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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1. Основні цифри та факти для інвестора  
 

 Сторожинецька міська об’єднана територіальна громада  розташована 

біля підніжжя Карпат над річкою Серетом, на українсько-румунському 

етнічному кордоні.  

 

Перші вибори : 18 грудня 2016 року 

Кількість рад, що об'єдналися: 10 

Площа об'єднаної територіальної громади: 495,367 км
2
 

Кількість старостинських округів: 9 

Загальна чисельність населення громади – 38 526  осіб 

м. Сторожинець – 14 248 осіб; 

с. Банилів-Підгірний – 4 213 особи; 

с. Бобівці – 1 963 особи; 

с. Давидівка – 3 282 особи; 

с. Костинці – 1 319 осіб; 

с. Панка – 2 602 особи; 

с. Нові Бросківці – 1 554 особи; 

с. Зруб-Комарівці 1 524 особи; 

с. Комарівці – 1 203 особи; 

с. Слобода-Комарівці – 1 010 осіб; 

с .Стара Жадова – 4 211 осіб; 

с. Ясени – 1397 осіб. 

Відстань: до обласного центру м. Чернівці – 23 км.  Через територію громади 

проходить залізнична лінія Львівської залізниці.  

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8E)
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2. Природно-географічні та кліматичні умови. 

Громада розташована у південно-західній частині Чернівецької області. 

Східна частина ОТГ розташована в межах Передкарпаття. Поверхня - 

підвищена алювіально-делювіальна рівнина, сильно розчленована глибинною 

ерозією, еродована площинним змивом.  

Клімат помірно континентальний, м’який, вологий. Середня 

температура січня - мінус 5,5°С, липня - плюс 16,5°С. Період з температурою 

понад плюс 10°С становить від 145 днів (у горах) до 165 днів у 

Передкарпатті. Кількість опадів від 650 мм у долині річки Коровій до 900 мм 

на рік у горах. Основна частина опадів випадає у теплий період року. Висота 

снігового покриву 28 см. Розташований у Карпатському агрокліматичному 

районі вертикальної кліматичної зональності. 

Адміністративним центром Сторожинецької об’єднаної територіальної 

громади є місто Сторожинець.   

Місто Сторожинець, що розкинувся лівому березі Серета у підніжжя 

Буковинських Карпат, може сміло претендувати на звання найзеленішого 

міста Буковини: на одного мешканця тут приходиться більше 40 квадратних 

метрів зелених насаджень. В місті немає старовинних архітектурних 

пам’яток, проте наймальовничіший на Буковині дендропарк, австрійська 

забудова кінця ХІХ – початку ХХ століття, релігійні споруди різних конфесій 

та адміністративні будівлі спонукають відвідувачів міста залишитися тут 

хоча б на день.  

 
Інформація про наявні земельні ресурси 

 

 
 

 

 

с.Панка; 2744,9 

с.Нові 

Бросківці; 

3144,2 с.Зруб 

Комарівці; 

1818,0 

с.Комарівці; 

4553,0 

с.Костинці; 

2724,9 

с.Давидівка; 

4416,4 

с.Банилів-

Підгірний; 

15566,7 

с.Бобівці; 2089,3 

м.Сторожинець; 

5082,0 
с.Стара Жадова; 

7397,2 

Площа всього, га 
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3. Освіта, охорона здоро’я, культура і дозвілля. 

 

На території Сторожинецької об’єднаної територіальної громади 

функціонують: 

- 13 дошкільних навчальних заклади, де навчаються 1 322 дитини;  

- 15 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається 3 976 дітей; 

- 4 навчально-виховні заклади, на 1 260 дітей. 

- 14 закладів охорони здоров’я, з працюючими 32 лікарями та 63 

працівниками середнього медичного персоналу; 

- 16 бібліотек, де працюють 17 осіб; 

- 16 будинків культури, де працюють 17 осіб. 

 

 

 

  

4. Трудові ресурси 

На території об’єднаної територіальної громади проживає 38 526 осіб, в 

тому числі економічно активного населення – 21 165 осіб та 6 966 

безробітних осіб. 

 

 

 

5. Транспортна інфраструктура 

Адміністративний центр ОТГ – м. Сторожинець розташоване за 23 км 

від обласного центру м. Чернівці (автошлях Р 26). У м. Сторожинець 

знаходиться  залізнична станція Івано-Франківської дирекції залізничних 

перевезень Львівської залізниці, яка розташована на лінії Глибока-

Буковинська-Берегомет між станціями Карапчів та Берегомет. Зі станції 

курсують приміські поїзди до Чернівців через станції Глибока-

Буковинська, Чернівці-Південна. 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%96%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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6. Структура економіки 

На території Сторожинецької об’єднаної громади здійснюють 

діяльність  та сплачують податки 172 юридичні особи та 2 068 фізичних осіб 

підприємців. 

 

В громаді функціонують промислові підприємства, які виготовляють 

вироби з деревини різних форм власності. Основна галузь: виготовлення 

виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність. 

 

Основні підприємства 
 

Підприємство, 

організація, установа 

 
Вид діяльності 

Сторожинецьке 

спеціалізоване 

лісогосподарське державне 

підприємство АПК 

«Сторожинецький 

держспецлісгосп» 

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 
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ДП «Сторожинецьке лісове 

господарство» 

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

ДП фірма «Говерла-95» 

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

ТОВ «Бартош і Ко» 

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

ПП «Екоенергоресурс»  

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

ПП «Експорт-імпорт транс 

«Фелічіта» 

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

ПП «Ангел-Джес» 

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

ПП «Укрбел» 

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

КП «Сторожинецька 

районна друкарня» 

 

Виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 
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Філія «Сторожинецький 

райавтодор» ДП 

«Чернівецький 

облавтодор» 

 

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

ПП «Модуль-АВН» 

 

Металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

МП «Скіф» 

 

Виробництво меблів, 

іншої продукції 

МПП фірма «Веселка» 

 

Виробництво меблів, 

іншої продукції 

ТДВ «Сторожинецький 

меблевий комбінат» 

 

Виробництво меблів, 

іншої продукції 

КП «Сторожинецьке 

житлово-комунальне 

господарство» 

 

Каналізація, поводження з 

відходами 
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7. Доходи бюджету 

 

Власні доходи ОТГ за 2017 роки (тис. грн.) 

 
 

 

8. Досягнення громади 

Сторожинецька міська територіальна громада володіє значним 

досвідом реалізації проектів. Ключовими серед них є: 

- «Транскордонний інструмент 

управління побутовими відходами в 

сільській місцевості», що 

реалізовувався в рамках програми 

«Румунія-Україна-Республіка 

Молдова 2007-2013». Результатами 

проекту стало придбання 1460 

пластикових контейнерів для 

роздільного збору побутових відходів, 

пресу для пресування макулатури, 

пет-тари, плівки, картону та іншої 

сировини, та вантажного автомобіля-

сміттєвоза. Також було проведено 

реконструкцію міського 

сміттєзвалища - побудовано третю 

касету та проведено капітальний 

ремонт під’їзної дороги. 

- «Виготовлення проектно-

кошторисної документації (ПКД) на 

будівництво очисних споруд міста 

5898,4 

2607,5 

1008,2 

10397,5 

7304,2 

4225,5 

35524,8 

0,0 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0 

Інші податки та збори 

Плата за надання адміністративних послуг 

Плата за нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 

Єдиний податок 

Плата за землю 

Акцизний податок 

ПДФО 

2017 
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Сторожинець продуктивністю 2000 м.куб. на добу» програми «Підтримка 

реформи децентралізації України», що фінансувалася Німецьким товари-

ством міжнародного співробітництва GIZ. 

Також у громаді у 2017 році реалізовано більше 20 проектів за кошти 

інфраструктурної субвенції, що охоплювали будівництво та капітальні 

ремонти ДНЗ, НВК та ЗОШ громади, капітальні ремонти водогонів та ка-

налізаційних систем м. Сторожинець, реконструкцію вуличного освітлення 

сіл, капітальні ремонти амбулаторій загальної практики сімейної медицини у 

селах Банилів-Підгірний, Костинці та Зруб-Комарівці та сільських клубів; 

також було здійснено капремонт стадіону в селі Слобода-Комарівці, 

розроблено генплан м. Сторожинець та придбано автогрейдер для 

комунального підприємства Сторожинецької міської ради. 

За кошти субвенції на соціальної-економічний розвиток територій у 

2017 році у Сторожинецькій громаді було здійснено капітальний ремонт 

(заміна вікон та дверей) Банилово-Підгірнівської гімназії, придбано 

обладнання для ігрового майданчика Комарівського ДНЗ «Колосок», 

виготовлено проектно-кошторисну документацію будівництва Комарівської 

ЗОШ І—III ступенів та виконано капітальний ремонт ДНЗ «Дзвіночок» у 

м. Сторожинець. 

Крім того, на території громади реалізовувалися проекти Програми ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 
 

1. Пріоритетні сектори економіки та пропозиції для залучення 

інвестицій 
 

Реєстр 

вільних виробничих приміщень для реалізації інвестиційних проектів (типу  

BROWNDFIЕLD) 

№ 

п/

п 

Місце 

розта-

шуван-ня 

Загальна 

площа 

Власник Орієнтовна 

вартість 

(балансова, 

оціночна) 

тис. грн. 

Вид 

примі-

щень 

(виробни-

чі, 

складські 

адміні-

стратив-

ні, тощо) 

Форма 

користу-

вання, 

що 

пропону-

ється 

(оренда, 

викуп, 

спільна 

діяль-

ність) 

Земель-

ної 

ділян-

ки, га  

примі 

щень, 

кв.м 

земель-

ної 

ділянки 

при-

мі- 

щень 

1. с.Костинці 0,17 350 Старожа-

дівське ССТ 
- - складські Викуп 

2. с.Бобівці 0,50 150 Сторожи-

нецька 

міська рада 

- - адміністра

тивні 

Викуп 

3. с.Стара 

Жадова 
5,0 га 6500 Ярмолатій 

Олег  

Валерійович 

- - виробничі Викуп/ор

енда 

4. с.Стара 

Жадова 
0,1337 

га 
1500 Данелюк 

Михайло  

Петрович 

- - виробничі Викуп/ор

енда 

5. с.Дібрівка 0,85 га 1200 Пилипко Іван 

Миколайович 
- - виробничі Викуп/ор

енда 

 

 

 

Перелік інвестиційних пропозицій (проектів), що можуть бути реалізовані 

із залученням коштів інвесторів 

№ 

п/п 

Назва інвестиційної 

пропозиції (проекту) 

Місце 

реалізації  

проекту 

Орієнтовна 

вартість 

проекту-

ВСЬОГО, 

тис.грн. 

в т.ч. потреба в 

інвестиційних 

коштах, тис.грн. 

1. Відновлення роботи ТОВ 

«СКП «Молочний край» 

с.Панка 4343 4343 
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Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНА  ДІЛЯНКА ТИПУ BROWNDFIЕLD (земельні ділянки з вільними 

приміщеннями на них; об’єкти незавершеного будівництва; об’єкти суб’єктів 

господарювання, які припинили діяльність) - вільні приміщення 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту)  

Розташування (район, населений пункт, вулиця), 

фото об’єкта, схема 

с. Бобівці, вул. Вишнева, 1 (клуб) 

 

 

Власник (власники) Сторожинецька міська рада  

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

Державний акт 

Орієнтована вартість об’єкта  (балансова, оціночна 

тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Закинутий об’єкт (клуб) 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га Орієнтовно 0,50 га 

Оточення меж (опис, схема) Знаходить в центрі с. Бобівці 

Перепад висот на ділянці, м - 

Кадрове цільове призначення - 

Пропоноване цільове використання Комерція та спортивний комплекс 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та зсувів, 

екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, еколог.) - 

Технічні параметри будівель та споруд 

Площа приміщень-всього, м² 150 

Тип та стан будівель і споруд, м² Адміністративні,аварійне 

Рік забудови Панський двір 

Наявність документації  (інвентарна справа, акт 

введення в експлуатацію, ПКД, свідоцтво про право 

власності) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Криниця 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) є 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час доїзду м. Чернівці, 29 км. 
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Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 38 км. 

Найближчі автомобільні дороги міжнародного чи 

державного значення, км 

Автошлях Р 62 

Найближча залізнична станція, км смт. Лужани, 19 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Бобовецький старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-mail) 36-2-48 староста Григорчук В. Д. 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНА  ДІЛЯНКА ТИПУ BROWNDFIЕLD (земельні ділянки з вільними 

приміщеннями на них; об’єкти незавершеного будівництва; об’єкти суб’єктів 

господарювання, які припинили діяльність) - вільні приміщення 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Розважальний центр 

Розташування (район, населений пункт, вулиця), 

фото об’єкта, схема 

Сторожинецький район, с.Костинці, 

вулиця Квітнева 

 

 

Власник (власники) Старожадівське ССТ 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

Державний акт на право постійного 

користування 

Орієнтована вартість об’єкта  (балансова, оціночна 

тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,17 га 

Оточення меж (опис, схема) Розміщена в центрі села Костинці 

Перепад висот на ділянці, м - 

Кадрове цільове призначення Землі комерції 

Пропоноване цільове використання Землі комерції 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та зсувів, 

екологічний стан) 

відсутні 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

відсутні 

Обмеження щодо використання (будівельні, еколог.) відсутні 

Технічні параметри будівель та споруд 

Площа приміщень-всього, м² 350 м
2 

Тип та стан будівель і споруд, м² Складські. Стан будівлі задовільний 

Рік забудови 1980 

Наявність документації  (інвентарна справа, акт 

введення в експлуатацію, ПКД, свідоцтво про право 

Інвентарна справа 
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власності) 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) Наявна криниця 

Водовідведення (наявність, параметри) відсутнє 

Газопостачання (наявність, параметри) відсутнє 

Електроенергія (наявність, параметри) наявна 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, залізничні) автомобільні 

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

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 41 км. 

Найближчі автомобільні дороги міжнародного чи 

державного значення, км 

Дорога державного значення проходить 

повз ділянку 

Найближча залізнична станція, км смт. Лужани, 25 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Костинецький старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-mail) Возний Сергій Володимирович – 

староста, 77-2-71 

 
      

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНА  ДІЛЯНКА ТИПУ BROWNDFIЕLD (земельні ділянки з вільними 

приміщеннями на них; об’єкти незавершеного будівництва; об’єкти суб’єктів 

господарювання, які припинили діяльність) - вільні приміщення 
Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво тваринницького комплексу 

Розташування (район, населений пункт, вулиця), фото 

об’єкта, схема 

Сторожинецький район, с.Стара Жадова, 

вул. Майданівська,3 «б» 

 

 

Власник (власники) Ярмолатій Олег  Валерійович 

Наявні документи, що засвідчують власність (державний 

акт, свідоцтво про власність) 

В стадії виготовлення 

Орієнтована вартість об’єкта  (балансова, оціночна 

тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 5,0 га 

Оточення меж (опис, схема) - 

Перепад висот на ділянці, м - 

Кадрове цільове призначення - 

Пропоноване цільове використання Тваринництво. розміщення  і  

обслуговування   тваринницького  

комплексу   
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Перешкоди наземні (ризик підтоплень та зсувів, 

екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та ґрунтових 

вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, еколог.) - 

Технічні параметри будівель та споруд 

Площа приміщень-всього, м² 6500 

Тип та стан будівель і споруд, м² Виробничі/задовільний 

Рік забудови - 

Наявність документації  (інвентарна справа, акт введення 

в експлуатацію, ПКД, свідоцтво про право власності) 

Інвентарна справа 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час доїзду м. Чернівці, 43 км 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 42 км. 

Найближчі автомобільні дороги міжнародного чи 

державного значення, км 

Автошлях Р 62 

Найближча залізнична станція, км м. Сторожинець, 21 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Старожадівський старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-mail) Савчук Іван Васильович, в.о. старости сіл 

Стара Жадова, Нова Жадова, Дібрівка, 

Косованка, 0979249937, st.maria@ukrpost.ua 

 
Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНА  ДІЛЯНКА ТИПУ BROWNDFIЕLD (земельні ділянки з вільними приміщеннями 

на них; об’єкти незавершеного будівництва; об’єкти суб’єктів господарювання, які припинили 

діяльність) - вільні приміщення 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Реконструкція будівлі під складські 

приміщення 

Розташування (район, населений пункт, вулиця), фото 

об’єкта, схема 

Сторожинецький район, с.Стара Жадова, 

 вул. Одай 4 «а» 

 

 

Власник (власники) Данелюк Михайло  Петрович 

Наявні документи, що засвідчують власність (державний 

акт, свідоцтво про власність) 

В стадії виготовлення 

Орієнтована вартість об’єкта  (балансова, оціночна - 
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тощо), тис. грн.  

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,1337 га 

Оточення меж (опис, схема) - 

Перепад висот на ділянці, м - 

Кадрове цільове призначення - 

Пропоноване цільове використання Реконструкція будівлі під складські 

приміщення /комерційне   

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та зсувів, 

екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та ґрунтових 

вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, еколог.) - 

Технічні параметри будівель та споруд 

Площа приміщень-всього, м² 1500 

Тип та стан будівель і споруд, м² Виробничі/задовільний 

Рік забудови - 

Наявність документації  (інвентарна справа, акт введення 

в експлуатацію, ПКД, свідоцтво про право власності) 

Інвентарна справа 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час доїзду м. Чернівці, 43 км 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 42 км. 

Найближчі автомобільні дороги міжнародного чи 

державного значення, км 

Автошлях Р 62 

Найближча залізнична станція, км м. Сторожинець, 21 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Старожадівський старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-mail) Савчук Іван Васильович, в.о. старости сіл 

Стара Жадова, Нова Жадова, Дібрівка, 

Косованка, 0979249937, st.maria@ukrpost.ua 

 

 

 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНА  ДІЛЯНКА ТИПУ BROWNDFIЕLD (земельні ділянки з вільними приміщеннями 

на них; об’єкти незавершеного будівництва; об’єкти суб’єктів господарювання, які припинили 

діяльність) - вільні приміщення 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Розміщення столярного цеху/пилорами 

Розташування (район, населений пункт, вулиця), фото 

об’єкта, схема 

Сторожинецький район, с.Дібрівка, вул. 

Молодіжнаа,20 «а» 
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Власник (власники) Пилипко Іван Миколайович 

Наявні документи, що засвідчують власність (державний 

акт, свідоцтво про власність) 

В стадії виготовлення 

Орієнтована вартість об’єкта  (балансова, оціночна 

тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,85 га 

Оточення меж (опис, схема) - 

Перепад висот на ділянці, м - 

Кадрове цільове призначення - 

Пропоноване цільове використання Розміщення столярного цеху/пилорами 

/комерційне   

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та зсувів, 

екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та ґрунтових 

вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, еколог.) - 

Технічні параметри будівель та споруд 

Площа приміщень-всього, м² 1200 

Тип та стан будівель і споруд, м² Виробничі/задовільний 

Рік забудови - 

Наявність документації  (інвентарна справа, акт введення 

в експлуатацію, ПКД, свідоцтво про право власності) 

В стадії виготовлення 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, залізничні) автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час доїзду м. Чернівці, 42 км 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 41 км. 

Найближчі автомобільні дороги міжнародного чи 

державного значення, км 

Автошлях Р 62 

Найближча залізнична станція, км м. Сторожинець, 20 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва підприємства, 

організації, установи, власника, сайт ) 

Старожадівський старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-mail) Савчук Іван Васильович, в.о. старости сіл 

Стара Жадова, Нова Жадова, 

Дібрівка,Косованка, 0979249937, 

st.maria@ukrpost.ua 
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2. Земельні ресурси для інвестиційної діяльності 
 

Наявні на території громади вільні земельні ділянки, призначені для 

ведення господарської діяльності (крім с/г призначення) 
 

 

Реєстр  

земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів (типу GREENFIELD) 

№ 

п/п 

Кадастровий 

номер,  

місце 

розташуван-

ня земельної 

ділянки 

Площа, 

га 

Власник земель-

ної ділянки 

Пропозиції щодо 

можливого 

використання 

земельної ділянки 

1 с.Бобівці 1,0 Державна власність Туризм. База відпочинку 

2 с.Нові Бросківці 0,35 Державна власність Будівництво торгово-

розважального центру 

3 с.Ясени 35 Сторожинецька 

міська рада 

Садівництво. Вирощування 

екофруктів 

4. с.Комарівці 7,9708 Сторожинецька 

міська рада 

Будівництво асфальтного 

заводу 

5. с.Комарівці 2,0 Сторожинецька 

міська рада 

Будівництво туристичного 

комплексу 

6. с.Слобода-

Комарівці 

0,9 Сторожинецька 

міська рада 

Будівництво консервного 

заводу/зернового елеватора 

7. с.Слобода-

Комарівці 

0,4 Сторожинецька 

міська рада 

Будівництво станції 

технічного обслуговування 

автомобілів 

8. с.Слобода-

Комарівці 

0,4 Сторожинецька 

міська рада 

Будівництво швейного 

цеху/побут комбінату 

9. с.Стара Жадова 0,18 Сторожинецька 

міська рада 

Будівництво об’єктів торгівлі 

10. с.Стара Жадова 0,05 Сторожинецька 

міська рада 

Будівництво об’єктів торгівлі 

11. с.Стара Жадова 0,03 Сторожинецька 

міська рада 

Будівництво об’єктів торгівлі 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво бази відпочинку 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

с. Бобівці, вул. Заводська, 60 (за межами 

н\п) 
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Власник (власники) Державна власність 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

- 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Вільна земельна ділянка 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 1 га 

Оточення меж (опис, схема) Земельна ділянка з ставком 

Пропоноване цільове використання Туристичне (база відпочинку) 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) є 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 29 км. 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 38 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

Автошлях Р 62 

Найближча залізнична станція, км смт. Лужани, 19 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Бобовецький старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

36-2-48 староста Григорчук В. Д. 
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Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво торгово-розважального 

центру  

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

Сторожинецький район с.Нові Бросківці 

 

 

Власник (власники) Державна власність 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

- 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Вільна 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,35га 

Оточення меж (опис, схема) Колишній господарський двір 

Пропоноване цільове використання комерційне 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) поряд 

Електроенергія (наявність, параметри) поряд 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 23 км 

Найближчий пункт перетину кордону, км Порубне, 20км 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

Порубне-Шегіні через Нові Бросківці 

Найближча залізнична станція, км Сторожинець, 7км 



Інвестиційний паспорт 

Сторожинецька міська територіальна громада  
 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Новобросковецький старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Малованюк Іван Дмитрович, 0373534444 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Вирощування «ЕКО-фруктів» 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

Сторожинецький район, село Ясени, 

вулиця, Центральна 

 

 

Власник (власники) Сторожинецька міська рада/землі запасу 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

Відсутні 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Для випасання ВРХ 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га Орієнтовно 35 га 

Оточення меж (опис, схема) - 

Пропоноване цільове використання Для садівництва 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

Можливий ризик зсуву 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

відсутні 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) відсутня 

Водовідведення (наявність, параметри) відсутнє 

Газопостачання (наявність, параметри) відсутнє 

Електроенергія (наявність, параметри) відсутня 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, автомобільні 
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залізничні) 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 50 км. 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

Дорога державного значення проходить 

повз ділянку 

Найближча залізнична станція, км смт. Лужани, 25 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Костинецький старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Возний Сергій Володимирович – староста, 

77-2-71 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки  

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво  асфальтного  заводу  та  інш. 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

с. Комарівці вулиця  Панська  

Сторожинецького  району 

 

 

Власник (власники) Сторожинецька  міська  рада 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

 витяг з ДРРП на  нерухоме майно серія 

ЕАХ № 218088 від 08.01.2014  року 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

2623190,28  

Стан використання  Вільна 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 7324585000:02:002:0081 площа 7,9708га. 

Оточення меж (опис, схема) - 

Пропоноване цільове використання Будівництво  асфальтного  заводу  

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 



Інвестиційний паспорт 

Сторожинецька міська територіальна громада  
 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні, залізничні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 40 км. 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 30 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

Автошлях Р 62 

Найближча залізнична станція, км 300 метрів 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

старостат с. Комарівці вулиця  Центральна,  

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Староста с.  Комарівці Бажура  Світлана  

Іванівна 43-3-00 

galya1@ukrpost.ua 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки  

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво туристичного  комплексу 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

с. Комарівці Сторожинецького  району 

Власник (власники) Сторожинецька  міська  рада 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

без  правоустановчих   документів 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Вільна 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 2,0 га 

Оточення меж (опис, схема)  

Пропоноване цільове використання Будівництво туристичного  комплексу 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні, залізничні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 40 км.  



Інвестиційний паспорт 

Сторожинецька міська територіальна громада  
 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 30 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

1,5 км 

Найближча залізнична станція, км 1,5 км 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

старостат с. Комарівці вулиця  Центральна,  

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Староста с.  Комарівці Бажура  Світлана  

Іванівна 43-3-00 

galya1@ukrpost.ua 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки  

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво консервного заводу/елеватора 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

с. Слобода-Комарівці Сторожинецького  

району 

 

 
Власник (власники) Сторожинецька  міська  рада 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

без  правоустановчих   документів 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,90 га 

Оточення меж (опис, схема) - 

Пропоноване цільове використання Будівництво консервного заводу/елеватора 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 



Інвестиційний паспорт 

Сторожинецька міська територіальна громада  
 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 45 км.  

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 30 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

2 км 

Найближча залізнична станція, км 2 км 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

старостат с. Слобода-Комарівці 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

староста с. Слобода-Комарівці – Дульгер 

Любов Георгіївна, (03735)72306  
sl-komaravci@ukrpost.ua 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки  

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво станції технічного 

обслуговування автомобілів 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

с. Слобода-Комарівці Сторожинецького  

району 

 

 
Власник (власники) Сторожинецька  міська  рада 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

без  правоустановчих   документів 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,40 га 

Оточення меж (опис, схема) - 

Пропоноване цільове використання СТО 



Інвестиційний паспорт 

Сторожинецька міська територіальна громада  
 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 46 км.  

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 31 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

3 км 

Найближча залізнична станція, км 3 км 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

старостат с. Слобода-Комарівці 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

староста с. Слобода-Комарівці – Дульгер 

Любов Георгіївна, (03735)72306 

sl-komaravci@ukrpost.ua 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки  

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво швейного цеху/центру 

надання побутових послуг 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

с. Слобода-Комарівці Сторожинецького  

району 

 

 
Власник (власники) Сторожинецька  міська  рада 

Наявні документи, що засвідчують власність без  правоустановчих   документів 



Інвестиційний паспорт 

Сторожинецька міська територіальна громада  
 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,40 га 

Оточення меж (опис, схема) - 

Пропоноване цільове використання Швейний цех/побуткомбінат 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 46 км.  

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 31 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

3 км 

Найближча залізнична станція, км 3 км 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

старостат с. Слобода-Комарівці 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

староста с. Слобода-Комарівці – Дульгер 

Любов Георгіївна, (03735)72306  
sl-komaravci@ukrpost.ua 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво об’єктів торгівлі 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

Сторожинецький район, с. Стара Жадова, 

вул. Головна 

Власник (власники) Сторожинецька міська рада 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

В стадії виготовлення 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 



Інвестиційний паспорт 

Сторожинецька міська територіальна громада  
 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,03га 

Оточення меж (опис, схема) -  

Пропоноване цільове використання Комерційне/ Будівництво об’єктів торгівлі 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

- 

Найближчий пункт перетину кордону, км - 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

- 

Найближча залізнична станція, км - 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Старожадівський старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Савчук Іван Васильович, в.о. старости сіл 

Стара Жадова, Нова Жадова, Дібрівка, 

Косованка, 0979249937, 

st.maria@ukrpost.ua 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво об’єктів торгівлі 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

Сторожинецький район, с.Стара Жадова, 

вул. Головна 

Власник (власники) Сторожинецька міська рада 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

В стадії виготовлення 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,05га 

Оточення меж (опис, схема) - 



Інвестиційний паспорт 

Сторожинецька міська територіальна громада  
 

Пропоноване цільове використання Комерційне/ Будівництво об’єктів торгівлі 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 

Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 43 км 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 42 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

Автошлях Р 62 

Найближча залізнична станція, км м. Сторожинець, 21 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Старожадівський старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Савчук Іван Васильович, в.о. старости сіл 

Стара Жадова, Нова Жадова, 

Дібрівка,Косованка, 0979249937, 

st.maria@ukrpost.ua 

 

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)  

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТИПУ GREENFIЕLD (землі запасу місцевих рад та 

орендовані земельні ділянки; землі за межами населених пунктів; земельні ділянки, що 

готуються для продажу Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області ) 

– вільної земельної ділянки 

Загальна інформація 

Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Будівництво об’єктів торгівлі 

Розташування (район, населений пункт, 

вулиця), фото ділянки, схема розміщення 

Сторожинецький район, с. Стара Жадова, 

вул. Головна 

Власник (власники) Сторожинецька міська рада 

Наявні документи, що засвідчують власність 

(державний акт, свідоцтво про власність) 

В стадії виготовлення 

Орієнтована вартість земельної ділянки  

(балансова, оціночна тощо), тис. грн.  

- 

Стан використання  Не використовується 

Технічні параметри земельної ділянки 

Кадастровий номер, площа ділянки, га 0,18га 

Оточення меж (опис, схема) - 

Пропоноване цільове використання Комерційне/ Будівництво об’єктів торгівлі 

Перешкоди наземні (ризик підтоплень та 

зсувів, екологічний стан) 

- 
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Перешкоди підземні (рівень поверхневих та 

ґрунтових вод) 

- 

Обмеження щодо використання (будівельні, 

екологічні тощо) 

- 

Комунікації 

Вода (наявність, параметри) - 

Водовідведення (наявність, параметри) - 

Газопостачання (наявність, параметри) - 

Електроенергія (наявність, параметри) - 

Доступність 

Під’їзні шляхи до об’єкту (автомобільні, 

залізничні) 

автомобільні 

Найближчий міжнародний аеропорт, км, час 

доїзду 

м. Чернівці, 43 км 

Найближчий пункт перетину кордону, км смт. Красноїльськ, 42 км. 

Найближчі автомобільні дороги 

міжнародного чи державного значення, км 

Автошлях Р 62 

Найближча залізнична станція, км м. Сторожинець, 21 км. 

Контактна інформація 

Пропозицію підготовлено (назва 

підприємства, організації, установи, 

власника, сайт ) 

Старожадівський старостинський округ 

Контактні особи (ПІП, посада, телефон, e-

mail) 

Савчук Іван Васильович, в.о. старости сіл 

Стара Жадова, Нова Жадова, 

Дібрівка,Косованка, 0979249937, 

st.maria@ukrpost.ua 
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РОЗДІЛ IІІ. КОНТАКТИ 

 

Контакти для інвесторів:  

Сторожинецька міська рада  

59000 Чернівецька область 

Сторожинецьий район, місто Сторожинець, вул. Грушевського, 6 

Тел. +38 (03735) 2-12-00, 2-50-53  

Електронна адреса: stor-misk-r@ukr.net  
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