
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

щодо відкриття вапняково -

кам’яного кар’єра
(на території Дорошівецької сільської ради)



І. Презентаційна частина: загальні дані пропозиції

Назва організації, 

що вносить пропозицію

Управління економічного розвитку та інфраструктури

Заставнівської районної державної адміністрації

Адрес 59400, м.Заставна, вул. Чорновола,6

Телефон/факс (237) 3-19-89

E-mail econ_zrda@ukr.net

Пропозиція Організація видобутку каменю-вапняку

Землекористувач Дорошівецька сільська рада

Площа 6,0 Га

Місцезнаходження земельної ділянки с. Дорошівці Заставнівського району

Цільове призначення Видобуток каменю-вапняку

Підстава на право постійного користування землею Землі запасу Дорошівецької сільської ради

Мета пропозиції Залучення інвесторів для розробки кар’єру по видобутку каменю-

вапняку, знаходження нових прогресивних методів роботи, відкриття

нових робочих місць.

Орієнтовний обсяг інвестицій 1 млн.грн.

Період реалізації проекту протягом  року протягом прийняття рішення

Контактна особа
Начальник управління економічного розвитку та інфраструктури

райдержадміністрації

Димка Іван Федорович, тел/факс.(03737)2-14-77, 

е-mail:econ_zrda@ukr.net



Село Дорошівці розташоване на
північному заході Чернівецької області,
на правому березі річки Дністер.
Знаходиться за 9 км від районного
центру м. Заставни, та 35 км від
обласного центру м. Чернівці.
Найближча залізнична станція –
Заставнівська, а також станція „Вікно”.

Вапняково-кам”яний кар’єр який
розміщений на території сільської ради
знаходиться в 1,5 км від центру села. У
80-х роках кар’єр був діючим, в печі яка
знаходилась на території кар’єру
випалювали вапно, з покладів каменю
місцеві майстри виготовляли пам’ятники,
а також застосовували його для
будівельних робіт. Однак, з
розформуванням міжколгоспних
будівельних організацій кар’єр припинив
своє існування.



Метою даної інвестиційної пропозиції є залучення інвесторів до

відновлення роботи даного кар’єру, знаходження нових прогресивних методів

роботи, відкриття нових робочих місць.

На території кар’єру площею 6 га розташований будинок для відпочинку,

піч для випалювання вапна, хоча на даний час вона напів зруйнована. Є

електропостачання, відстань до джерела газопостачання 300 м. На даний час

вапняково-кам’яний 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.



Опис об’єкту інвестування

Два родовища знаходяться на північно-східній частині села:

товщина вапняка 5 м, обстежено в 1959 р.,запаси 120 тм3;

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. 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту по введенню в дію вапняково-

кам”яного кар”єру

Назва населеного пункту с. Дорошівці 

Власник землі Дорошівецька сільська рада

Загальна площа, га 6

Можливе призначення земельної ділянки відкриття вапняково-кам”яного кар”єру

Наявність проекту будівництва відсутній

Права користування (власність, оренда) оренда

Ціна за 1кв.м -

(Орендна плата) -

Водопостачання -

Відстань до джерела підключення, м -

Каналізація -

Відстань до джерела підключення, м -

Газопостачання -

Відстань до джерела підключення, м 300м

Електропостачання в наявності

Відстань до джерела підключення, м на території кар”єру

Відстань до залізничної колії, км

Відстань до м.Чернівці, км 35км

Відстань до автомагістралі, км 2км

Інші відомості

Контактна особа

Телефон, факс, е-mail сільський голова  (03737) 2-51-42

Кількість населення осіб 1670 чол.


