
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

 щодо розробки кар’єру по 

видобутку піску кварцового та 

будівництва заводу  по 

виробництву скловиробів 
(на території Онутської 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 (03737) 3-19-89 

E-mail econ_zrda@ukr.net 

Пропозиція Організація видобутку піску 

Землекористувач Онутська сільська рада 

Площа          2,0    га (площа бувшого кар’єру ),  

                   можливе розширення площ видобутку до 10 га 

Місцезнаходження земельної ділянки с. Онут Заставнівського району 

Цільове призначення Видобуток піску 

Підстава на право постійного користування землею Землі запасу Онутської сільської ради 

Мета пропозиції Залучення інвесторів для  розробки  ка'єру з видобутку 

кварцового піску  та будівництва заводу  по виробництву 

скловиробів, знаходження нових прогресивних методів 

роботи, відкриття нових робочих місць 

Орієнтовний обсяг інвестицій  20 млн.дол.США 



Село Онут розташоване на 
північному заході Чернівецької 
області, на правому березі річки 
Дністер. Знаходиться за 24 км від 
районного центру м. Заставни та 42 км 
від обласного центру м. Чернівці. 
Найближча залізнична станція –
„Заставна”.  

 
 

Між населеними пунктами Онут та 
Погорилівка розташоване потужне 
родовище пісків першого класу якості.  

Такий пісок стандартами дозволено 
застосовувати у спорудженні будівель 
будь-якого призначення. За 
характеристиками онутський пісок – 
високоякісний матеріал. Наприклад, його 
радіоактивність нижча, аніж природний 
радіоактивний фон. А сторонніх домішок 
у ньому менше одного відсотка, що також 
високо цінується будівельниками. 



Піщані поклади біля Онута утворилися на площі у 85 гектарів 
приблизно 20-30 мільйонів років тому. У ті давні часи територія нашої 
області була дном Всесвітнього океану, хоча й не дуже глибокого в цих 
місцях. Океанські хвилі, немов на кримському пляжі, нанесли шар піску 
товщиною близько 15 метрів. З часом, після тектонічного підняття 
поверхні, віками й тисячоліттями піски присипало ґрунтом. А через 
мільйони років людям згодилися ці природні запаси. 

Розробляти Онутське родовище розпочинали ще за Австо-Угорської 
імперії. Тоді пісок, як сировину, вивозили для виробництва склянних 
виробів. Як тоді, так і пізніше різні природокористувачі розробки 
здійснювали кар’єрним способом. Свого часу звідси видобував пісок трест 
„Чернівцібуд”. Потім трест почав возити пісок з ближчих запасів – біля села 
Чорнівка, хоч той пісок і менш якісний. 

У 1986 році, коли стрімко почала проґресувати будівельна 
галузь,  державою родовище  оцінено, затверджено його потужність у 
Держкомісії їз запасів корисних копалин. 

Це родовище – комплексне. Тут, окрім піску, видобувають ще й 
супутній будівельний матеріал – піщано-гравійну суміш, шар якої, 
товщиною 3-4 метри, знаходиться під шаром ґрунту. 



Невеличка довідка. Такого простого природного 
будівельного матеріалу, як пісок, не так вже й багато в 
Україні, особливо, високоякісного.  У області таких 
родовищ  два. Тому Онутське родовище оцінюється як 
потужне й доволі цінне – тут заховані запаси пісків у 
кілька мільйонів тонн, яке можна використовувати для 
виробництва високоякісного скла. 

 

Це родовище – комплексне. Тут, окрім піску, 
видобувають ще й супутній будівельний матеріал – 
піщано-гравійну суміш, шар якої, товщиною 3-4 метри, 
знаходиться під шаром ґрунту. 

 

Метою даної інвестиційної пропозиції є залучення 
інвесторів для  розробки  ка'єру з видобутку 
кварцового піску  та будівництва заводу  по 
виробництву скловиробів, знаходження нових 
прогресивних методів роботи, відкриття нових робочих 
місць.  

 



Опис об’єкту інвестування 

Родовище знаходяться на північно-
західній частині села: 

 карєр товщиною 3,5 метра; 

 запаси запаси 80 тис. м3; 

 обстежене в 1959 році; 

 можливий приріст. 

 



 
Контактна інформація по інвестиційній пропозиції:  

Управління економічного розвитку та інфраструктури 

районної державної адміністрації 

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

Телефон/факс: (03737) 3-19-89; 

E-mail:  econ_zrda@ukr.net, 

Веб-сайт: www. zastavnaeconomy.at.ua 

 

Начальник управління економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністації  

Димка Іван Федорович 

 (03737) 2-10-90,  моб.тел. (066)1939575 

 

Заступник начальника управління економічного розвитку та інфраструктури – начальник відділу 
соціально-економічного     розвитку та інвестиційної діяльності райдержадміністації  

Стасюк Володимир Васильович 

 (03737) 3-19-89,  моб.тел. (066)1939639 

 

 

 

 
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

 
Голова Заставнівської райдержадміністрації  
Кітар Юрій Васильович 
 

Тел. +38 (03737) 3-15-93  
Факс +38 (03737) 3-16-91  


