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Бережанський район,  
м. Бережани

Земельна ділянка для розміщення газової заправної 
станції. Земельна ділянка знаходиться в межах 
населеного пункту. Цільове призначення земель, 
на яких розміщена дана ділянка – землі житлової 
та громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 0,3 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 1,0 км, обласного центру – 55,0 км. 
Є можливість підключення енергозабезпечення і 
газопостачання.

Контактна особа: Вридник Світлана Михайлівна, 
завідувач сектору економіки Бережанської міської 
ради, тел.: (03548) 2-14-46

0,09 га

Бережанський район,  
м. Бережани

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та 
громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 2,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 2,0 км, обласного центру – 55,0 км. 
Є можливість підключення енергозабезпечення і 
газопостачання.

Контактна особа: Вридник Світлана Михайлівна, 
завідувач сектору економіки Бережанської міської 
ради, тел.: (03548) 2-14-46

0,10 га

Бережанський район,  
с. Волощина

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
9,0 км, до автомагістралей міжнародного значення 
14,0 км, обласного центру – 72 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Вридник Світлана Михайлівна, 
завідувач сектору економіки Бережанської міської 
ради, тел.: (03548) 2-14-46

35,4 га

Бережанський район,  
с. Волощина

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
9,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
14,0 км, обласного центру – 72 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Вридник Світлана Михайлівна, 
завідувач сектору економіки Бережанської міської 
ради, тел.: (03548) 2-14-46

21,6 га

Бережанський район,  
с. Божиків

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
7,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
12,0 км, обласного центру – 70 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Вридник Світлана Михайлівна, 
завідувач сектору економіки Бережанської міської 
ради, тел.: (03548) 2-14-46

27,0 га

Бережанський район,  
с. Божиків

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
7,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
12,0 км, обласного центру – 75 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Вридник Світлана Михайлівна, 
завідувач сектору економіки Бережанської міської 
ради, тел.: (03548) 2-14-46

23,2 га
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Бережанський район,   
с. Волощина

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
9,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
14,0 км, обласного центру – 72 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

15,5 га

Бережанський район,   
с. Молохів

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
25,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
20,0 км, обласного центру – 85,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

160,0 га

Бережанський район,   
с. Дуляби

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
33,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
25,0 км, обласного центру – 85,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

107,1 га

Бережанський район,   
с. Поточани

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
28,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
20,0 км, обласного центру – 87,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

39,78 га

Бережанський район,   
с. Мечищів

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
27,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
22,0 км, обласного центру – 87,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

44,8 га

Бережанський район,   
с. Куряни

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
3,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
0,3 км, обласного центру – 80,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

32,0 га
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Бережанський район,   
с. Вільховець

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
16,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
8,0 км, обласного центру – 64,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

38,8 га

Бережанський район,   
с. Вільховець

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
16,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
8,0 км, обласного центру – 64,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

8,5 га

Бережанський район,   
с. Шибалин

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
12,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
4,0 км, обласного центру – 50,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

56,05 га

Бережанський район,   
с. Шибалин

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до автомагістралей 
міжнародного значення – 1,0 км, обласного 
центру – 50,0 км. Є можливість підключення 
енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

42,4 га

Бережанський район,   
с. Вільховець

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
16,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
8,0 км, обласного центру – 64,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

16,8 га

Бережанський район,   
с. Вільховець

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
16,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
8,0 км, обласного центру – 64,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

28,4 га
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Бережанський район,   
с. Літятин

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
10,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
14,0 км, обласного центру – 50,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

42,0 га

Бережанський район,  
с. Вербів

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до автомагістралей 
міжнародного значення – 1,0 км, обласного 
центру – 50,0 км. Є можливість підключення 
енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

3,8 га

Бережанський район,   
с. Саранчуки

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
4,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
10,0 км, обласного центру – 70,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

15,9 га

Бережанський район,   
с. Саранчуки

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
4,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
10,0 км, обласного центру – 70,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

80,5 га

Бережанський район,   
с. Вербів

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до автомагістралей 
міжнародного значення – 1,0 км, обласного 
центру – 50,0 км. Є можливість підключення 
енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

14,8 га

Бережанський район,  
с. Вербів

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до автомагістралей 
міжнародного значення – 1,0 км, обласного 
центру – 50,0 км. Є можливість підключення 
енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

7,7 га
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Бережанський район,   
с. Саранчуки

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
4,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
10,0 км, обласного центру – 70,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

44,05 га

Бережанський район,   
с. Посухів

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до залізничної станції – 
3,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
6,0 км, обласного центру – 60,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

20,4 га

Борщівський район,   
м. Борщів, вул. Нічлава

Земельна ділянка знаходиться на території міста. 
Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі житлової та громадської 
забудови. Відстань до залізничної станції – 0,5 км, 
до автомагістралей міжнародного значення – 
25,0 км, обласного центру – 110,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення і газопостачання.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

0,02 га

Борщівський район,   
с. Гермаківка

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та 
громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 19,0 км, до автомагістралей державного 
значення – 1,3 км, обласного центру – 105,0 км. 
Є можливість підключення енергозабезпечення і 
газопостачання.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

0,04 га

Бережанський район,   
с. Жуків

Земельна ділянка для розміщення вітро-, 
геліоелектростанції. Земельна ділянка знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення (для сінокосіння 
і випасання худоби). Відстань до автомагістралей 
міжнародного значення – 10,0 км, обласного 
центру – 60,0 км. Є можливість підключення 
енергозабезпечення.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

12,0 га

Борщівський район,   
м. Борщів, вул. Вовківська

Земельна ділянка знаходиться на території міста. 
Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі житлової та громадської 
забудови. Відстань до залізничної станції – 0,5 км, 
до автомагістралей міжнародного значення – 
25,0 км, обласного центру – 110,0 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення і газопостачання.

Контактна особа: Урдейчук Володимир Петрович, 
начальник відділу економічного розвитку 
Бережанської райдержадміністрації, 
тел.: (03548) 2-12-78, (096) 503-00-52, 
urdijchuk@ukr.net

0,03 га
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Борщівський район,   
с. Гермаківка

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та 
громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 21,0 км, до автомагістралей державного 
значення – 1,3 км, обласного центру – 105,0 км. Є 
можливість підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Солтицький Віталій Васильович, 
тел.: (03541) 3-85-31, babyntsi-sr@i.ua

0,04 га

Борщівський район,  
с. Бабинці

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та 
громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 16,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 40 км, обласного центру – 135 км. Є 
можливість підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Солтицький Віталій Васильович, 
тел.: (03541) 3-85-31, babyntsi-sr@i.ua

0,02 га

Борщівський район,  
с. Кривче

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі громадської 
забудови. Відстань до залізничної станції – 2,5 км, 
до автомагістралей державного значення – 
0,01 км, обласного центру – 101 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення, газопостачання, 
водопостачання.

Контактна особа: Солтицький Віталій Васильович, 
тел.: (03541) 3-85-31, babyntsi-sr@i.ua

0,45 га

Борщівський район,  
с. Сапогів

Земельна ділянка, з твердим покриттям знаходиться 
в межах населеного пункту. На земельній ділянці 
є наявні будівлі. Цільове призначення земель, на 
яких розміщена дана ділянка – землі житлової та 
громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 15,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 42 км, обласного центру – 129 км. Є 
можливість підключення енергозабезпечення і 
газопостачання.

Контактна особа: Солтицький Віталій Васильович, 
тел.: (03541) 3-85-31, babyntsi-sr@i.ua

0,01 га

Борщівський район,  
с. Бабинці

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та 
громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 14,8 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 40 км, обласного центру – 135 км. Є 
можливість підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Солтицький Віталій Васильович, 
тел.: (03541) 3-85-31, babyntsi-sr@i.ua

0,01 га

Борщівський район,  
с. Кривче

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та 
громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 2,5 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 45 км, обласного центру – 101 км. Є 
можливість підключення енергозабезпечення.

Контактна особа: Солтицький Віталій Васильович, 
тел.: (03541) 3-85-31, babyntsi-sr@i.ua

0,26 га
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Борщівський район,   
с. Трубчин

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Підведена дорога з твердим покриттям. Цільове 
призначення земель, на яких розміщена дана ділянка – 
землі громадської забудови. Відстань до залізничної 
станції – 15,0 км, до автомагістралей державного 
значення – 3,0 км, обласного центру – 165 км. 
Є можливість підключення енергозабезпечення, 
газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Лепак Іван Іванович, сільський 
голова с. Підзамочок, тел.: (067) 350-72-51

0,7 га

Бучацький район,  
с. Підзамочок

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Підведена дорога з твердим покриттям. 
Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
значення. Відстань до залізничної станції – 4,0 км, 
до автомагістралей міжнародного значення – 1,0 км, 
обласного центру – 70 км. Є можливість підключення 
енергозабезпечення і газопостачання.

Контактна особа: Лепак Іван Іванович, сільський 
голова с. Підзамочок, тел.: (067) 350-72-51

4,5 га

Бучацький район,  
смт Золотий Потік

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Відстань до залізничної станції – 
16,0 км, до автомагістралей державного значення – 
16,0 км, обласного центру – 85 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення, водопостачання і 
газопостачання.

Контактна особа: Лепак Іван Іванович, сільський 
голова с. Підзамочок, тел.: (067) 350-72-51

3,0 га

Бучацький район,  
м. Бучач, вул. Галицька

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Підведена дорога з твердим покриттям. 
Цільове призначення земель, на яких розміщена дана 
ділянка – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення (землі 
промислового призначення). Відстань до залізничної 
станції – 2,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 2,0 км, обласного центру – 70 км. Наявне 
енергозабезпечення і газопостачання. Можливе 
підключення водопостачання.

Контактна особа: Лепак Іван Іванович, сільський 
голова с. Підзамочок, тел.: (067) 350-72-51

5,2 га

Бучацький район,  
с. Підлісся

Земельна ділянка знаходиться за межами 
населеного пункту. Цільове призначення земель, на 
яких розміщена дана ділянка – землі громадської 
забудови. Відстань до залізничної станції – 4,0 км, 
до автомагістралей державного значення – 
0,3 км, обласного центру – 70 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення, водопостачання і 
газопостачання.

Контактна особа: Лепак Іван Іванович, сільський 
голова с. Підзамочок, тел.: (067) 350-72-51

1,87 га

Бучацький район,  
с. Порохова

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Відстань до залізничної станції – 
17,0 км, до автомагістралей державного значення – 
17,0 км, обласного центру – 87 км. Є можливість 
підключення енергозабезпечення, водопостачання і 
газопостачання.

Контактна особа: Лепак Іван Іванович, сільський 
голова с. Підзамочок, тел.: (067) 350-72-51

2,0 га
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Бучацький район,  
м. Бучач, вул. Галицька

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Підведена дорога з твердим покриттям. 
Цільове призначення земель, на яких розміщена дана 
ділянка – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення (землі 
промислового призначення). Відстань до залізничної 
станції – 2,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 0,5 км, обласного центру – 70 км. Наявне 
енергозабезпечення і газопостачання. Можливе 
підключення водопостачання.

Контактна особа: Гладун Степан Васильович міський 
голова м. Хоростків, тел.: (03557) 5-13-37, 
horrada@ukr.net

4,8 га

Гусятинський район,  
м. Хоростків

Земельна ділянка, з твердим покриттям знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення (землі промислового 
призначення). Відстань до залізничної станції – 
4,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 5,0 км, обласного центру – 56,0 км. 
Наявне енергозабезпечення. Можливе підключення 
газопостачання, водопостачання та каналізації.

Контактна особа: Гладун Степан Васильович міський 
голова м. Хоростків, тел.: (03557) 5-13-37, 
horrada@ukr.net

4,0 га

Гусятинський район, 
с. Васильківці

Земельна ділянка знаходиться за межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Розташування 
ділянки по відношенню до автомобільних під’їзних 
шляхів – 0,5 км. Відстань до залізничної станції – 
3,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
15,0 км, обласного центру – 75,0 км. Наявне 
енергозабезпечення та водопостачання. Можливе 
підключення газопостачання.

Контактна особа: Гладун Степан Васильович міський 
голова м. Хоростків, тел.: (03557) 5-13-37, 
horrada@ukr.net

15,0 га

Гусятинський район, 
с. Суходіл

Земельна ділянка з твердим покриттям знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
оздоровчого призначення. Розташування ділянки 
по відношенню до автомобільних під’їзних шляхів – 
0,3 км. Відстань до залізничної станції – 6,0 км, 
до автомагістралей міжнародного значення – 
25,0 км, обласного центру – 82,0 км. Наявне 
енергозабезпечення та водопостачання. Можливе 
підключення газопостачання.

Контактна особа: Гладун Степан Васильович міський 
голова м. Хоростків, тел.: (03557) 5-13-37, 
horrada@ukr.net

6,0 га

Гусятинський район,  
с. Котівка

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту. Раніше, територія комплексу з розведення 
великої рогатої худоби «Маяк». Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення (землі промислового 
призначення). Відстань до залізничної станції – 
5,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
0,5 км, обласного центру – 64,0 км. Наявне 
енергозабезпечення та водопостачання. Можливе 
підключення газопостачання.

Контактна особа: Гладун Степан Васильович міський 
голова м. Хоростків, тел.: (03557) 5-13-37, 
horrada@ukr.net

20,0 га

Гусятинський район,  
с. Чабарівка

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Відстань до залізничної станції – 
3,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 
20,0 км, обласного центру – 78,0 км. Наявне 
енергозабезпечення та водопостачання. Можливе 
підключення газопостачання.

Контактна особа: Гладун Степан Васильович міський 
голова м. Хоростків, тел.: (03557) 5-13-37, 
horrada@ukr.net

10,0 га
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Гусятинський район,  
с. Калагарівка

Земельна ділянка з твердим покриттям знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
рекреаційного призначення. Розташування ділянки 
по відношенню до автомобільних під’їзних шляхів – 
1,0 км. Відстань до залізничної станції – 17,0 км, 
до автомагістралей міжнародного значення – 
65,0 км, обласного центру – 65,0 км. Наявне 
енергозабезпечення. Можливе підключення 
газопостачання.

Контактна особа: Галабіцький Б.М., 
тел.: (098) 009-02-64, (03557) 3-33-22, contact@hsr.
gov.ua

25,0 га

Гусятинський район,   
с. Красне

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,5 км. Відстань 
до залізничної станції – 25,0 км, обласного центру – 
57,0 км. Можливе підключення енергозабезпечення, 
газопостачання та водопостачання.

Контактна особа: Галабіцький Б. М., 
тел.: (098) 009-02-64, (03557) 3-33-22, 
contact@hsr.gov.ua

10,0 га

Збаразький район,   
м. Збараж,  

вул. Д. Галицького

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (землі промислового призначення). 
Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,2 км. Відстань 
до залізничної станції – 1,7 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 0,5 км, обласного центру – 
22,0 км. Можливе підключення енергозабезпечення, 
газопостачання, водопостачання та каналізації.

Контактна особа: Галабіцький Б. М., 
тел.: (098) 009-02-64, (03557) 3-33-22, 
contact@hsr.gov.ua

2,0 га

Збаразький район,   
с. Базаринці

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (землі промислового призначення). 
Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,1 км. Відстань 
до залізничної станції – 0,25 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 2,5 км, обласного центру – 
22,0 км. Можливе підключення енергозабезпечення, 
газопостачання, водопостачання та каналізації.

Контактна особа: Галабіцький Б. М., 
тел.: (098) 009-02-64, (03557) 3-33-22, 
contact@hsr.gov.ua

3,0 га

Заліщицький район,   
с. Іване-Золоте

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі рекреаційного 
призначення. Відстань до залізничної станції – 5,0 км, 
до автомагістралей державного значення – 7,0 км, 
обласного центру – 125,0 км. Можливе підключення 
електропостачання, водопостачання, газопостачання.

Контактна особа: Галабіцький Б. М.,
тел.: (098) 009-02-64, (03557) 3-33-22, 
contact@hsr.gov.ua

10,0 га

Збаразький район,   
с. Залужжя

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (землі промислового призначення). 
Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,2 км. Відстань 
до залізничної станції – 2,5 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 0,5 км, обласного центру – 
22,0 км. Можливе підключення енергозабезпечення, 
газопостачання, водопостачання та каналізації.

Контактна особа: Галабіцький Б.М., 
тел.: (098) 009-02-64, (03557) 3-33-22, 
contact@hsr.gov.ua

12,6 га
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Зборівський район,  
с. Тустоголови

Земельна ділянка з наявним твердим покриттям 
знаходиться за межами населеного пункту. Цільове 
призначення земель, на яких розміщена дана ділянка – 
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення (землі промислового 
призначення). Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,2 км. Відстань 
до залізничної станції – 3,5 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 2,5 км, обласного центру – 
35,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Пихальський Василь Петрович, 
голова Млиновецької сільської ради, 
тел.: (03540) 5-34-31

4,03 га

Зборівський район,  
с. Присівці

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (землі промислового призначення). 
Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,4 км. Відстань 
до залізничної станції – 3,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 1,3 км, обласного центру – 
38,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Пихальський Василь Петрович, 
голова Млиновецької сільської ради, 
тел.: (03540) 5-34-31

10,1 га

Зборівський район,   
с. Оліїв

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі запасу, резервного 
фонду та загального користування. Розташування 
ділянки по відношенню до автомобільних під’їзних 
шляхів – 0,01 км. Відстань до залізничної станції – 
15,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 15,0 км, обласного центру – 52,0 км. 
Наявне енергозабезпечення. Можливе підключення 
газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Пихальський Василь Петрович, 
голова Млиновецької сільської ради, 
тел.: (03540) 5-34-31

2,0 га

Козівський район,   
с. Денисів

Земельна ділянка знаходиться за межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 7,0 км, до 
залізничної станції – 8,0 км, обласного центру – 
25,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Пихальський Василь Петрович, 
голова Млиновецької сільської ради, 
тел.: (03540) 5-34-31

35,0 га

Зборівський район,   
с. Кудобинці

Земельна ділянка з наявним твердим покриттям 
знаходиться за межами населеного пункту. Цільове 
призначення земель, на яких розміщена дана ділянка – 
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення (землі промислового 
призначення). Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,4 км. Відстань 
до залізничної станції – 3,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 5,0 км, обласного центру – 
40,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Пихальський Василь Петрович, 
голова Млиновецької сільської ради, 
тел.: (03540) 5-34-31

10,0 га

Зборівський район,   
с. Оліїв

Земельна ділянка, частково з твердим покриттям 
знаходиться за межами населеного пункту. Цільове 
призначення земель, на яких розміщена дана ділянка – 
землі запасу, резервного фонду та загального 
користування. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,01 км. Відстань 
до залізничної станції – 15,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 15,0 км, обласного центру – 
52,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Пихальський Василь Петрович, 
голова Млиновецької сільської ради, 
тел.: (03540) 5-34-31

7,5 га
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Козівський район,   
с. Дибще

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Відстань до автодороги державного 
значення – 2,0 км, до залізничної станції – 5,0 км, 
обласного центру – 40,0 км. Наявне газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Тесля Михайло Степанович, 
сільський голова с. Ішків, тел.: (03547) 2-75-31

8,0 га

Козівський район,   
с. Ішків

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 0,01 км, до 
залізничної станції – 7,0 км, обласного центру – 
32,0 км. Наявне газопостачання, водопостачання та 
електропостачання.

Контактна особа: Тесля Михайло Степанович, 
сільський голова с. Ішків, тел.: (03547) 2-75-31

0,6 га

Козівський район,   
с. Криве

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 7,0 км, до 
залізничної станції – 8,0 км, обласного центру – 
41,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Тесля Михайло Степанович, 
сільський голова с. Ішків, тел.: (03547) 2-75-31

15,0 га

Козівський район,   
с. Олесине

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 2,0 км, до 
залізничної станції – 8,0 км, обласного центру – 
42,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Тесля Михайло Степанович, 
сільський голова с. Ішків, тел.: (03547) 2-75-31

12,0 га

Козівський район,  
с. Ішків

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 0,01 км, до 
залізничної станції – 7,0 км, обласного центру – 
32,0 км. Наявне газопостачання, водопостачання та 
електропостачання.

Контактна особа: Тесля Михайло Степанович, 
сільський голова с. Ішків, тел.: (03547) 2-75-31

1,2 га

Козівський район,   
с. Конюхи

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Відстань до автодороги державного 
значення – 0,01 км, до залізничної станції – 18,0 км, 
обласного центру – 60,0 км. Наявне газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Тесля Михайло Степанович, 
сільський голова с. Ішків, тел.: (03547) 2-75-31

2,5 га
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Кременецький район,   
с. Білокриниця

Земельна ділянка знаходиться в межах 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 1,0 км, до 
залізничної станції – 0,5 км, обласного центру – 
75,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Федорук Микола Степанович, 
тел.: (097) 760-63-54, v.berezgci_rada@ukr.net

46,0 га

Кременецький район,   
с. Великі Бережці

Земельна ділянка знаходиться в межах 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 3,8 км, до 
залізничної станції – 10,0 км, обласного центру – 
78,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Федорук Микола Степанович, 
тел.: (097) 760-63-54, v.berezgci_rada@ukr.net

0,53 га

Кременецький район,   
с. Катеринівка

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 0,2 км, до 
залізничної станції – 20,0 км, обласного центру – 
63,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Федорук Микола Степанович, 
тел.: (097) 760-63-54, v.berezgci_rada@ukr.net

14,84 га

Кременецький район,   
с. Лопушне

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 0,1 км, до 
залізничної станції – 55,0 км, обласного центру – 
55,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Федорук Микола Степанович, 
тел.: (097) 760-63-54, v.berezgci_rada@ukr.net

7,14 га

Кременецький район,  
с. Волиця

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 0,15 км, до 
залізничної станції – 38,0 км, обласного центру – 
50,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Федорук Микола Степанович, тел.: 
(097) 760-63-54, v.berezgci_rada@ukr.net

7,05 га

Кременецький район,   
с. Іванківці

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 3,0 км, до 
залізничної станції – 23,0 км, обласного центру – 
58,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Федорук Микола Степанович, тел.: 
(097) 760-63-54, v.berezgci_rada@ukr.net

9,0 га
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Кременецький район,   
с. Лопушне

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань 
до автодороги державного значення – 0,1 км, до 
залізничної станції – 55,0 км, обласного центру – 
55,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання та електропостачання.

Контактна особа: Казновецький Роман 
Володимирович, Лановецький міський голова 
м. Ланівці, тел.: (096) 834-59-99, lan_misto@ukr.net

15,0 га

Лановецький район  
м. Ланівці

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення земель, на 
яких розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (землі промислового призначення). 
Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,5 км. Відстань 
до залізничної станції – 1,85 км, обласного центру – 
57,0 км. Наявне газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Казновецький Роман 
Володимирович, Лановецький міський голова 
м.Ланівці, тел.: (096) 834-59-99, lan_misto@ukr.net

19,2 га

Монастириський район,  
м. Монастириська

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі загального 
користування. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,5 км. Відстань 
до залізничної станції – 20,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 60,0 км, обласного центру – 
90,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання та 
каналізації.

Контактна особа: Казновецький Роман 
Володимирович, Лановецький міський голова 
м. Ланівці, тел.: (096) 834-59-99, lan_misto@ukr.net

10,0 га

Монастириський район,  
с. Бертники

32 га земельної ділянки знаходиться в межах населеного 
пункту, решта 40 га поза її межами. На ділянці розміщені 
корисні копалини – четвертинні суглинки, глини косівської 
світи та вапняки опільської світи баденського регіоярусу. 
Цільове призначення земель, на яких розміщена дана 
ділянка – землі сільськогосподарського призначення. 
Розташування ділянки по відношенню до автомобільних 
під’їзних шляхів – 0,2 км. Відстань до залізничної 
станції – 15,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 52,0 км, обласного центру – 85,0 км. 
Наявне енергозабезпечення. Можливе підключення 
газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Казновецький Роман Володимирович, 
Лановецький міський голова м. Ланівці, 
тел.: (096) 834-59-99, lan_misto@ukr.net

72,0 га

Лановецький район,  
с. Білозірка

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
лісогосподарського призначення. Розташування 
ділянки по відношенню до автомобільних під’їзних 
шляхів – 5,5 км. Відстань до залізничної станції – 18,0     
км, обласного центру – 74,0 км. Можливе підключення 
комунікацій (електропостачання, газопостачання, 
водопостачання).

Контактна особа: Казновецький Роман 
Володимирович, Лановецький міський голова 
м. Ланівці, тел.: (096) 834-59-99, lan_misto@ukr.net

35,7 га

Лановецький район,   
с. Якимівці

Земельна ділянка знаходиться поза межами 
населеного пункту. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Розташування 
ділянки по відношенню до автомобільних під’їзних 
шляхів – 0,1 км. Відстань до залізничної станції – 
11,0 км, обласного центру – 72,0 км. Наявне 
електропостачання. Можливе підключення 
газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Казновецький Роман 
Володимирович, Лановецький міський голова 
м. Ланівці, тел.: (096) 834-59-99, lan_misto@ukr.net

0,7 га
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Підволочиський район, 
смт Підволочиськ,  

вул. Лисенка

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (землі промислового призначення). 
Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,05 км. Відстань 
до залізничної станції – 1,5 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 2,0 км, обласного центру – 
42,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання та 
каналізації.

Контактна особа: Широкий Василь Йосипович, 
сільський голова с. Мужилів, тел.: (03542) 4-62-31

5,3 га

Підгаєцький район,  
с. Мужилів

Земельна ділянка з частковим твердим покриттям 
знаходиться за межами населеного пункту. На ділянці 
знаходиться будівлі колишньої ферми у занедбаному 
стані. Цільове призначення земель на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,2 км. Відстань 
до залізничної станції – 22,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 23,0 км, обласного центру – 
70,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Широкий Василь Йосипович, 
сільський голова с. Мужилів, тел.: (03542) 4-62-31

18,2 га

Підгаєцький район,  
с. Поплави

Земельна ділянка з частковим твердим покриттям 
знаходиться за межами населеного пункту. На 
території ділянки знаходяться будівлі в аварійному 
стані. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,5 км. Відстань 
до залізничної станції – 32,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 39,0 км, обласного центру – 
54,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Широкий Василь Йосипович, 
сільський голова с. Мужилів, тел.: (03542) 4-62-31

25,9 га

Підгаєцький район,  
с. Завалів

Земельна ділянка з частковим твердим покриттям 
знаходиться за межами населеного пункту. На ділянці 
розміщені будівлі, частина приміщень пристосована 
під тік і пилораму, решту приміщень в аварійному 
стані. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,3 км. Відстань 
до залізничної станції – 22,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 39,0 км, обласного центру – 
75,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Широкий Василь Йосипович, 
сільський голова с. Мужилів, тел.: (03542) 4-62-31

15,4 га

Підгаєцький район,  
с. Голгоча

Земельна ділянка з частковим твердим покриттям 
знаходиться за межами населеного пункту. 
Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,1 км. Відстань 
до залізничної станції – 33,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 39,0 км, обласного центру – 
73,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Широкий Василь Йосипович, 
сільський голова с. Мужилів, тел.: (03542) 4-62-31

11,2 га

Підгаєцький район,  
с. Шумляни

Земельна ділянка з частковим твердим покриттям 
знаходиться за межами населеного пункту. 
Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,3 км. Відстань 
до залізничної станції – 25,7 км, обласного центру – 
75,4 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Широкий Василь Йосипович, 
сільський голова с. Мужилів, тел.: (03542) 4-62-31

9,9 га
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Підгаєцький район,  
м. Підгайці

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 0,01 км. Відстань 
до залізничної станції – 22,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення –42,0 км, обласного центру – 
70,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Лещук Я. М., начальник відділу 
архітектури та містобудування, головний архітектор 
м. Теребовля; Голяк О. Б., начальник відділу земельних 
ресурсів тел.: (03551) 2-14-62

1,5 га

Теребовлянський район,  
с. Кровінка

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та громадської 
забудови. Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,1 км. Відстань 
до залізничної станції – 1,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 0,01 км, обласного центру – 
30,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання і 
каналізації.

Контактна особа: Лещук Я. М., начальник відділу 
архітектури та містобудування, головний архітектор 
м. Теребовля; Голяк О. Б., начальник відділу земельних 
ресурсів тел.: (03551) 2-14-62

0,2 га

Тернопільський район,  
с. Гаї Шевченківські

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель. на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та громадської 
забудови. Відстань до залізничної станції – 5,0 км, 
до автомагістралей державного значення – 0,01 км, 
обласного центру – 0,01 км. Можливе підключення 
газопостачання, електропостачання, водопостачання 
і каналізації.

Контактна особа: Лещук Я. М., начальник відділу 
архітектури та містобудування, головний архітектор 
м. Теребовля; Голяк О. Б., начальник відділу земельних 
ресурсів тел.: (03551) 2-14-62

1,0 га

Тернопільський район,  
с. Смолянка

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та громадської 
забудови. Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 10,0 км. Відстань 
до залізничної станції – 3,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 10,0 км, обласного центру – 
20,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання і 
каналізації.

Контактна особа: Лещук Я. М., начальник відділу 
архітектури та містобудування, головний архітектор м. 
Теребовля; Голяк О. Б., начальник відділу земельних 
ресурсів тел.: (03551) 2-14-62

0,8 га

Теребовлянський район,  
м. Теребовля,  
вул. Затишна

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та громадської 
забудови. Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,1 км. Відстань 
до залізничної станції – 1,5 км, обласного центру – 
33,0 км. Можливе підключення газопостачання, 
водопостачання і електропостачання.

Контактна особа: Лещук Я. М., начальник відділу 
архітектури та містобудування, головний архітектор 
м. Теребовля; Голяк О. Б., начальник відділу земельних 
ресурсів тел.: (03551) 2-14-62

0,5 га

Тернопільський район,  
с. Великі Гаї

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель. на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та 
громадської забудови. Колишній піщаний кар’єр, 
на даний час відпрацьований. Розташування 
ділянки по відношенню до автомобільних 
під’їзних шляхів – 0,5 км. Відстань до залізничної 
станції – 3,0 км, до автомагістралей міжнародного 
значення – 2,0 км, обласного центру – 2,0 км. 
Наявне енергозабезпечення. Можливе підключення 
газопостачання, водопостачання і каналізації.

Контактна особа: Лещук Я. М., начальник відділу 
архітектури та містобудування, головний архітектор 
м. Теребовля; Голяк О. Б., начальник відділу земельних 
ресурсів тел.: (03551) 2-14-62

1,6 га
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Тернопільський район,  
с. Застав’є

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та громадської 
забудови. Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 5,0 км. Відстань 
до залізничної станції – 8,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 11,0 км, обласного центру – 
20,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Кравчинюк Галина Іванівна, 
тел.: (0352) 49-02-98, (067) 902-12-48

1,0 га

Тернопільський район,  
с. Баворів

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі житлової та громадської 
забудови. Розташування ділянки по відношенню до 
автомобільних під’їзних шляхів – 0,001 км. Відстань 
до залізничної станції – 10,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 9,0 км, обласного центру – 
17,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Кравчинюк Галина Іванівна, 
тел.: (0352) 49-02-98, (067) 902-12-48

9,3 га

Чортківський район,  
с. Джуринська Слобідка

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 1,8 км. Відстань 
до залізничної станції – 0,9 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 16,5 км, обласного центру – 
85,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання.

Контактна особа: Кравчинюк Галина Іванівна, 
тел.: (0352) 49-02-98, (067) 902-12-48

4,1 га

Чортківський район,  
с. Пробіжна

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту, прилягає до дороги. Цільове призначення 
земель, на яких розміщена дана ділянка – землі 
сільськогосподарського призначення. Відстань до 
залізничної станції – 8,5 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 12,0 км, обласного центру – 
84,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання і водопостачання.

Контактна особа: Кравчинюк Галина Іванівна, 
тел.: (0352) 49-02-98, (067) 902-12-48

16,8 га

Чортківський район,  
с. Джуринська Слобідка

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 1,8 км. Відстань 
до залізничної станції – 1,3 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 16,5 км, обласного центру – 
85,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання.

Контактна особа: Кравчинюк Галина Іванівна, 
тел.: (0352) 49-02-98, (067) 902-12-48

5,0 га

Чортківський район,  
с. Джуринська Слобідка

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких розміщена 
дана ділянка – землі сільськогосподарського 
призначення. Розташування ділянки по відношенню 
до автомобільних під’їзних шляхів – 1,8 км. Відстань 
до залізничної станції – 0,9 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 16,5 км, обласного центру – 
85,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання.

Контактна особа: Кравчинюк Галина Іванівна, 
тел.: (0352) 49-02-98, (067) 902-12-48

8,0 га
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Чортківський район,  
с. Пробіжна

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (землі промисловості). Розташування 
ділянки по відношенню до автомобільних під’їзних 
шляхів – 0,7 км. Відстань до залізничної станції – 8,5 
км, до автомагістралей міжнародного значення – 
12,0 км, обласного центру – 84,0 км. Наявне 
енергозабезпечення. Можливе підключення 
газопостачання і водопостачання.

Контактна особа: Данилюк Іван Федорович, 
тел.: (03558) 3-13-92

8,0 га

Шумський район,  
с. Малі Дедеркали

Земельна ділянка з наявним твердим покриттям знаходиться 
за межами населеного пункту. Цільове призначення земель, на 
яких розміщена дана ділянка – землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (землі 
промисловості). Попередньо використовувався як аеродром для 
сільськогосподарської авіації. Земельна ділянка розташована 
біля регіональних доріг загального користування державного 
значення Р-26 Остріг–Кременець–Почаїв-Радивилів, Р-32 
Кременець – Біла Церква – Ржищів, обласної автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення О201722 
Великі Дедеркали – Ямпіль, вздовж територіальної автомобільної 
дороги загального користування місцевого значення Т-20-08 
Шумськ – Великі Дедеркали. Відстань до залізничної станції – 
30,0 км, до автомагістралей міжнародного значення – 80,0 
км, обласного центру – 90,0 км. Наявне енергозабезпечення. 
Можливе підключення газопостачання, водопостачання і 
каналізації.

Контактна особа: Данилюк Іван Федорович, тел.: (03558) 3-13-92

13,1 га

м. Чортків

Земельна ділянка знаходиться в межах населеного 
пункту. Цільове призначення земель, на яких 
розміщена дана ділянка – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення (землі промисловості). До 
загальної площі входить земельна ділянка розміром 
1,5 га для обслуговування діючого АГНКС (авто-
газонаповнюючої компресорної станції). Відстань 
до залізничної станції – 3,0 км, до автомагістралей 
міжнародного значення – 0,1 км, обласного центру – 
78,0 км. Наявне енергозабезпечення. Можливе 
підключення газопостачання, водопостачання.

Контактна особа: Данилюк Іван Федорович, 
тел.: (03558) 3-13-92

98,5 га
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ВАТ «Бережанський 
склозавод»

вул. Лепких, 33, м. Бережани

Загальна площа приміщень – 12100,0 м2, 
з них: виробничі приміщення – 6000,0 м2, 
адміністративні приміщення – 6100,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 9,91 га. В наявності всі 
інженерні комунікації, крім каналізації. Форма 
власності приміщення і земельної ділянки – 
приватна. Пропонується продаж, ціна – 
6800,0 тис. грн. Відстань до залізничної станції – 
1,0 км, до м. Тернопіль – 65,0 км.

Контактна особа: Арбітражний керуючий-
ліквідатор – Окряк А. В.   тел.: (067) 927-87-10.

12100,0 м2

ТзОВ 
“Бережаниавтотранс”

вул. Золочівська, м. Бережани

Загальна площа приміщень – 4650,0 м2. Форма 
власності приміщення і земельної ділянки – 
приватна. Пропонується продаж, цінаї – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
0,5 км, до м. Тернопіль – 53,0 км.

Контактна особа: Кріль Василь Тарасович,   
тел.: (067) 352-15-58.

4650,0 м2

Будівля для створення 
комплексу (під 
птахоферму)

с. Саранчуки, Бережанський район

Загальна площа приміщень – 3428,4 м2. Площа 
земельної ділянки – 3,95 га. Форма власності 
приміщення та земельної ділянки – комунальна. 
Пропонується оренда або створення спільного 
підприємства, ціна – договірна. В наявності 
електропостачання та водопостачання. Відстань 
до залізничної станції – 0,3 км, до м. Тернопіль – 
53,0 км.

Контактна особа: Семенець Іван Мирославович,   
тел.: (096) 496-32-74, saran_cp_2011@meta.ua

3428,4 м2

Цех музичних інструментів

вул. І. Франка, 31, смт Мельниця-Подільська, 
Борщівський район

Загальна площа приміщень – 1176,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 2,19 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – колективна, земельної ділянкиї – 
комунальна. Пропонується оренда, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
5,0 км, до м. Тернопіль – 145,0 км.

Контактна особа: голова Мельнице-Подільської 
селищної об’єднаної територіальної громадиї – 
Боднарчук Володимир Васильович,
тел.: (03541) 4-13-48.

1176,0 м2

ВАТ «Мікрон»

вул. Золочівська, 30, м. Бережани

Загальна площа приміщень – 16000,0 м2, з 
них: виробничі приміщення – 8000,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 8,3 га. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується оренда, продаж або створення 
спільного підприємства, ціна – договірна. В 
наявності всі інженерні комунікації. Відстань до 
залізничної станції – 1,0 км, до м. Тернопіль – 
53,0 км.

Контактна особа: Борецький Ярослав Ігорович,   
тел.: (067) 208-56-68.

16000,0 м2

Тваринницький комплекс 
(під ВРХ) та допоміжні 

приміщення

с. Саранчуки, Бережанський район

7045,0 м2

Загальна площа приміщень – 16000,0 м2, з 
них: виробничі приміщення – 8000,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 8,3 га. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується оренда, продаж або створення 
спільного підприємства, ціна – договірна. В 
наявності всі інженерні комунікації. Відстань до 
залізничної станції – 1,0 км, до м. Тернопіль – 
53,0 км.

Контактна особа: Борецький Ярослав Ігорович,   
тел.: (067) 208-56-68.
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КП «Борщівагропромбуд»

с. Івано-Пусте, Борщівський район

Загальна площа приміщень – 1340,0 м2. 
Пропонується оренда, продаж, ціна – договірна. 
Відстань до залізничної станції – 0,1 км, до 
м. Тернопіль – 134,0 км.

Контактна особа: Коробій Степан Іванович,   
тел.: (03541) 3-73-70.

1340,0 м2

ВАТ «Агропромтехніка»

с. Івано-Пусте, Борщівський район

Загальна площа приміщень – 980,0 м2. В 
наявності електропостачання. Пропонується 
оренда, продаж, ціна – договірна. Відстань до 
залізничної станції – 0,1 км, до м. Тернопіль – 
134,0 км.

Контактна особа: Гаврилюк Василь Іванович,   
тел.: (03541) 4-56-61.

980,0 м2

Виробниче приміщення 
по виробництву 

концентрованих соків

вул. Федьковича, 2, м. Борщів

Загальна площа приміщень – 399,3 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,38 га. В наявності 
всі інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується оренда або продаж, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
0,5 км, до м. Тернопіль – 110,0 км.

Контактна особа: начальник управління 
економічного розвитку та торгівлі Борщівської 
райдержадміністрації – Ставрук Олександра 
Михайлівна,   тел.: (03541) 2-15-84.

399,3 м2

КП «Світанок»

вул. І. Франка, 3, смт Мельниця-Подільська, 
Борщівський район

Загальна площа приміщень – 3596,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 4,0 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – колективна, земельної ділянки – 
комунальна. Пропонується оренда або продаж, 
ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станціїї – 4,0 км, до м. Тернопіль – 146,0 км.

Контактна особа: голова Мельнице-
Подільської селищної об’єднаної територіальної 
громадиїї – Боднарчук Володимир Васильович,    
тел.: (03541) 4-13-48.

3596,0 м2

Консервний завод

смт Мельниця-Подільська, Борщівський 
район

Загальна площа приміщень – 1200,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 4,0 га. В наявності 
електропостачання. Пропонується оренда, 
продаж, ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станції – 3,0 км, до м. Тернопіль – 110,0 км.

Контактна особа: Боднарчук Володимир 
Васильович,   тел.: (03541) 4-13-48, 
mpsr2008@ukr.net.

1200,0 м2

Завод продтоварів

вул. Незалежності, 3, смт Мельниця-
Подільська, Борщівський район

3800,0 м2

Загальна площа приміщень – 1200,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 4,0 га. В наявності 
електропостачання. Пропонується оренда, 
продаж, ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станції – 3,0 км, до м. Тернопіль – 110,0 км.

Контактна особа: Боднарчук Володимир 
Васильович,   тел.: (03541) 4-13-48, 
mpsr2008@ukr.net.
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ПП «Фабрика Поділля»

вул. Промислова, 14, м. Борщів

Загальна площа приміщень – 3900,0 м2. В 
наявності всі інженерні комунікації. Пропонується 
оренда або продаж, ціна – договірна. Відстань 
до залізничної станції – 0,1 км, до м. Тернопільї – 
110,0 км.

Контактна особа: Прокопишин Богдан 
Миколайович,   тел.: (03541) 2-12-64, 2-20-95, 
04058485@mail.gov.ua

3900,0 м2

Підприємство по 
виробництву яловичини

м. Борщів

Загальна площа приміщень – 4800,0 м2. В 
наявності енергопостачання. Пропонується 
оренда або продаж, ціна – договірна. Відстань 
до залізничної станції – 0,5 км, до м. Тернопільї – 
110,0 км.

Контактна особа: Козій Ярослав Васильович,   
тел.: (03541) 2-15-13.

4800,0 м2

Дитячий комплекс з 
басейном

вул. Січових Стрільців, 12, м. Борщів

Загальна площа приміщень – 486,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,12 га. В наявності 
всі інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – комунальна. 
Пропонується оренда або продаж, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
0,5 км, до м. Тернопіль – 110,0 км.

Контактна особа: Мазурок Максим Ігорович,   
тел.: (03541) 2-18-95.

486,0 м2

ТзОВ «Озон ЛХЗ»

с. Підлісся, Бучацький район

Загальна площа приміщень – 0,792 м2. Площа 
земельної ділянки – 1,08 га. В наявності 
електропостачання та водопостачання. Форма 
власності приміщення і земельної ділянкиї – 
приватна. Пропонується продаж, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
4,0 км, до м. Тернопіль – 70,0 км.

Контактна особа: Крушельницький Володимир 
Теодозійович,   тел.: (097)4625109.   
e-mail: ozonlhz@mail.ru,

0,792 м2

Комплекс по утриманню 
молочного стада

с. Глибочок, Борщівський район

Загальна площа приміщень – 3000,0 м2. В 
наявності усі види комунікацій. Пропонується 
оренда або продаж, ціна – договірна. Відстань до 
залізничної станції – 13,0 км, до м. Тернопільї – 
115,0 км.

Контактна особа: Гаврилюк Василь Іванович,   
тел.: (03541) 3-71-67.

3000,0 м2

Озерянський 
деревообробний завод

с. Озеряни, Борщівський район

3635,0 м2

Загальна площа приміщень – 3000,0 м2. В 
наявності усі види комунікацій. Пропонується 
оренда або продаж, ціна – договірна. Відстань до 
залізничної станції – 13,0 км, до м. Тернопільї – 
115,0 км.

Контактна особа: Гаврилюк Василь Іванович,   
тел.: (03541) 3-71-67.
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ТДВ «Берізка»

с. Соколів, Бучацький район

Загальна площа приміщень – 8700,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 3,0 га. В наявності 
всі інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується оренда або продаж, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
16,0 км, до м. Тернопіль – 86,0 км.

Контактна особа: Бойцан Віталій Іванович,   
тел.: (067) 760-06-15.

8700,0 м2

ПАП «Водевіль»

с. Порохова, Бучацький район

Загальна площа приміщень – 10650,0 м2, з них: 
виробничі приміщення – 7650,0 м2, складські 
приміщення – 3000,0 м2. Площа земельної 
ділянки – 2,0 га. В наявності електро- та 
водопостачання. Форма власності приміщення 
і земельної ділянки – приватна. Пропонується 
оренда або продаж, ціна – договірна. Відстань до 
залізничної станції – 15,0 км, до м. Тернопільї – 
87,0 км.

Контактна особа: фізична особа – Бебих Віталій 
Валерійович,   тел.: (098) 320-27-40.

10650,0 м2

Торговий центр

вул. Центральна, 250, с. Раштівці, 
Гусятинський район

Загальна площа приміщень – 390,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 1,2 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується продаж, ціна – 
119,8 тис. грн. Відстань до залізничної станції – 
17,0 км, до м. Тернопіль – 56,0 км.

Контактна особа: Свергун І. Р.,   
тел.: (03557) 2-10-70, 2-12-81, 
raistgus@gmail.com.

390,0 м2

Будинок торгівлі

вул. Шевченка, 17, с. Малі Бірки, 
Гусятинський район

Загальна площа приміщень – 300,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 0,2 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується оренда або продаж, 
ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станціїї – 20,0 км, до м. Тернопіль – 54,0 км.

Контактна особа: Свергун І. Р.,   
тел.: (03557) 2-10-70, 2-12-81, 
raistgus@gmail.com.

300,0 м2

Магазин «Продтовари 
№ 2»

вул. Гусятинська, 56, м. Копичинці, 
Гусятинський район

Загальна площа приміщень – 0,138 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,04 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується оренда або продаж, 
ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станціїї – 3,0 км, до м. Тернопіль – 61,0 км.

Контактна особа: Свергун І. Р.,   
тел.: (03557) 2-10-70, 2-12-81, 
raistgus@gmail.com.

0,138 м2

Магазин «Продтовари»

вул. Центральна, 2, с. Городниця, 
Гусятинський район

165,0 м2

Загальна площа приміщень – 0,138 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,04 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується оренда або продаж, 
ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станціїї – 3,0 км, до м. Тернопіль – 61,0 км.

Контактна особа: Свергун І. Р.,    
тел.: (03557) 2-10-70, 2-12-81, 
raistgus@gmail.com.
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Будинок торгівлі

вул. Центральна, 127, с. Майдан, 
Гусятинський район

Загальна площа приміщень – 328,4 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,04 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянкиї – 
державна. Пропонується продаж, ціна – 
74,1 тис. грн. Відстань до залізничної станції – 
10,0 км, до м. Тернопіль – 74,0 км.

Контактна особа: Свергун І. Р.,   
тел.: (03557) 2-10-70, 2-12-81, 
raistgus@gmail.com.

328,4 м2

Кафе «Надзбручанка»

вул. Замістя, 1а, с. Личківці, Гусятинський 
район

Загальна площа приміщень – 300,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,13 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується оренда або продаж, 
ціна – договірна. Відстань до залізничної станції – 
11,0 км, до м. Тернопіль – 65,0 км.

Контактна особа: Свергун І. Р.,   
тел.: (03557) 2-10-70, 2-12-81, 
raistgus@gmail.com.

300,0 м2

ТОВ Гусятинський 
«КамАЗцентрзапчасть»

смт Гусятин, Гусятинський район

Загальна площа приміщень – 3414,1 м2, з них: 
складські приміщення – 2664,1 м2, адміністративні 
приміщення – 750,0 м2. Площа земельної ділянки – 
2,1 га. В наявності всі інженерні комунікації. Форма 
власності приміщення – приватна, земельної 
ділянки – державна. Пропонується оренда або 
продаж, ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станції – 0,2 км, до м. Тернопіль – 76,0 км.

Контактна особа: Шмигельська Л. С.,   
тел.: (03557) 2-15-21, 
моб. (098) 498-12-33, (066) 053-11-49.

3414,1 м2

Заліщицька районна 
друкарня

вул. І. Франка, 6, м. Заліщики

Загальна площа приміщень – 190,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,4 га. В наявності всі 
інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – комунальна. 
Пропонується оренда, вартість – 25 грн/м2. 
Відстань до залізничної станції – 0,5 км, до 
м. Тернопіль – 120,0 км.

Контактна особа: Тартачник Наталія Іванівна,   
тел.: (03554) 2-12-96.

190,0 м2

Засолочний цех

вул. Кривоноса, 56, смт Гримайлів, 
Гусятинський район

Загальна площа приміщень – 286,3 м2. 
Площа земельної ділянки – 0,8 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується продаж, ціна – 
28,3 тис. грн. Відстань до залізничної станції – 
12,0 км, до м. Тернопіль – 43,0 км.

Контактна особа: Свергун І. Р.,   
тел.: (03557) 2-10-70, 2-12-81, 
raistgus@gmail.com.

286,3 м2

Хлібозавод

вул. Віконська, 3, смт Гримайлів, 
Гусятинський район

1009,0 м2

Загальна площа приміщень – 286,3 м2. 
Площа земельної ділянки – 0,8 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується продаж, ціна – 
28,3 тис. грн. Відстань до залізничної станції – 
12,0 км, до м. Тернопіль – 43,0 км.

Контактна особа: Свергун І. Р.,   
тел.: (03557) 2-10-70, 2-12-81, 
raistgus@gmail.com.
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Приміщення ферми

с. Касперівці, Заліщицький район

Загальна площа приміщень – 3400,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 7,1 га. В наявності 
електро- та газопостачання. Форма власності 
приміщенняї – приватна, земельної ділянки – 
комунальна. Пропонується оренда, вартість – 
14,2 грн / м2. Відстань до залізничної станції – 
12,0 км, до м. Тернопіль – 130,0 км.

Контактна особа: сільський голова с. Касперівці – 
Галайдіда Володимир Васильович,   
тел.: (03554) 2-53-31.

3400,0 м2

Публічне акціонерне 
товариство ПАТ «Квантор»

вул. Д. Галицького, 56, м. Збараж

Загальна площа приміщень – 2000,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 9,06 га. В наявності 
всі інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується оренда, створення спільних 
підприємств, продаж або інше, ціна – договірна. 
Відстань до залізничної станції – 1,7 км, до 
м. Тернопіль – 19,0 км.

Контактна особа: Гузьо Михайло Миколайович,   
тел.: (03550) 2-18-61, 2-15-32.

2000,0 м2

ТОВ «Збаразький постач»

вул. Грушевського, 145, м. Збараж

Загальна площа приміщень – 1250,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 1,0 га. Форма 
власності приміщення і земельної ділянки – 
приватна. В наявності всі інженерні комунікації. 
Пропонується оренда, продаж, ціна – договірна. 
Відстань до залізничної станції – 0,5 км, до 
м. Тернопіль – 24,0 км.

Контактна особа: Дутка Іван,   
тел.: (098) 531-47-11.

1250,0 м2

Незавершене будівництво 
культурно-спортивного 

комплексу

с. Заруддя, Зборівський район

Загальна площа приміщень – 5256,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 1,4 га. В наявності 
всі інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується продаж, оренда 
або створення спільного підприємства, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
8,0 км, до м. Тернопіль – 41,0 км.

Контактна особа: Дідушок Богдан Андрійович,   
тел.: (050) 269-82-15.

5256,0 м2

Приміщення для 
виробництва меблів 

(столярні цехи)

с. Ліски, Збаразький район

Загальна площа приміщень – 600,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 3,5 га. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується оренда, створення спільних 
підприємств, ціна – договірна. Відстань до 
залізничної станції – 1,5 км, до м. Тернопіль – 
22,0 км.

Контактна особа: Табака Володимир,   
тел.: (096) 457-55-97.

600,0 м2

Приміщення млину

смт Вишнівець, Збаразький район

2000,0 м2

Загальна площа приміщень – 600,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 3,5 га. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується оренда, створення спільних 
підприємств, ціна – договірна. Відстань до 
залізничної станції – 1,5 км, до м. Тернопіль – 
22,0 км.

Контактна особа: Табака Володимир,   
тел.: (096) 457-55-97.
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Спортивно-розважальний 
комплекс

вул. Центральна, 42а, с. Конюхи, Козівський 
район

Загальна площа приміщень – 14000,0 м2, з них: 
виробничі приміщення – 13000,0 м2, складські 
приміщення – 700,0 м2, адміністративні 
приміщення – 300,0 м2. Площа земельної 
ділянки – 2,5 га. В наявності каналізаційна 
система. Форма власності приміщення і 
земельної ділянки – комунальна. Пропонується 
продаж, ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станції – 18,0 км, до м. Тернопіль – 60,0 км.

Контактна особа: Федів Андрій Степанович,   
тел.: (097) 974-28-74.

14000,0 м2

Майстерня по ремонту 
техніки

с. Великі Бережці, Кременецький район

Загальна площа приміщень – 1775,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 0,5 га. В наявності 
електропостачання, водопостачання та 
водовідведення. Пропонується створення 
спільного підприємства, оренда, продаж ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
7,0 км, до м. Тернопіль – 70,0 км.

Контактна особа: Данилюк Віталій,  
тел.: (098)4048778, (03546) 5-31-68, 5-31-96, 
agrotech_service@ukr.net.

1775,0 м2

Приміщення колишнього 
ВАТ «Українська тютюнова 

компанія»

вул. Шевченка, 15, м. Монастириська

Загальна площа приміщень – 5900 м2. Площа 
земельної ділянки – 3,52 га. В наявності 
всі інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
комунальна. Пропонується оренда або продаж, 
ціна – договірна. Відстань до залізничної станції – 
20,0 км, до м. Тернопіль – 90,0 км.

Контактна особа: головний бухгалтер – Турко 
Ірина Володимирівна,   тел.: (044) 584-36-03, 
iturko@vital-ter.com.ua.

5900 м2

Приміщення колишнього 
ВАТ «Криницька 

Агропромтехніка»

с. Криниця, Монастириський район

Загальна площа приміщень – 3500,0 м2. В 
наявності всі інженерні комунікації. Форма 
власності приміщення і земельної ділянки – 
приватна. Пропонується продаж, оренда, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
25,0 км, до м. Тернопіль – 95,0 км.

Контактна особа: Луців Володимир Іванович,   
тел.: (03555) 2-09-34.

3500,0 м2

ТОВ «Почаївська фабрика 
«Іква»

м. Почаїв, Кременецький район

Загальна площа приміщень – 6000,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 1,5 га. В наявності 
електропостачання, газопостачання, 
водопостачання. Пропонується продаж, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
25,0 км, до м. Тернопіль – 75,0 км.

Контактна особа: Комаринський Сергій 
Михайлович,   тел.: (098) 747-20-82.

6000,0 м2

База приватного 
акціонерного товариства 

«Спец АТП – 1904»

вул. Вишнівецька, 2б, м. Ланівці

1100,0 м2

Загальна площа приміщень – 6000,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 1,5 га. В наявності 
електропостачання, газопостачання, 
водопостачання. Пропонується продаж, ціна 
– договірна. Відстань до залізничної станції – 
25,0 км, до м. Тернопіль – 75,0 км.

Контактна особа: Комаринський Сергій 
Михайлович,   тел.: (098) 747-20-82.
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Лазня з пральнею

вул. Радгоспна, 5а, с. Колодіївка, 
Підволочиський район

Загальна площа приміщень – 352,4 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,14 га. В наявності 
водопостачання та каналізація. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – комунальна. 
Пропонується продаж, ціна – договірна. Відстань 
до залізничної станції – 6,0 км, до м. Тернопіль – 
26,0 км.

Контактна особа: заступник міського голови 
м. Скалат – Чуй Павло Павлович,   
тел.: (03543) 3-15-67.

352,4 м2

Недіюче приміщення 
колишнього ВАТ 
«Підволочиський 

маслозавод»

вул. Тернопільська, 110, смт Підволочиськ,

Загальна площа приміщень – 3051,1 м2. Площа 
земельної ділянки – 1,046 га. Форма власності 
приміщень – приватна, земельної ділянки – 
державна Пропонується продаж, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
2,0 км, до м. Тернопіль – 42,0 км.

Контактна особа: Ковальчук В. О.   
тел.: (067) 811-89-19.

3051,1 м2

ПАТ «Підволочиська 
фабрика пластмасових 

виробів»

вул. Д. Галицького, 77, смт Підволочиськ

Загальна площа приміщень – 6600,0 м2, з них: 
виробничі приміщення – 3860,0 м2, складські 
приміщення – 2155,0 м2, адміністративні приміщення – 
585,0 м2. Площа земельної ділянки – 2,92 га. 
В наявності електропостачання та каналізація. 
Форма власності приміщення – приватна, земельної 
ділянки – державна. Пропонується оренда або 
створення спільного підприємства, вартість –  
0,19 грн./ м2. Відстань до залізничної станції – 0,5 км, 
до м. Тернопіль – 42,0 км.

Контактна особа: Рижак Григорій Ананійович,   
тел.: (03543) 2-14-67, pidfabrika@mail.ru.

6600,0 м2

Виробничі приміщення 
ВАТ «Підгаєцька 

агропромтехніка»

вул. Шевченка, 64, м. Підгайці

Загальна площа приміщень – 5684,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 8,1 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується продаж або оренда 
окремих приміщень, ціна – договірна. Відстань 
до залізничної станції – 21,0 км, до м. Тернопіль – 
65,0 км.

Контактна особа: керівник – Керницький Олег 
Петрович,   тел.: (097) 668-90-93.

5684,0 

Кінотеатр

вул.  Л. Курбаса, 32, м. Скалат, 
Підволочиський район

Загальна площа приміщень – 542,3 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,17 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – комунальна. 
Пропонується оренда, ціна – договірна. Відстань 
до залізничної станції – 1,0 км, до м. Тернопіль – 
32,0 км.

Контактна особа: Гловінська М. С.,   
тел.: (03543) 3-15-31.

542,3 м2

Н/б контора

вул. Незалежності, 56, с. Зарубинці, 
Підволочиський район

182,3 м2

Загальна площа приміщень – 542,3 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,17 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – комунальна. 
Пропонується оренда, ціна – договірна. Відстань 
до залізничної станції – 1,0 км, до м. Тернопіль – 
32,0 км.

Контактна особа: Гловінська М. С.,   
тел.: (03543) 3-15-31.
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Виробничі приміщення 
Підгаєцького аграрного 

ліцею

вул. Шевченка, м. Підгайці

Загальна площа приміщень – 2500,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 2,0 га. Інженерні комунікації 
не підключені. Форма власності приміщення і 
земельної ділянки – державна. Пропонується 
договір про співпрацю або створення спільного 
підприємства, ціна – договірна. Відстань до 
залізничної станції – 21,0 км, до м. Тернопіль – 
65,0 км.

Контактна особа: директор – Мицьо Ігор 
Антонович,   тел.: (03542) 2-16-86.

2500,0 м2

Торговий центр

с. Мужилів, Підгаєцький район

Загальна площа приміщень – 1500,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,12 га. Інженерні комунікації 
не підключені. Форма власності приміщення і 
земельної ділянки – комунальна. Пропонується 
продаж, ціна – договірна. Відстань до залізничної 
станції – 17,0 км, до м. Тернопіль – 60,0 км.

Контактна особа: Широкий Василь Йосипович,   
тел.: (03542) 4-62-31.

1500,0 м2

Будівля

с. Великий Глибочок, Тернопільський район

Загальна площа приміщень – 1125,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 3,2 га. В наявності 
всі інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується продаж або оренда, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
1,2 км, до м. Тернопіль – 9,0 км.

Контактна особа: Плаксій Михайло Іванович,   
тел.: (067) 352-66-95.

1125,0 м2

Будівля

с. Великий Глибочок, Тернопільський район

Загальна площа приміщень – 320,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 3,2 га. В наявності всі 
інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується продаж або оренда, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
1,2 км, до м. Тернопіль – 9,0 км.

Контактна особа: Плаксій Михайло Іванович,   
тел.: (067) 352-66-95.

320,0 м2

Будівля

с. Великий Глибочок, Тернопільський район

Загальна площа приміщень – 520,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 3,2 га. В наявності всі 
інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується продаж або оренда, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
1,2 км, до м. Тернопіль – 9,0 км.

Контактна особа: Плаксій Михайло Іванович,   
тел.: (067)3526695.

520,0 м2

Будівля

с. Великий Глибочок, Тернопільський район

425,0 м2

Загальна площа приміщень – 520,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 3,2 га. В наявності всі 
інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення і земельної ділянки – приватна. 
Пропонується продаж або оренда, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
1,2 км, до м. Тернопіль – 9,0 км.

Контактна особа: Плаксій Михайло Іванович,   
тел.: (067)3526695.
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Універмаг

вул. Січових Стрільців, 67, с. Малий 
Ходачків, Тернопільський район

Загальна площа приміщень – 600,0 м2, з них: 
виробничі приміщення – 376,0 м2, складські 
приміщення – 224,0 м2. Площа земельної ділянки – 
0,05 га. В наявності електро- та газопостачання. 
Форма власності приміщення – колективна, 
земельної ділянки – приватна. Пропонується 
оренда або створення спільного підприємства, 
вартість – 15,0 грн. / м2. Відстань до залізничної 
станції – 8,0 км, до м. Тернопіль – 20,0 км.

Контактна особа: голова правління – Гриник Степан 
Іванович,   тел.: (0352) 22-39-06, ter-rst@yandex.ua.

600,0 м2

Універмаг

вул. Грушевського, 55, смт В. Бірки, 
Тернопільський район

Загальна площа приміщень – 335,0 м2, з них: виробничі 
приміщення – 150,0 м2, складські приміщення – 
185,0 м2. Площа земельної ділянки – 0,09 га. В 
наявності всі інженерні комунікації, крім каналізації. 
Форма власності приміщення – колективна, 
земельної ділянки – приватна. Пропонується оренда 
або створення спільного підприємства, вартість – 
20,0 грн. / м2. Відстань до залізничної станції – 2,0 км, 
до м. Тернопіль – 10,0 км.

Контактна особа: голова правління – Гриник Степан 
Іванович,   тел.: (0352) 22-39-06, ter-rst@yandex.ua.

335,0 м2

Незавершене будівництво 
(швейна фабрика)

м. Чортків

Загальна площа приміщень – 110,0 м2. 
В наявності електропостачання та 
водопостачання. Пропонується продаж, продаж 
прав оренди, довгострокова оренда, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
3,0 км, до м. Тернопіль – 78,0 км.

Контактна особа: Демкович Юлія,   
тел.: (068) 760-20-85, invest@chortkivmr.gov.ua

110,0 м2

Електростолярний цех

м. Чортків

Загальна площа приміщень – 870,6 м2. 
В наявності електропостачання та 
водопостачання. Пропонується продаж, продаж 
прав оренди, довгострокова оренда, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 
3,0 км, до м. Тернопіль – 78,0 км.

Контактна особа: Демкович Юлія,   
тел.: (068) 760-20-85, invest@chortkivmr.gov.ua.

870,6 м2

Будинок торгівлі

с. Залісся, Чортківський район

Загальна площа приміщень – 412,7 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,18 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – комунальна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується продаж, ціна – 600,0 
тис. грн. Відстань до залізничної станції – 
10,0 км, до м. Тернопіль – 98,0 км.

Контактна особа: голова правління Чортківського 
РайСТ – Заболотний Іван Степанович,   
тел.: (067) 354-10-11.

412,7 м2

Будинок торгівлі

с. Джурин, Чортківський район

2090,1 м2

Загальна площа приміщень – 412,7 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,18 га. В наявності 
електропостачання. Форма власності 
приміщення – комунальна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується продаж, ціна – 600,0 
тис. грн. Відстань до залізничної станції – 
10,0 км, до м. Тернопіль – 98,0 км.

Контактна особа: голова правління Чортківського 
РайСТ – Заболотний Іван Степанович,   
тел.: (067) 354-10-11.
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ПАТ «Тернопільський 
радіозавод «Оріон»

вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль

Загальна площа приміщень – 28550,0 м2, з них: виробничі 
приміщення – 22140,0 м2, складські приміщення – 
260,0 м2, адміністративні приміщення – 6150,0 м2. 
Площа земельної ділянки – 10,04 га. В наявності всі 
інженерні комунікації, крім газопостачання. Форма 
власності приміщення – приватна, земельної ділянки – 
право оренди. Пропонується оренда або продаж, ціна – 
договірна. Відстань до залізничної станції – 5,0 км.

Контактна особа: начальник технічного відділу – 
Шегда Сергій Іванович, начальник служби ремонту та 
обслуговування – Топорницький Роман Григорович,   
тел.: (0352) 24-30-14.

28550,0 м2

Будівля головного корпусу 
«Олімпіада-80»

вул. Микулинецька, 46, м. Тернопіль

Загальна площа приміщень – 15261,7 м2. 
Площа земельної ділянки – 2,5 га. В наявності 
всі інженерні комунікації. Форма власності 
приміщення – приватна, земельної ділянки – 
державна. Пропонується продаж, ціна – 
35000 тис. грн. Відстань до залізничної станції – 
5,0 км.

Контактна особа: генеральний директор 
ТОВ «Ватра-Укр» – Драган Орест Маркіянович, 
тел./факс (0352) 25-34-94, vatra@ukrpost.ua.

15261,7 м2

Столярний цех

м. Тернопіль

Загальна площа приміщень – 550,0 м2. Площа 
земельної ділянки – 0,6 га. В наявності всі 
інженерні комунікації, крім газопостачання. 
Пропонується оренда, ціна – договірна. Відстань 
до залізничної станції – 4,0 км.

Контактна особа: Сидій Петро, 
тел./факс (0352) 25-05-92.

550,0 м2

Приміщення ТДНТП 
«Промінь»

м. Тернопіль

Загальна площа приміщень – 11700,0 м2. 
В наявності всі інженерні комунікації. 
Пропонується оренда, створення спільного 
підприємства, ціна – договірна. Відстань до 
залізничної станції – 1,0 км.

Контактна особа: Білан Тарас Богданович,
тел.: (067) 996-32-58, (0352) 25-45-29, 
promin.ant@gmail.com.

11700,0 м2

Адміністративний корпус 
1-й поверх

вул. Микулинецька, 46, м. Тернопіль

Загальна площа приміщень – 3120,0 м2. Форма 
власності приміщення – приватна, земельної 
ділянки – державна. Пропонується продаж, 
ціна – договірна, відстань до залізничної станції – 
2,0 км.

Контактна особа: генеральний директор ТОВ 
«Ватра-Укр» – Драган Орест Маркіянович, 
тел./факс (0352) 25-34-94, vatra@ukrpost.ua.

3120,0 м2

Котельня

вул. Микулинецька, 46, м. Тернопіль

950,0 м2

Загальна площа приміщень – 3120,0 м2. Форма 
власності приміщення – приватна, земельної 
ділянки – державна. Пропонується продаж, 
ціна – договірна, відстань до залізничної станції – 
2,0 км.

Контактна особа: генеральний директор 
ТОВ «Ватра-Укр» – Драган Орест Маркіянович, 
тел./факс (0352) 25-34-94, vatra@ukrpost.ua.


