміщення 

Пропоноване цільове використання організація виробництва 

Наближеність до житлової зони за межами населеного пункту 200м 

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот похило 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Виробничі (складські) приміщення 

загальною площею 504 кв.м..  

Площа, тип та стан будівель і споруд Склад 1 – 640м.кв., виробниче приміщення 

1 – 2000м.кв., піднавіс 700 м.кв., кухня - 

1500 м.кв., підвал – 200 м.кв. 

Стан приміщення добрий, стіни цегляні, 

покрівля – шифер, черепиця, підлога – 

бетон, територія – асфальтована, окремі 

заїзди. Висота виробничих приміщень – 8, 

10 м., складських приміщень – 3м. 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Колодязь на території 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) трансформаторна підстанція на відстані 

10м. - 250квт. 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час м. Чернівці 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

Порубне  

Найближчі автомобільні дороги М-19 
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міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

Найближча залізнична станція, віддаль  

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Збережено виробничу базу 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Баламутівська сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Голова села – В.Є.Лучик 2-55-42 

 

 

 

Додаток № 4.14. 

 

Назва об’єкта Телятник, с.Митків 

Загальна інформація 

Район Заставнівський 

Населений пункт С. Брідок  

Площа доступної ділянки, га   

Площа приміщень, м² 924 м2 

Власник Пайовики села  

Орієнтована вартість За домовленністю 

Умови використання Продаж,  

Земельна ділянка 

Цільове призначення   виробниче приміщення 

Пропоноване цільове використання Організація виробництва,  

Наближеність до житлової зони за межах населеного пункту 

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Пропоноване приміщення- 924 м2,   

Площа, тип та стан будівель і споруд Площа пропонованого виробничого 

приміщення 924  м2,стан приміщення –

добрий, стіни залізо бетонні,укрівля-

шифр, –     .наявні окремі заїзди на 

територію.                    висота приміщення 

4 м. 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Наявна   

Водовідведення (наявність, параметри) немає 

Газопостачання (наявність, параметри) Не має 

Електроенергія (наявність, параметри) наявне 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільна 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Чернівці , 40 хв 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 
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Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

 

Найближча залізнична станція, віддаль  

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

 Даний обєкт розпайовано між був. 

чл.колглспу ,знаходиться за межами  

охоронних зон,обмеження відсутнє 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Митківська  сільська  рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Митківський сільський голова 

 

 

Додаток № 4.15. 

 

 

Назва об’єкта Приміщення старої школи, с.Митків 

Загальна інформація 

 
Район Заставнівський 

Населений пункт Село Митків 

Площа доступної ділянки, га 0,1 га 

Площа приміщень, м² 100 м2 

Власник Сільська рада 

Орієнтована вартість За домовленністю 

Умови використання Продаж,оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення Адміністративне або виробниче 

приміщення 

Пропоноване цільове використання Організація виробництва,облаштування 

офісу 

Наближеність до житлової зони В межах населеного пункту 

Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот Рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці Пропоноване приміщення- 
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100м2,приміщення сільського клубу  

Площа, тип та стан будівель і споруд Площа пропонованого виробничого 

приміщення 100 м2,стан приміщення –

добрий, стіни залізо бетонні,укрівля-

шифр,підлога –дерев’янна. приміщення 

старої школи .огороджено 

штахетриком.наявні окремі заїзди на 

територію.     Висота приміщення 3 м. 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Наявна скважена ,200м 

Водовідведення (наявність, параметри) немає 

Газопостачання (наявність, параметри) Не має 

Електроенергія (наявність, параметри) наявне 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільна 

Найближчий міжнародний аеропорт, час Чернівці , 40 хв 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

 

Найближча залізнична станція, віддаль  

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

Пропоноване приміщення знаходиться в 

приміщенні сільського клубу,знаходиться 

за межами охоронних зон,обмеження 

відсутнє 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Митківська  сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Митківський сільський глова 

 

 

Додаток № 4.16. 

 

Назва об’єкта Свинарник №1 по вул.Кобилянської, 2К, 

с.Кулівці 

Загальна інформація 

Район  

Населений пункт с. Кулівці 

Площа доступної ділянки, га 0,50 

Площа приміщень, м² 1854,7 

Власник Кулівецька сільська рада 

Орієнтована вартість 211,2 

Умови використання оренда 

Земельна ділянка 

Цільове призначення виробниче (складське) приміщення 

Пропоноване цільове використання організація виробницива 

Наближеність до житлової зони за межами населеного пункту 
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Перешкоди надземні відсутні 

Перешкоди підземні відсутні 

Перепад висот рівнинна ділянка 

Будівлі та споруди 

Будівлі та інші споруди на ділянці приміщення 1854,7 

Площа, тип та стан будівель і споруд виробниче (складське) 1854,7  

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) водонапірна башня на відстані 500м. 

Водовідведення (наявність, параметри) відсутнє 

Газопостачання (наявність, параметри) до газопроводу 500м. 

Електроенергія (наявність, параметри) трансформаторна підстанція на відстані 

500м. 

Доступність 

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) автомобільна дорога 

Найближчий міжнародний аеропорт, час м. Чернівці, 50км. 

Найближчий пункт перетину кордону, 

віддаль 

 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, 

віддаль 

7 км. 

Найближча залізнична станція, віддаль  

Інше 

Інша важлива інформація, обмеження щодо 

використання 

 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Кулівецька сільська рада 

Контактна особа (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Голова с/ради В.М. Бойчук 5-46-14 
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5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ, ПО ЯКОМУ 

ПЛАНУЄТЬСЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ДПП) 
 

Додаток № 5.1.     

 

Сфера застосування ДПП Охорона здоров'я 

Форма здійснення ДПП  Спільна діяльність 

Назва проекту або об’єкту, що 

планується реалізувати на умовах 

ДПП 

Покращення матеріально-технічної 

бази Центральної районної аптеки 

№21 Заставнівської районної ради 

для покращення медикаментозного 

забезпечення населення 

Об’єкт державної комунальної 

власності щодо якого планується 

укласти договір 

Центральна районна аптека №21 

Власник об’єкту Заставнівська районна рада 

Місце реалізації проекту м.Заставна Чернівецької області 

Стан підготовки до впровадження 

ДПП (розробка ТЕО, прийняття 

рішення, визначення приватного 

партнера, тощо) 

розробка техніко-економічного 

обгрунтування 

Вклади сторін (вид, вартість) внесок, шляхом передачі права 

користування майном 

Доходи за проектом (річний обсяг 

платежу, тис.грн.) 

- 

Державна підтримка за проектом 

ДПП (щорічний обсяг, тис.грн.) 

- 

Залучення коштів для реалізації 

проекту ДПП (обсяг залучень, 

тис.грн.) 

460,0 тис.грн. 

Ініціатор (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Заставнівська районна рада 

Контактна особа (ПІП, посада, 

телефон, e-mail) 

Мойса Іван Манолійович, начальник 

інвестиційного відділу районної ради, 

(03737) 2-23-38 
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Додаток № 5.2.    

 

Сфера застосування ДПП Збір, очищення та розподілення води 

Форма здійснення ДПП  Спільна діяльність 

Назва проекту або об’єкту, що 

планується реалізувати на умовах 

ДПП 

Реконструкція хімводоочистки та 

водогону Юрківці-Заставна 

протяжністю 7,6 км, м.Заставна 

Об’єкт державної комунальної 

власності щодо якого планується 

укласти договір 

Хімводоочистка та водогон Юрківці-

Заставна протяжністю 7,6 км 

Власник об’єкту Заставнівське ЖУТВЗ 

Місце реалізації проекту м.Заставна Чернівецької області 

Стан підготовки до впровадження 

ДПП (розробка ТЕО, прийняття 

рішення, визначення приватного 

партнера, тощо) 

розробка техніко-економічного 

обгрунтування 

Вклади сторін (вид, вартість) внесок, шляхом передачі права 

користування майном 

Доходи за проектом (річний обсяг 

платежу, тис.грн.) 

- 

Державна підтримка за проектом 

ДПП (щорічний обсяг, тис.грн.) 

- 

Залучення коштів для реалізації 

проекту ДПП (обсяг залучень, 

тис.грн.) 

12 200,0 тис.грн. 

Ініціатор (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Заставнівське ЖУТВЗ 

Контактна особа (ПІП, посада, 

телефон, e-mail) 

Найда Петро Миколайович,  

начальник Заставнівського ЖУТВЗ, 

(03737) 2-27-72 
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Додаток №  5.3.   

 

Сфера застосування ДПП Збір, очищення та розподілення води 

Форма здійснення ДПП  Спільна діяльність 

Назва проекту або об’єкту, що 

планується реалізувати на умовах 

ДПП 

Реконструкція очисних споруд 

Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення 

Об’єкт державної комунальної 

власності щодо якого планується 

укласти договір 

Очисні споруди Заставнівського 

житлово-експлуатаційного 

управління тепловодозабезпечення 

Власник об’єкту Заставнівське ЖУТВЗ 

Місце реалізації проекту м.Заставна Чернівецької області 

Стан підготовки до впровадження 

ДПП (розробка ТЕО, прийняття 

рішення, визначення приватного 

партнера, тощо) 

розробка техніко-економічного 

обгрунтування 

Вклади сторін (вид, вартість) внесок, шляхом передачі права 

користування майном 

Доходи за проектом (річний обсяг 

платежу, тис.грн.) 

- 

Державна підтримка за проектом 

ДПП (щорічний обсяг, тис.грн.) 

- 

Залучення коштів для реалізації 

проекту ДПП (обсяг залучень, 

тис.грн.) 

4 900,0 тис.грн. 

Ініціатор (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Заставнівське ЖУТВЗ 

Контактна особа (ПІП, посада, 

телефон, e-mail) 

Найда Петро Миколайович,  

начальник Заставнівського ЖУТВЗ, 

(03737) 2-27-72 
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Додаток №  5.4.  

 

Сфера застосування ДПП Збір, очищення та розподілення води 

Форма здійснення ДПП  Спільна діяльність 

Назва проекту або об’єкту, що 

планується реалізувати на умовах 

ДПП 

Реконструкція мереж 

водопостачання в смт.Кострижівка 

Об’єкт державної комунальної 

власності щодо якого планується 

укласти договір 

Мережа водопостачання в 

смт.Кострижівка 

Власник об’єкту Костржівське УЖКГ 

Місце реалізації проекту смт.Кострижівка Заставнівського 

району Чернівецької області 

Стан підготовки до впровадження 

ДПП (розробка ТЕО, прийняття 

рішення, визначення приватного 

партнера, тощо) 

розробка техніко-економічного 

обгрунтування 

Вклади сторін (вид, вартість) внесок, шляхом передачі права 

користування майном 

Доходи за проектом (річний обсяг 

платежу, тис.грн.) 

- 

Державна підтримка за проектом 

ДПП (щорічний обсяг, тис.грн.) 

- 

Залучення коштів для реалізації 

проекту ДПП (обсяг залучень, 

тис.грн.) 

1 900,0 тис.грн. 

Ініціатор (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Кострижівське управління житлово-

комунального господарства 

Контактна особа (ПІП, посада, 

телефон, e-mail) 

Начальник Кострижівського 

управління житлово-комунального 

господарства 

Калинюк Олександр Дмитрович, 

(03737) 2-27-72 
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Додаток № 5.5.    

 

Сфера застосування ДПП Збір, очищення та розподілення води 

Форма здійснення ДПП  Спільна діяльність 

Назва проекту або об’єкту, що 

планується реалізувати на умовах 

ДПП 

Будівництво каналізаційних 

очисних споруд смт.Кострижівка 

Об’єкт державної комунальної 

власності щодо якого планується 

укласти договір 

Каналізаційні очисні споруди 

смт.Кострижівка 

Власник об’єкту Костржівське УЖКГ 

Місце реалізації проекту смт.Кострижівка Заставнівського 

району Чернівецької області 

Стан підготовки до впровадження 

ДПП (розробка ТЕО, прийняття 

рішення, визначення приватного 

партнера, тощо) 

розробка техніко-економічного 

обгрунтування 

Вклади сторін (вид, вартість) внесок, шляхом передачі права 

користування майном 

Доходи за проектом (річний обсяг 

платежу, тис.грн.) 

- 

Державна підтримка за проектом 

ДПП (щорічний обсяг, тис.грн.) 

- 

Залучення коштів для реалізації 

проекту ДПП (обсяг залучень, 

тис.грн.) 

3000,0  тис.грн. 

Ініціатор (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Кострижівське управління житлово-

комунального господарства 

Контактна особа (ПІП, посада, 

телефон, e-mail) 

Начальник Кострижівського 

управління житлово-комунального 

господарства 

Калинюк Олександр Дмитрович, 

(03737) 2-27-72 
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