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Документ розроблено в межах ініціативи                                                                          Додаток 2 

«Громада дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу в громадах»,              до рішення сесії 

що виконується Клубом Ділових Людей Україна                                                              від__ __________2022 року 

за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», 2022.                                                        №________ 

 

ПЛАН АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ЗБАРАЗЬКОЇ ГРОМАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Активізація інвестиційного потенціалу громади – це сукупність активностей та стимулів, 
спрямованих на внутрішніх та зовнішніх інвесторів з метою їх заохочення створювати нові бізнеси 
та розширювати діючі підприємства. При цьому громада діє в межах власних факторів інвестиційної 
привабливості та використовує наявні адміністративні інструменти та ресурси. 

 

1. ПОЧАТКОВИЙ АНАЛІЗ 
 

1.1. Загальна інформація 

Надайте, будь ласка, загальну інформацію про громаду, яка може бути важливою для роботи з 
внутрішніми та зовнішніми інвесторами. 

Кількість населення, осіб 39341 

Кількість працездатних осіб 

 

Працездатні особи - 19808 жителів (50,35%), з них чоловіки - 

26,3% та жінки – 24.05%, непрацездатне населення - 19533 

жителів. Зайняті особи - 17093 жителів (43,45%). 

Кількість безробітних осіб 2715 (6,9%). 

Особи яких спеціальностей 
найчастіше є безробітними 
зараз? 

Спеціалісти із технічними та гуманітарними 
спеціальностями. 

 

Площа громади 599,6 кв. км. 

Кількість населених пунктів 54  

Найбільші населені пункти 
громади та їх населення 

 

 

 

 

 

м. Збараж                 - 13587 осіб. 

с. Вищі Луб’янки    -   1033 осіб. 

с. Гніздичне             -   1043 осіб. 

с. Доброводи           -  1576 осіб. 

с. Залужжя               -  1172 осіб. 

с. Колодне                -  1233 осіб. 

с. Нижчі Луб’янки  - 1428 осіб. 

с. Чернихівці           - 1429 осіб. 

Наявність або відстань до 
важливих інфраструктурних 
вузлів (вокзали, порти, 
аеропорти, пункти пропуску за 
кордон тощо). 

 

 

 

 

 

На території громади проходить:                                   
- залізнична колія (сполучення Тернопіль-Шепетівка, ст.Збараж) 
-залізнична колія (Тернопіль-Київ,  ст.Максимівка) 

Відстань до інших об’єктів: 
- м. Тернопіль (обласний центр) - 17 км. 
- аеропорт Тернопіль – 26 км 
- аеропорт Львів- 151 км 
- пункт пропуску “Рава Руська” (Польща) – 220 км. 
- пункт пропуску “Мамалига” (Румунія) - 218 км. 

- пункт пропуску “Чоп” (Угорщина) – 434 км. 
- пункт пропуску “Ужгород” (Словакія) –422 км. 
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Загальна ситуація з дорогами 

 

 

 

 

 

 

 

Територія громади знаходиться на перетині магістральних 

автошляхів Івано-Франківськ-Хмельницький, Чернівці-Львів. 

Автомагістраль Брест-Чернівці є головним коридором, що з’єднує 

західну частину Білорусії з Румунією, балканськими країнами та 

країнами Середземномор’я. 

Через громаду проходять дві автотраси на м.Київ через Кременець 

і Ланівці та залізничні колії сполучення Тернопіль-Шепетівка та 

Тернопіль -Київ. 

Всі дороги покриті асфальтним покриттям.  

Загальна інформація про 
комунальні мережі (електро-, 
водо-, газопостачання, 
водовідведення, інтернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На території громади працює 5 комунальних підприємств - 

Збаразьке МКП по благоустрою «Добробут», Збаразьке МКП 

«Збараж», КП «Збаражпроект», МКП «Збаразький міський ринок 

«Оболоня» та  КП «Старозбаразьке». 

Збаразьке МКП по благоустрою «Добробут» крім благоустрою 

території забезпечує вивезення твердих побутових відходів від 

2985 абонентів. 

Збаразьке МКП «Збараж» має у своєму підпорядкуванні 12 

скважин та 5 водонапірних башти. Протяжність по місту водогону 

становить 28,5 км. Загальна кількість абонентів - споживачів води 

становить 5125 одиниць.  

У м.Збаражі наявні очисні споруди потужність 500 м.куб/добу 

(використовується 70% потужності) Протяжність по місту 

каналізаційної мережі становить 23,8 км. Послугами 

каналізаційної мережі користується 3018 споживачі.  

Через територію громади та через місто Збараж проходить: 

-високовольтні лінії електромереж (встановлені відповідні 

підстанції; 

-газопровід високого тиску (встановлені ГРП середнього та 

низького тиску); 

-безпосередньо в межах міста встановлено дві вежі мобільного 

оператора «Київстар», що забезпечує стабільний і якісний 
мобільний зв’язок. 
У громаді працює два провайдера інтернет зв'язку - 
“Укртелеком” та “Колумбус”. 

Загальна інформація про 
соціальну інфраструктуру 
(медицина, освіта тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На території м.Збаража функціонує: 
-Центральна комунальна лікарня, яка має приміщення поліклініки 

на  375 відвідувань в зміну, 3 лікувальних корпуси на 170 

ліжкомісць та 7 відділень, в штаті нараховується - 382 працівники, 

з них 85 лікарів. 
-Центр первинної медико-санітарної допомоги;  
- 22 аптечних заклади; 
- 3 школи; 
- 4 дитячих садки; 
-Тернопільський професійний коледж коледж з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою,у якому навчаються 350 

курсантів по п’яти професіях. Крім того курсанти освоюють 

вперше в Україні професію - майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлюваної енергетики.Також тут є 

можливість організувати навчальні групи по підготовці 

спеціалістів необхідної кваліфікації; 
-Дитяча школа-санаторій; 
 Районний будинок культури на 420 місць; 
Доросла та дитяча бібліотеки. 
-50 закладів торгівлі; 

 - 6 підприємств ресторанного типу. 

https://www.slovoidilo.ua/2022/03/07/novyna/suspilstvo/ukrayini-zapuskayut-naczionalnyj-rouminh-yak-pidklyuchytys
https://www.slovoidilo.ua/2022/03/07/novyna/suspilstvo/ukrayini-zapuskayut-naczionalnyj-rouminh-yak-pidklyuchytys
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По місту функціонує один автобусний маршрут. 

Пріоритетні напрямками 

залучення інвестицій в розвиток 

громади 

 

 

 

 

 

 
 
 

Пріоритетними напрямами залучення інвестицій в розвиток 
громади є:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- розвиток агропромислового комплексу ( переробка 
сільськогосподарської продукції);                                                         
- розвиток та відновлення виробничо-промислової галузі на 
базі незадіяних об’єктів нерухомості та земельних ділянок;   
- добування та переробка місцевих мінеральних ресурсів; 
-розвиток об’єктів туристичної та рекреаційної 
інфраструктури.                                                                                     
Громада є інвестиційно привабливою у сфері туристичного 
бізнесу, що пов’язано із наявністю багатьох пам’яток 
історичної, архітектурної, природної  та культурної 
спадщини. Питанням розвитку туристичної інфраструктури 
на території району займаються Національний заповідник 
“Замки Тернопілля” та Збаразька міська рада.                                                                                                                     

Конкурентні переваги 
вкладення інвестицій в 
економіку громади 

 

 

 

Громада має певні конкурентні переваги для залучення 
інвестицій:                                                                                                                  
- вигідне географічне розміщення;                                                       
- добре розвинуте логістичне сполучення;                                                                                                                                                             
- сприятливі природно-кліматичні умови;                                          
- не задіяні у виробництві об’єкти нерухомості та земельні 
ділянки;                                                                                                                       
- унікальна історико-архітектурна та природна спадщина;        
- значні запаси сільськогосподарської та будівельної 
сировинної бази;                                                                                           - 
незадіяний потенціал робочої сили;                                                         
- наявна навчальна база для підготовки спеціалістів 
(військовий коледж створений на базі СПТУ). 
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Історична спадщина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто Збараж відповідно до постанови Ради Міністрів від 
04.11.1976 року оголошено містом-заповідником яке 
засноване у 1211 році, розкопки свідчать про ІІ-ІУ ст.н.е.  На 
території м.Збаража є понад 50 пам’яток історії архітектури, 
мистецтва та культури. з них 4 національного значення.                                                                                     
Славиться місто Збараж старовинним замком, спорудженим 
в 1631 році. Це кам’яна перлина, овіяна легендами. 
Визначними історичними пам’ятками є костел і монастир 
Антонія (ордену Бернардинів) 1627 року, Церква 
преображення господнього (ХУ ст.), руїни Старозбаразького 
замку ХІІ-ХУ ст. Тут є мальовничі куточки Товтрового кряжу 
(гори Бабина, Замкова, Чернеча), пам’ятками природи – 
печери Довбуша і Холодний грот. У Збаражі розташований 
головний офіс Національного Заповідника “Замки 
Тернопілля” у складі якого 12 замків Тернопільщини. 

Культурна спадщина 

 

 

 

 

 

 

 

 

На початку ХХ століття Збаражчина, як і вся Україна, зазнала 
впливу тоталітарної комуністичної системи. Нищилися 
храми, руйнувалися пам’ятки історії і культури, 
замовчувалися прізвища багатьох знаменитих діячів науки і 
культури. І тільки сьогодні історія нам повертає імена наших 
земляків: фізика Олександра Смакули; винахідника 
Володимира Джуса; хіміка-аналітика Івана Горбачевського; 
фольклориста Івана Гнатюка; композитора Мирослава 
Січинського; єпископів Микиту Будку і Івана Прашка; 
чудового прозаїка Бориса Харчука, Володимира Жилу, автора 
двотомника „Збаражчина”; поетеси Оксани Лятуринської.  
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Рекреаційна спадщина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громада розміщена в зоні яку називають Медоборами що 

тягнуться через територію громади аж до Збруча і є 

природною межею та відділяють Галичину від Волині і 

Поділля. Частина території якої біля с.Старий Збараж мають 

чітко виражену горбисту місцевість. Ці пагорби цікаві тим, 

що тут збереглися давні святилища, розташовані чи не по 

всій гряді Медоборів, що дозволяє говорити про 

медоборський комплекс святилищ. Одним з таких святилищ 

є печери с.Залужжя, що поблизу Збаража, скелі та ліс 

нависають над річкою, з одного боку якої зеленіють гори 

Довбуша та Бабина, з другої - Монастирок і Замкова                                                                                             

Громада розміщена на північному сході Тернопільської 

області у зоні “Холодного поділля”. Висота над рівнем моря 

– 350-400 м.Тут є мальовничі куточки Товтрового кряжу 

(гори-Довбушева Бабина, Замкова, Монастирок), 

пам’ятками природи – печери Довбуша і Холодний грот. 

Найвища точка Зубова гора - біля с.Добриводи - 432 м.                    

За даними SaveEcoBot в регіоні «зелений» рівень чистоти 

повітря.                                                                                    На 

території знаходяться 14 ставків (з площею водного 

дзеркала 170,9 га та 2 штучні водойми площею 26,31 га. На 

території громади немає промислових підприємств із 

негативний впливом на довкілля.                                                                              

Поруч із Збаразьким замком знаходиться призамковий парк 

площею 10,5 га пам’ятка природи обласного значення 

(кінець XVIII ст.). Тут росте ботанічна пам’ятка місцевого 

значення - екзотичне дерево - горіх чорний якому уже 133 

роки.                                                                                                                                                                

Із загальної земельної площі 59960 га, рілля займає 
42240 га (70,4%), лісовий фонд - 5724,6 га (9,5%), 
водний фонду - 328,4 га (0,55%), землі історично-
культурного значення - 78,8 га (0,13 %), землі природно 
охоронного значення - 4367,8 га (7,3 %) та землі іншого 
призначення - багаторічні насадження, сіножаті, 
пасовища, на шляхи, вулиці, будови, води, болота, ліси, 
чагарники і інші землі припадає 7220,4 га (12,0 %) від 
території району.                                                               Грунти 
в основному опідзолений чорнозем з високою 
родючістю. В окремих частинах  громади зустрічаються 
ясно-сірі та деградовані грунти.                                                                                                                                                                                                                                                            
Більше 9,5% території громади вкрито лісами загального 

користування, 75 % усіх дерев – листяні, решта – сосна, бук, 

дуб та інші. Багата флора і фауна створюють сприятливі 

умови для розвитку туризму, рекреації. 

 

 

1.2. Вплив війни на фактори інвестиційної привабливості громади 

Проаналізуйте, будь ласка, який вплив здійснила війна на громаду в ракурсі різних факторів, які є 
важливими для внутрішніх та зовнішніх інвесторів. При можливості спрогнозуйте майбутню 
динаміку впливу та наслідки. 
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Фактор  Вплив 

Інвестиційні об’єкти. Який вплив 
зазнали інвестиційні об’єкти громади 
(земельні ділянки, об’єкти 
нерухомості)? Чи змінилась вартість 
об’єктів, як саме? Чи змінився попит і 
пропозиція на об’єкти? 

 

 

 

Інвестори протягом тривалого часу проявляли 
зацікавленість до інвестиційних об’єктів громади, але 
до остаточного рішення щодо їхнього інвестування не 
було прийнято. Із початком війни дещо підвищилася 
зацікавленість  до інвестиційних об’єктів громади. На 
даний час очікується відкриття ще одного нового 
підприємства та уже два підприємства відновили свою 
роботу шляхом їхнього інвестування. Також є певна 
зацікавленість на земельну ділянку від одного 
іноземного власника. Вартість об’єктів не зросла.  

Природні ресурси. Якого впливу 
зазнали природні ресурси громади 
(земельні, лісові та водні ресурси, 
мінеральні ресурси, рекреаційні та 
біологічні ресурси? Чи з’явився 
дефіцит якогось із ресурсів 
(наприклад, води тощо)? 

В основному природні ресурси не зазнали суттєвих змін. 
Але лісові ресурси через значний обсяг вирубок суттєво 
зменшуються. Але є вплив на природні ресурси - 
зовнішній, кліматичний. Через спеку відбувається 
випаровування води в озерах. В окремих населених 
пунктах спостерігається висихання колодязів (села 
Максимівка, Гори Стриївецькі). 

Геолокація. Чи відбувались на 
території громади активні бойові дії? 
Чи є ризики перенесення активних 
бойових дій на територію громади? Чи 
були зруйновані інфраструктурні 
об’єкти (дороги, мости, вокзали тощо)? 

На даний час на території громади не відбуваються 
бойові дії і поки що немає ризиків їх виникнення. 
Інфраструктурних об'єктів з пошкодженнями немає.  

   

 

 

Інфраструктура для бізнесу. Чи 
з’явились через війну будь-які 
проблеми із комунікаціями: електро-, 
водо-, газопостачання, 
водовідведення, інтернет, зв’язок? Чи 
змінилась ситуація із офісними й 
складськими приміщеннями, 
коворкінгами, креативними 
просторами тощо? Чи наявні зміни в 
роботі банківської, поштової чи інших 
систем, що обслуговують бізнес? 

У перші дні війни були тимчасові труднощі та проблеми 
з комунікаціями - транспортні та поштові перевезення, 
нестабільний інтернет-зв’язок. Але на даний час 
логістика налагоджена. Змін в роботі інших систем 
обслуговування для населення та бізнесу не має. 

Ситуація із офісними й складськими приміщеннями не 
змінилася. 

Зміни в роботі банківської, поштової чи інших систем, 
що обслуговують бізнес не відбулося. 

Культурна спадщина. Чи зазнали 
фізичної шкоди об’єкти культури, 
релігії або мистецтва? Як змінився 
потік туристів до об’єктів культурної 
спадщини? Чи є об’єкти, які перестали 
приймати відвідувачів? Як змінилась 
ситуація із великими регулярними 
подіями (фестивалями, концертами, 
виставками)? 

 

На території громади об’єкти культурної спадщини, 
релігії та мистецтва не зазнали шкоди від військових 
дій. Туристичні об’єкти громади не переставали 
приймати відвідувачів але потік туристів зокрема  до 
Збаразького замку суттєво зменшився до 10 000 осіб, що 
становить лише 20 відсотків до попередніх років. 

Великі регулярні події - фестивалі, концерти та 
виставками практично не проводяться або проводяться 
із обмеженою кількістю або у форматі онлайн. 

Людський капітал та соціальна 

інфраструктура. Чи відбувся відтік 

мешканців з громади в інші регіони чи 

закордон? Чи перемістились до 

громади ВПО, скільки працездатних і 

яких спеціальностей? Як змінилась 

кількість безробітних, якого фаху? Чи є 

Переважна більшість місцевого населення залишилися, 
виїхали лише жінки та діти, в основному за межі України 
і на даний момент переважна більшість з них 
повернулися. До війни чисельність безробітних 
становила 2715 осіб або 6,9%. У зв’язку із мобілізацією 
значно зменшилася кількість чоловічого працездатного 
населення. У  громаді у перші дні війни проживало біля 
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брак робочої сили і яких 

спеціальностей? Чи зазнали 

пошкоджень об’єкти соціальної 

інфраструктури (школи, лікарні 

тощо)? Чи змінився рівень комфорту 

для проживання в громаді? 

 

 

5 тис. внутрішньо переміщених осіб, на сьогоднішній 
день проживає 3150 осіб, понад 80 відсотків з них жінки 
та діти, більшість з них з середньо-спеціальною освітою 
педагогічною та медичною. Браку робочої сили в 
громаді немає. Рівень комфорту проживання в громаді 
не змінився.  

Об’єкти соціальної інфраструктури (школи, лікарні 
тощо)  пошкоджень не зазнавали. Рівень комфорту для 
проживання в громаді не змінився. 

Локальний бізнес. Скільки бізнесів і з 
яких галузей припинило діяльність? 
Яким сферам бізнесу вдалось 
розширились? Чи були створені нові 
підприємства? Чи релоковувались 
бізнеси з громади і які саме? Чи 
переїхали бізнеси до громади, скільки і 
які саме?  

 

 

Жоден із бізнесів, що знаходиться на території району 
не припинив своєї діяльності, лише значно скоротив 
обсяги діяльності, у переважній частині із причини 
втрати споживачів та партнерів із території захоплених 
або деокупрваних. У минулому році відновлено 

виробництво на Збаразькому сирзаводі та ТзОВ ЛГЗ 

“Калганоф” (виробництво алкогольних напоїв) з 

інвестиціями 35 млн. У серпні 2022 р. громада прийняла 

релоковані підприємства - взуттєву фабрику та горілчаний 

завод із Харкова. 

Інструменти сприяння бізнесу. Що 
змінилось із програмами підтримки 
бізнесу (гранти, відшкодування 
банківських %, кредитних програм 
тощо)? Чи були запроваджені нові? Чи 
доступні програми підтримки бізнесу 
від національних чи міжнародних 
партнерів? Чи змінився розмір 
податків на рівні громади? Чи 
змінились податкові надходження від 
бізнесу, як саме? 

Програми підтримки бізнесу та місцевих податків в 
громаді не змінились.  

Залишаються доступними програми підтримки бізнесу 
від національних чи міжнародних партнерів.  

Розмір податків на рівні громади не змінився. 

Податкові надходження стабільні, місцевий бюджет за 9 
місяців 2022 року перевиконано. 

 

 

 

Стратегічні документи. Чи вплинула 

війна на пріоритетні галузі громади? 

Як саме? Чи була скоригована стратегія 

розвитку громади і як саме? 

 

 

 

 

 

 

Війна в Україні частково вплинула на пріоритетні галузі 
громади. Тимчасово припинилася реалізація 
інфраструктурних соціальних грантових проектів на 
території громади.  

На даний час громада має розроблений “План Дій 
Сталого Енергетичного Розвитку (ПДСЕР) м.Збаража” 
який затверджений Європейською комісією. 

На даний час розробляються стратегічні документи: 

-Стратегія розвитку громади; 

-Історико-архітектурний план м.Збаража; 

-Програма підтримки та розвитку малого бізнесу. 

Імідж громади. Чи вплинула війна на 
іміджеву привабливість громади? Чи 
став бренд громади більш/менш 
привабливий? Чому? 

 

 

На імідж та привабливість громади війна не вплинула. 
Більш того, бренд громади став більш привабливим 
через те що, громада  знаходиться на безпечній віддалі 
від театру бойових дій, і це стає одним із найбільш 
привабливих причин для релокації бізнесів з 
окупуваних територій.  

1.3. Аналіз сил впливу  

Проаналізуйте, будь ласка, які сили чи тренди сприяють залученню інвестицій у Вашу громаду, а які навпаки 
стримують. Ці сили можуть бути зовнішніми або внутрішніми. Кількість сил впливу може бути різною 
(додайте нові або видалити лишні рядки). Оцініть потужність впливу за шкалою від 1 до 4, де 4 – найбільша. 

Врахуйте ці дані при розробці плану активізації інвестиційного потенціалу Вашої громади. 
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СПРИЯЮТЬ 

ЯКІ СИЛИ 
СПРИЯЮТЬ АБО 

СТРИМУЮТЬ 
ПРИХІД  

ІНВЕСТИЦІЇ  
У ВАШУ 

ГРОМАДУ? 

СТРИМУЮТЬ 

4 3 2 1  
 

 

 

 

2 3 4 

        
    Відсутність 

гнучкої системи 

пільг та 

преференцій для 

потенційних 

інвесторів. 

   

 ‘    Відсутність  

прийнятої 

земельної ділянки 

або ж об‘єкту 

нерухомості. 

   

    Відсутність 
розвиненої 
інфраструктури 

   

    Відсутність в 
органах місцевого 
самоврядування 
структури для 
обслуговування 
інвесторів та 
супроводу 
інвестиційних 
проектів 

   

     Відсутність 
“зворотного 
зв’язку” із 
інвестором. 

   

 

2. РЕСУРСИ АДМІНІСТРАЦІЇ ГРОМАДИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 
Матеріальні та нематеріальні ресурси громади, які можуть бути використані спеціалістами громади 
для активізації внутрішніх або залучення зовнішніх інвесторів. 
В кожній із груп ресурсів вкажіть, будь ласка, які ресурси наявні або можуть бути залучені громадою для 
сприяння бізнесу в найближчі 12 місяців. Перелік ресурсів може бути ширшим за рекомендовані приклади. Не всі 
ресурси можуть бути наявні у громади.  

Наявність ефективних 
можливостей та 
заходів із 
розповсюдження 
серед цільової 
аудиторії інформації 
про інвестиційні 
можливості сприяння 
місцевої влади та 
наявність в органах 
місцевого 
самоврядування 
структури для 
обслуговування 
інвесторів та 
супроводу 
інвестиційних 
проектів. 

Підтримк
а  і 
сприяння 
місцевої 
влади та 
наявність 
в органах 
місцевого 
самовряд
ування 
структур
и для 
обслугову
вання 
інвесторі
в та 
супровод
у 
інвестиці
йних 
проектів. 

Наявність 
розвиненої 
інфраструктури 
(критично 
важливий фактор 
для приходу 
стратегічних 
інвесторів) 

Наявність прийнятої 
земельної ділянки або ж 
об‘єкту нерухомості. 

Наявність різноманітних пільг та 
преференцій для потенційних 
інвесторів. 

Відсутність ефективної системи 

державної підтримки для залучення 

інвестицій  
Ефективна система державної 
підтримки для залучення 
інвестицій 
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3. ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГРОМАДИ 
Матеріальні та нематеріальні ресурси громади, які можуть бути використані внутрішніми і 
зовнішніми інвесторами для створення нового або розширення діючого бізнесу в громаді.  

Будь ласка, в кожному розділі визначте та коротко опишіть ті фактори, які притаманні Вашій громаді і 
можуть бути важливими для інвесторів. Якщо громада не володіє сильною позицією щодо якогось із факторів, 
то його вказувати не варто. Якщо в громаді є інші фактори, які не наведені у прикладах, то їх варто додати.  

 

3.1. Інвестиційні об’єкти 

Група факторів, що базуються на доступності об’єктів нерухомості, земельних ділянок для бізнесу, 
підприємств «на продаж». 

Приклади: склади / виробничі приміщення / недобудови / земельні ділянки / підприємства «на продаж», які 
мають у власності основні фонди / тощо. 

№ Фактор Короткий опис 

1 

 
  

Brownfield: 
 колиш
ні 
приміщення 
заводів, 
складів, 
виробничих 
потужностей 
в власності 

Анкета  № 1        

Загальна інформація:                                                                                        

Назва виробничої площі - Виробничі приміщення № 1 ПрАТ “Квантор”                                 

Призначення - для ведення бізнесу                                                                   

Назва населеного пункту - м.Збараж                                                             

Район -Тернопільський                                                                                    

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - ПрАТ “Квантор”                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 14312743                                                                                 

Форма власності - приватна                                                                                

Адреса - м. Збараж, вул.Д.Галицького,56                                                              

Веб-сайт-https:                                                                                               
Під`їзні шляхи:                                                                                                 
Відстань до найближчого адміністративного центру, (км) -  знаходиться в 

межах міста  Збаража та на відстані за 2,0  км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 17 км.                                

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 3,7 км.                                                                                        

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів - так.                                                                                                  

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                                                                                    

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 6,0 км .                                                  

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 0,75 км.                                                

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26,0 км.            

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявність постійних автобусних маршрутів.              

Характеристика виробничих площ                                                       
Власність -приватна                                                                                            

Форма придбання - викуп або оренда, в тому числі з правом викупу                                                                                    

Рік будівництва - 1987 рік                                                                           

Кількість поверхів будівлі - двохповерхова та п’ятиповерхова будівлі                                                                                                       

На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі - на першому, другому 

та третьому поверхах, наявні ліфти                                                            

Розміри виробничої площі :                                                                                                                                                            

-довжина (м) - 48 м.                                                                                              -

ширина (м) - 24                                                                                            
-висота (м) - 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Загальний розмір виробничої площі - 4500,0 кв.м.                                      

https://www.zbarazh-rada.gov.ua/
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Наявність  додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх 

площа (кв.м.) - додаткові приміщення площею 1000 кв. м                                                                                                               

Земельна ділянка:                                                                                       
Власність - приватна                                                                                         

Свідоцтво на право власності- в наявності                                             

Наявність землевпорядної документації - в наявності                        

Кадастровий номер - в наявності                                                         

Координати google maps - в наявності                                                                                   

Загальна площа землі, на якій розташовані виробничі площі (га) - 4,9 га                                                                                                                        

Як забезпечуються площі:                                                                                    - 

газопостачанням - Наявне газопостачання,середній тиск                                                                       

-електропостачанням - наявне - 2Ф мвт  потужність - 2 мвт                                                                                                          

-водопостачанням - 2 артсвердловини потужність - 2 м.куб/год                                                        

-водовідведенням - наявна каналізаційна система                                                                                                                       

Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції - ліфт 

вантажний, дизель-навантажувач, вилочні навантажувачі                       

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) (виберіть необхідне) 

- середній технічний стан                                                                                     

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до 

виробничого процесу - поточні ремонти  у приміщеннях                                                        

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника - за домовленістю                                                                                    

Фінансовий стан - заборгованість відсутня                                                 

Додаткова інформація:                                                                                   
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                           

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                                   
Пелих Богдан Михайлович - власник                                                                  

Моб. тел: +380673521189                                                                                       

E-mail: Spd14312743@ukr.net                                                                                 

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                              

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Анкета  № 2 

Загальна інформація:                                                                                          
Назва виробничої площі - Виробничі приміщення №2 ТДВ “Збаразький 

хлібозавод”                                                                                            

Призначення - для ведення бізнесу                                                                

Назва населеного пункту - м. Збараж                                                             

Район -Тернопільський                                                                                      

Область - Тернопільська                                                                                      

Власник - ТДВ “Збаразький хлібозавод”                                                                                             

Код ЄДРПОУ -  00381829                                                                               

Форма власності - приватна                                                                                

Адреса - м.Збараж, вул. Лесі Українки, 30                                                                                                                                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                                 
Підприємство знаходиться в межах м.Збаража, відстань до центру, (км) -  1,4 

км. до м.Збаража                                                                                                           

Земельна ділянка знаходиться за 1,4  км. від центру м.Збаража.                        
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Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 17 км.                               

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 3,2 км.                                                                                        

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                                                

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                                                                                    

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 5,7 км .                                                  

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 4,6 км.                                                     

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26,0 км.             

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - постійні автобусні маршрути на відстані 650 м.                                                                                                   

Характеристика виробничих площ                                                       
Власність -приватна                                                                                            

Форма придбання - оренда або за домовленістю                                                                                

Рік будівництва - 1970 рік                                                                           

Кількість поверхів будівлі - Одноповерхові будівлі                                                                                                                                                          

Розміри виробничої площі :                                                                                                                                                            

Перший поверх:                                                                                               

-довжина (м) - 50                                                                                                   

 -ширина (м) -30                                                                                                       

 -висота (м) - 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                

Загальний розмір виробничої площі - 1500,0 кв.м.                                      

Наявність  додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх 

площа (кв.м.) - додаткові приміщення площею 200 кв. м                                                                                                                

Земельна ділянка:                                                                                       
Власність - приватна                                                                                         

Свідоцтво на право власності- в наявності                                             

Наявність землевпорядної документації - в наявності                        

Кадастровий номер - в наявності                                                         

Координати google maps - в наявності                                                                                   

Загальна площа землі, на якій розташовані виробничі площі (га) - 1,6 га                                                                                                                        

Як забезпечуються площі:                                                                                             

- газопостачанням - наявне газопостачання,середній тиск                                                                       

-електропостачанням - на території підприємства є трансформаторна 

підстанція потужністю 250 кВт                                                                                

-водопостачанням - наявна 1 артсвердловини потужність - 16 м.куб/год  -

водовідведенням - окремий септик об’ємом 50 м. куб.                                             

Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції - дизель-

навантажувач, вилочні навантажувачі                                                      

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) (виберіть необхідне) 

- середній технічний стан                                                                                          

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до 

виробничого процесу - поточні ремонти приміщень, пуско-налагоджувальні 

роботи 2-х ліній з виробництва хлібобулочних виробів (соломки)                                                                                         
Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника - за домовленістю                                                                                    

Фінансовий стан - заборгованість відсутня                                           

Додаткова інформація:                                                                                   
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                           

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                                    
Лях Зеновій Павлович - директор,власник                                                        
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Моб. тел: +380984068757                                                                                                                                               

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                            

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Анкета  № 3        

Загальна інформація:                                                                                        

Назва виробничої площі - Приміщення  №3 цеху Збаразького районного 
споживчого товариства по виробництву ковбасно-м’ясної продукції                                                                                                        
Призначення - для виробництва , в тому числі для виробництва харчових 

продуктів та ковбасно-м’ясної продукції                                                           
Назва населеного пункту - м.Збараж                                                                 

Район -Тернопільський                                                                                     

Область - Тернопільська                                                                                    

Власник - Збаразьке районне споживче товариство                                                                                             

Код ЄДРПОУ -  14057340                                                                                      

Форма власності - кооперативна                                                                        

Адреса - м. Збараж, вул.Д.Галицького,66                                                                                                                                                                    

Під'їзні шляхи:                                                                                                
Відстань до адміністративного центру громади, (км) -  2,3, км.                                                                                                           

Земельна ділянка знаходиться за 2,3  км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 17 км.                             

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 4,6 км.                                                                                        

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  тверде асфальтне покриття.                                                                                                          
Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                                                                                    

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 6,9 км .                                                  

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 0,17 км.                                                     

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26,0 км.         

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявність постійних автобусних маршрутів.                                                                                         

Характеристика виробничих площ                                                       
Власність - кооперативна                                                                                  

Форма придбання - оренда                                                                                        

Рік будівництва - 1989 рік                                                                           

Кількість поверхів будівлі - одноповерхові будівлі                                                                                                                                                          

Розміри виробничої площі :                                                                                                                                                                                                                                                         

-довжина (м) - 37,5                                                                                                    

-ширина (м) - 22,5                                                                                                      

-висота (м) - 4,85                                                                                                                                                                                                                                                                

Загальний розмір виробничої площі - 755,6 кв.м ( в т.ч. підвал 43,5 кв.м)          

Чи є додаткові приміщення (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа 

(тис. кв.м.) - бойня,склад,прохідна,трансформаторна , насосна котельн                                                                                                                            

Земельна ділянка:                                                                                       
Власність - кооперативна, договір оренди на 49 років                                                                          

Свідоцтво на право власності- в наявності                                             

Наявність землевпорядної документації - в наявності                        

Кадастровий номер - в наявності                                                         

Координати google maps - в наявності                                                                                   

Загальна площа землі, на якій розташовані виробничі площі (га) - 1,5 га                                                                                                                        

Як забезпечуються площі:                                                                                              

- газопостачанням - наявне газопостачання (середній тиск)  -
електропостачанням - 2Ф мвт потужність - 2 мвт                                                                                           

mailto:roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua
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-водопостачанням - 2 артсвердловини (потужність - 2 м.куб/год),                                                           
-водовідведенням -  каналізаційна система                                                   

Зв’язком (телефон, інтернет)   -    в наявності телефонний зв'язок, інтернет, 

оптико-волоконний звязок                                                                       

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) (виберіть необхідне) 

- середній технічний стан                                                                                        

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до 

виробничого процесу - поточні та косметичні ремонти приміщень                                                                                        

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника - за домовленістю                                                                                    

Фінансовий стан - заборгованість відсутня                                             

Додаткова інформація:                                                                                   
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                           

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                                    
Кирик Надія Ігорівна - голова правління Збаразького РаСТ                                                        

Моб. тел: +0673543247                                                                                                                                              

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                              

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Анкета  № 4                  

Загальна інформація:                                                                                          
Назва виробничої площі - Виробничі приміщення №4 ТОВ “Райагробуд”                                                                                 

Призначення - для ведення бізнесу                                                                 

Назва населеного пункту - м.Збараж                                                             

Район -Тернопільський                                                                                    

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - ТОВ «Райагробуд»                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 03586650                                                                                

Форма власності - приватна                                                                               

Адреса - м. Збараж, вул.М.Грушевського,155                                                                                                                                                                      

Під`їзні шляхи:                                                                                                
Відстань до найближчого адміністративного центру громади , (км) -  2,7 км.                                                                                                            

Земельна ділянка знаходиться за 2,7  км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 17 км.                                 

Назва найближчої залізничної станції і відстань - м. Збараж - 2,0 км.                                                                                        

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для автомобілів -  так.                                                                                                 

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                                                                                    

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 2,1 км .                                                  

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 5,0 км.                                                     

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26,0 км.          

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявність постійних автобусних маршрутів.              

Характеристика виробничих площ                                                       
Власність -приватна                                                                                        

Форма придбання - Оренда або за домовленістю                                                                                

Рік будівництва - 1975 рік                                                                           

Кількість поверхів будівлі - одноповерхові будівлі (пилорама) - 2 одиниці, 

складське приміщення, гаражі (3 бокси), незавершене будівництво 

mailto:roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua
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(складське приміщення) та триповерхова (адміністративно-складська) 

будівля                                                                                                                    

На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі - на першому, другому 

та третьому поверхах                                                                                    

Розміри виробничої площі :                                                                                                                                                            

Перший поверх:                                                                                                        

-довжина (м) - 48                                                                                                        

-ширина (м) -24                                                                                                          

-висота (м) - 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                

Загальний розмір виробничої площі - 3000,0 кв.м.                                      

Наявність  додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх 

площа (кв.м.) - додаткові та підсобні приміщення площею - 250,0 кв. м                                                                                                                 

Земельна ділянка:                                                                                       
Власність - приватна                                                                                       

Свідоцтво на право власності- в наявності                                             

Наявність землевпорядної документації - в наявності                        

Кадастровий номер - в наявності                                                         

Координати google maps - в наявності                                                                                   

Загальна площа землі, на якій розташовані виробничі площі (га) - 2,4 га                                                                                                                        

Як забезпечуються площі:                                                                                        

- газопостачанням - газопостачання підведено до адмінбудівлі                                                                         

-електропостачанням - на території підприємства є трансформаторна 

підстанція потужністю 250 кВт                                                                               

-водопостачанням - на території підприємства є діюча водонапірна башта                                                                       

-водовідведенням - водовідведенням забезпечено адміністративну будівлю                                                                                                                

Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції - 

козловий кран вантажопідйомністю 3 тони, вилочні навантажувачі      

Технічний стан - середній технічний стан                                                                                              

Необхідні поточні ремонти  у приміщеннях                                                        

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника - за домовленістю                                                                                    

Фінансовий стан - заборгованість відсутня                                             

Додаткова інформація:                                                                                   
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                           

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                          
Недільський Тарас Степанович - директор, співвласник                                                        

Моб. тел: +380972784852                                                                                                                                               

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                           

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Анкета  № 5       

Загальна інформація:                                                                                          
Назва виробничої площі - Вільні виробничі площі № 5 цегельного заводу  

ТОВ «Збаразький райагробуд»                                                                                

Призначення - для виробництва цегли                                                              

Назва населеного пункту - с.Синява                                                              

Район -Тернопільський                                                                                     

Область - Тернопільська                                                                                 

mailto:roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua
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Власник - ТОВ “Збаразький райагробуд”                                                                                             

Код ЄДРПОУ -  00381829                                                                               

Форма власності - приватна                                                                              

Адреса - с. Синява, вул. Незалежності, 41                                                                                                                                                                  

Під`їзні шляхи:                                                                                                       
Відстань до найближчого адміністративного центру, (км) -  11,5 км. до 

м.Збаража                                                                                                            

Земельна ділянка знаходиться за 11,5  км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 28,5 км.                        

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 13,2 км.                                                                                        

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) - 0,009 км.     

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                                                                                    

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 15,5 км .                                                  

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) -0,009 км.                                                      

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  37,5 км.          

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявність постійних автобусних маршрутів.                                                                                         

Характеристика виробничих площ                                                       
Власність -приватна                                                                                           

Форма придбання - продаж або оренда, за домовленістю                                                                               

Рік будівництва - 1967 рік                                                                           

Кількість поверхів будівлі - одноповерхові будівлі                                                                                                                                                          

Розміри виробничої площі :                                                                                                                                                                                                                                                     

-довжина (м) - 50                                                                                                       

-ширина (м) -30                                                                                                            

-висота (м) - 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                

Загальний розмір виробничої площі - 1500,0 кв.м.                                                                                                                                                     

Земельна ділянка:                                                                                       
Власність - приватна                                                                                        

Свідоцтво на право власності- в наявності                                             

Наявність землевпорядної документації - в наявності                        

Кадастровий номер - в наявності                                                         

Координати google maps - в наявності                                                                                   

Загальна площа землі, на якій розташовані виробничі площі (га) - 3,5 га                                                                                                                        

Як забезпечуються площі:                                                                                        

- газопостачанням - відсутнє                                                                                   

-електропостачанням - на території є трансформаторна підстанція, 

потужність - 250 кВт                                                                                                

-водопостачанням - відсутнє                                                                                    

-водовідведенням -  відсутнє                                                     .                              

Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції - дизель - 

вилочні навантажувачі                                                                              

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) (виберіть необхідне) 

- середній технічний стан                                                                                      

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до 

виробничого процесу - поточні ремонти приміщень                                                                                        
Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника - за домовленістю                                                                                    

Фінансовий стан - заборгованість відсутня                                           

Додаткова інформація:                                                                                   
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                           

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 
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складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                          

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                                    

Недільський Тарас Степанович - директор,співвласник                                                        

Моб. тел: +380972784852                                                                                                                                              

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                          

Моб. тел: +380977911237                                                                                        

E-mail roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Анкета  № 6     

Загальна інформація:                                                                                        
Назва виробничої площі - Вільне виробниче приміщення № 6                                  

Призначення - для ведення бізнесу                                                                

Назва населеного пункту - с.Н.Луб’янки                                                       

Район -Тернопільський                                                                                

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - с.Н.Луб’янки, вул.Б.Хмельницького,68                                                                

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                              
Відстань до найближчого адміністративного центру, (км) -  5,9 км. до 

м.Збаража                                                                                                          

Земельна ділянка знаходиться за 5,9  км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 31,1 км.                         

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 7,7 км.                                                                                        

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) - 0,8 км.                                        

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  34,9 км.        

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявність постійних автобусних маршрутів.              

Характеристика виробничих площ                                                       
Власність -комунальна                                                                                   

Форма придбання - викуп або оренда, в тому числі з правом викупу                                                                                    

Рік будівництва - 1986 рік                                                                           

Кількість поверхів будівлі - двоповерхова будівля                                                                                                        

На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі - на першому, та 

другому поверхах                                                                                            

Розміри виробничої площі :                                                                                                                                                            

Перший поверх:                                                                                                        

-довжина (м) - 26                                                                                                       

-ширина (м) -14,3                                                                                                       

-висота (м) - 6,35                                                                                                       

-площа (кв.м.) - 373,0                                                                                    

Другий поверх:                                                                                                            

-довжина (м) - 11,3                                                                                                    

-ширина (м) -11,3                                                                                                      

-висота (м) - 3,0                                                                                                         

-площа (кв.м.) - 110,0                                                                                    

Загальний розмір виробничої площі - 704,0 кв.м.                                      

mailto:roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua
https://www.zbarazh-rada.gov.ua/
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Наявність  додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх 

площа (кв.м.) - додаткові та підсобні приміщення площею - 533,0 кв. м                                                                                                                 

Земельна ділянка:                                                                                       
Власність - комунальна                                                                              

Свідоцтво на право власності- в наявності                                             

Наявність землевпорядної документації - в наявності                                              

Координати google maps - в наявності                                                    

Координати google maps - 49.670447, 25.840963                                   
Загальна площа землі, на якій розташовані виробничі площі (га) - 0,2 га                                                                                                                        

Як забезпечуються площі:                                                                                         

- газопостачанням - газопостачання підведене до котельні, розташованої 

поруч з будинком                                                                                      -

електропостачанням - наявне електропостачання, трансформаторна 

підстанція на прилеглій до будівлі території, потужність 200 кВт                                    

-водопостачанням - водопровід підведено до будинку                                                         

-водовідведенням - наявна каналізаційна система                                                                                                        

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) (виберіть необхідне) 

- середній технічний стан                                                                                    

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до 

виробничого процесу - поточні ремонти                                                                                   

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника - за домовленістю                                                                                    

Фінансовий стан - заборгованість відсутня                                            

Додаткова інформація:                                                                                   
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                           

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                          
Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                             

Моб. тел: +380982068214                                                                                       

E-mail info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                      

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                           

Моб. тел: +380977911237                                                                                          

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Анкета  № 7    

Загальна інформація:                                                                                        
Назва виробничої площі - Вільне виробниче приміщення №7                                  

Призначення - для ведення бізнесу                                                                

Назва населеного пункту - с.Добриводи                                                             

Район -Тернопільський                                                                                

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - с.Добриводи, вул.Шевченка,1                                                                 

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                                 
Відстань до найближчого адміністративного центру, (км) -  14,1 км. до 

м.Збаража                                                                                                        

Земельна ділянка знаходиться за 14,1  км. від центру м.Збаража.                        

mailto:info@zbarazh-rada.gov.ua
https://www.zbarazh-rada.gov.ua/
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Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 31,1 км.                         

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 12,3, км.                                                                                        

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) - 8,7 км.                                        

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  30,1 км.        

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - відсутній              .                                        

Характеристика виробничих площ                                                       
Власність -комунальна                                                                                   

Форма придбання - викуп або оренда, в тому числі з правом викупу                                                                                    

Рік будівництва - 1986 рік                                                                           

Кількість поверхів будівлі - двоповерхова будівля з цокольним приміщенням                                                                                                        

На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі - на першому, другому 

поверхах та у цокольному приміщенні                                                       

Розміри виробничої площі :                                                                        

Цокольне приміщення:                                                                                               

-висота (м) - 3,5                                                                                                           

-площа (кв.м.) - 565,5                                                                                     

Перший поверх:                                                                                                         

-висота (м) - 8,0                                                                                                          

-площа (кв.м.) - 1174,0                                                                                    

Другий поверх:                                                                                                          

-висота (м) - 3,0                                                                                                            

-площа (кв.м.) - 432,7                                                                                    

Загальний розмір виробничої площі - 2172,2 кв.м.                                      

Наявність  додаткових приміщень (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх 

площа (кв.м.) - додаткові та підсобні приміщення площею - 1321,9 кв. м                                                                                                                 

Земельна ділянка:                                                                                       
Власність - комунальна                                                                              

Свідоцтво на право власності- в наявності                                             

Наявність землевпорядної документації - в наявності                                              

Координати google maps -  49.722095, 25.634660                                       

Загальна площа землі, на якій розташовані виробничі площі (га) - 0,7 га                                                                                                                        

Як забезпечуються площі:                                                                                           

- газопостачанням - газопостачання підведене до котельні, розташованої 

поруч з будинком                                                                                                      

-електропостачанням - наявне електропостачання, трансформаторна 

підстанція на прилеглій до будівлі території, потужність 200 кВт                                    

-водопостачанням - водопровід підведено до будинку (сільський водогін)                                                         

-водовідведенням-каналізаційною системою охоплено частину будинку                                                                                                        

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) - середній                                                                                     

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до 

виробничого процесу - поточні ремонти                                                                                    

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника - за домовленістю                                                                                    

Фінансовий стан - заборгованість відсутня                                              

Додаткова інформація:                                                                                   
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                           

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                          



 

19 

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                            

Моб. тел: +380982068214                                                                                       

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                      

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                            

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Анкета  № 8     

Загальна інформація:                                                                                          
Назва виробничої площі - Приміщення складу  № 8                                                                               

Призначення - під складські приміщення                                                             

Назва населеного пункту - м.Збараж                                                                   

Район -Тернопільський                                                                                       

Область - Тернопільська                                                                                   

Власник - Романишин Руслан Богданович                                                                                                                                                                                        

Форма власності - приватна                                                                               

Адреса - м.Збараж,вул.Залізнична,22                                                                                                                                                             

Під`їзні шляхи:                                                                                               
Відстань до адміністративного центру громади, (км) -  2,5 км. до м.Збаража                                                                                                           

Земельна ділянка знаходиться за 2,5  км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 19,5 км.                            

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 0,9 км.                                                                                        

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                                    

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                                                                                    

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 4,3 км .                                                  

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 4,7 км.                                                         

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  28,5 км.             

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявність залізничної станції  (0,9 км та постійних 

автобусних маршрутів (1,2 км.).                                                                                         

Характеристика виробничих площ                                                       
Власність -приватна                                                                                          

Форма придбання - продаж або оренда, за домовленістю                                                                               

Рік будівництва - 1975 рік                                                                           

Кількість поверхів будівлі - одноповерхові будівлі                                                                                                                                                          

Розміри виробничої площі - 2493 м.кв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Земельна ділянка:                                                                                       
Власність - приватна                                                                                          

Свідоцтво на право власності- в наявності                                             

Наявність землевпорядної документації - в наявності                        

Кадастровий номер - в наявності                                                         

Координати google maps - в наявності                                                                                   

Загальна площа землі, на якій розташовані виробничі площі (га) - 7683 м.кв.                                                                                                                 

Як забезпечуються площі:                                                                                                                                                       

-електропостачанням - є можливість підключення                                                                   

-водопостачанням - відсутнє                                                           -

водовідведенням -  відсутнє                                                     .                                                                                        

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) - поганий                                                                                          

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до 

виробничого процесу - капітальні або поточні ремонти приміщень                                                                                        
Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника - за домовленістю                                                                                    

Фінансовий стан - заборгованість відсутня                                           

mailto:info@zbarazh-rada.gov.ua
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Додаткова інформація:                                                                                   
Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                           

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                                    
Романишин Руслан Богданович - власник                                                        

Моб. тел: +380503395214                                                                                                                                            

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                            

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

mailto:roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua
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Greenfield: 

ділянки 

комунальної та 

приватної 

власності 

Земельні ділянки № 1,2     

Загальна площа 2-х ділянок - 2,6 га (в т.ч.ділянка № 1 - 1,3 га та  ділянка № 2 

- 1,3 га), ділянки межують.                                                                                                        

Загальна інформація:                                                                                      

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка №1,2 (розміщені поряд)                                   

Призначення - під виробничо-складську забудову                                                     

Назва населеного пункту - м. Збараж                                                                  

Район -Тернопільський                                                                                       

Область - Тернопільська                                                                                     

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - м.Збараж, вул.Д.Галицького                                                                 

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                                

Відстань до найближчого районного центру, (км) -  17 км.,                      

Земельна ділянка знаходиться за 2,3 км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 17 км.                                  

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км): - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 4,9, км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для  автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) - 0,2 км.                                        

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26 км.          

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявний постійний автобусний маршрут.                              

Характеристика земельної ділянки                                                           
Власність     -   комунальна                                                                

Функціональне використання - використовується для ведення 

сільськогосподарського виробництва                                                           

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викупу                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                                      

Свідоцтво на право власності  -   в наявності.                                                                                                                    

Наявність землевпорядної документації   -   в наявності.                               

Загальна площа території (га) - 2,6 (1,3 і 1,3)                                                                 

Як забезпечуються площі:                                                                                  

-Газопостачанням - наявне на відстані 200 м                                                          

-Електропостачанням -  наявне електропостачання, на відстані 100 м.                                                               

-Зв’язком (телефон, інтернет) - так                                           -

Водопостачанням - 2 артсвердловини на відстані 150 м.                                                                                           

-Водовідведення  -каналізаційна система на відстані 150 м.                                                                                

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                               

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража                          

Моб. тел: +380982068214                                                                                                 

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                          

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор Моб. тел: +380977911237                                                                                      

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua                                                                                               

https://www.zbarazh-rada.gov.ua/
mailto:info@zbarazh-rada.gov.ua
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Земельні ділянки № 3,4,5                                                                                   

Загальна площа 2-х ділянок - 3,0 га (в т.ч.ділянка № 3 - 1,74 га,  ділянка  № 4 - 

0,42 га та ділянка № 5 - 0,84 га) (розміщені поряд)                                                               

Загальна інформація:                                                                                           

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка № 3,4,5                                 

Призначення - під виробничо-складську забудову та площа 0,31 га ділянки № 

5 під громадську забудову                                                                                                        

Назва населеного пункту - м. Збараж                                                                

Район -Тернопільський                                                                                    

Область - Тернопільська                                                                                   

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - м.Збараж, вул.Д.Галицького                                                                 

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                                

Відстань до найближчого районного центру, (км) -  17 км.,                      

Земельна ділянка знаходиться за 2,3 км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км - 17 км.                                

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км)              

- м. Збараж, залізнична вантажна колія - 4,9 км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                          

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 0,2 км.                                                           

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 7,5 км.                                               

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26 км.           

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявний постійний автобусний маршрут.                              

Характеристика земельної ділянки                                                       
Власність     -   комунальна                                                                    

Функціональне використання - використовується для ведення 

сільськогосподарського виробництва .                                                     

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                                    

Форма придбання - оренда з правом викупу                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                               

Свідоцтво на право власності  -   в наявності.                                               

Кадастровий номер       -   6122410100:02:005:1168                               

Координати google maps       -   49.661843 25.799870                              

Наявність землевпорядної документації   -   в наявності.                               

Загальна площа території (га) - 3,0 га                                                                   

Як забезпечуються площі:                                                                                   

-Газопостачанням.Яким є резерв потужності (м3/год) - наявне 

газопостачання, на відстані 200 м                                                                            

-Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год)                                 

-  наявне електропостачання, на відстані 100 м.                                                               

-Зв’язком (телефон, інтернет) - так                                                                          

-Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год ) -2 артсвердловини на 

відстані 200 м.                                                                                                            

-Водовідведення  - каналізаційна система на відстані 200 м.                                                                                

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна складова) 

- офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                       

https://www.zbarazh-rada.gov.ua/
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Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.  

Інформація про контактні особи:                                                        

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                            

Моб. тел: +380982068214                                                                                       

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                        

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                           

Моб. тел: +380977911237                                                                                          

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 6          

Загальна інформація:                                                                                     

Загальна площа ділянки - 0,3910 га                                                                       

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка №3                                  

Призначення - під об’єкт дорожнього сервісу                                                 

Назва населеного пункту - м. Збараж                                                                 

Район -Тернопільський                                                                                      

Область - Тернопільська                                                                                      

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - м.Збараж, вул.Д.Галицького                                                                 

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                                  

Відстань до найближчого районного центру, (км) -  17 км.,                      

Земельна ділянка знаходиться за 2,3 км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км - 17 км.                                    

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км):                 

- м. Збараж, залізнична вантажна колія - 4,9 км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                       

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 0,15 км.                                         

м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 7,45 км.                                           

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26 км.              

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявний постійний автобусний маршрут.                              

Характеристика земельної ділянки                                                           
Власність     -   комунальна                                                                 

Функціональне використання - використовується для ведення 

сільськогосподарського виробництва                                                          .                 

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викуп                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                                    

Свідоцтво на право власності  -   в наявності.                                               

Кадастровий номер       -   6122410100:02:005:1166                                         

Координати google maps       -  49.661843 25.799870                              

Наявність землевпорядної документації   -   в наявності.                               

Загальна площа території (га) - 0,3910 га                                                              

Як забезпечуються площі:                                                                                  

-Газопостачанням - наявне газопостачання, на відстані 200 м                                                                            

-Електропостачанням -  наявне електропостачання, на відстані 100 м.                                                                      

-Зв’язком (телефон, інтернет) - так                                                                         

-Водопостачанням -2 артсвердловини на відстані 200 м.                                                                                                            

mailto:info@zbarazh-rada.gov.ua
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-Водовідведення  - каналізаційна система на відстані 200 м.                                                                                

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих ) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                        

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража                         

Моб. тел: +380982068214                                                                                       

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                        

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                          

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 7          

Загальна площа - 2,0 га  

Загальна інформація:                                                                                        

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка №7                               

Призначення - під виробничо-складську забудову                                            

Назва населеного пункту - м. Збараж                                                                

Район -Тернопільський                                                                                    

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - м.Збараж, вул.Д.Галицького                                                                 

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                             

Відстань до найближчого районного центру, (км) -  17 км.,                      

Земельна ділянка знаходиться за 2,3 км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км - 17 км.                                  

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 4,9 км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                          

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 0,15 км.                                                       

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 7,45 км                                              

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26 км.            

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявний постійний автобусний маршрут.                              

Характеристика земельної ділянки                                                            
Власність - комунальна                                                                            

Функціональне використання - використовується для ведення 

сільськогосподарського виробництва                                                          .     

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викуп                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                  

Свідоцтво на право власності  -   в наявності.                                               

Кадастровий номер       -   6122410100:02:005:1144                                    

Координати google maps       -  49.662040, 25.802427                               

Наявність землевпорядної документації   -   в наявності.                               

Загальна площа території (га) - 2,00 га                                                                     

mailto:info@zbarazh-rada.gov.ua
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Як забезпечуються площі:                                                -

Газопостачанням.Яким є резерв потужності (м3/год) - наявне газопостачання, 

на відстані 200 м                                                                                                        

-Електропостачанням -  наявне електропостачання, на відстані 100 м.                                                                       

-Зв’язком (телефон, інтернет) - так                                                                           

-Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год ) -2 артсвердловини на 

відстані 150 м.                                                                                                            

-Водовідведення  -каналізаційна система на відстані 150 м.                                                                                

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                       

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                        

Моб. тел: +380982068214                                                                                         

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                        

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                               

Моб. тел: +380977911237                                                                                              

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 8 

Загальна інформація:                                                                                       

Загальна площа - 1,25 га                                                                                 

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка №8                                    

Призначення - під виробничо-складську забудову                                               

Назва населеного пункту - м. Збараж                                                                 

Район -Тернопільський                                                                                    

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - м.Збараж, вул.Грушевського                                                                 

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                            

Відстань до найближчого районного центру, (км)-  17 км., земельна ділянка 

знаходиться за 2,3 км. від центру м.Збаража.                                                 

Відстань до найближчого обласного центру, (км - 17 км.                                  

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 4,9 км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                         

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 0,15 км.                                                         

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 7,45 км.                                               

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26 км.        

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - автобусний маршрут.                                         

Характеристика земельної ділянки                                                           
Власність - комунальна                                                                           

Функціональне використання - використовується для ведення 

сільськогосподарського виробництва                                                                         
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Наявність капітальних споруд - відсутні                                                                   

Форма придбання - оренда з правом викупу                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                                        

Свідоцтво на право власності  -   в наявності.                                               

Кадастровий номер       -   6122410100:02:003:1378                                                        

Координати google maps       -   49.675030 25.75358                                                  

Наявність землевпорядної документації   -   в наявності.                               

Загальна площа території (га) - 1,25 га.                                                                     

Як забезпечуються площі:                                                                                  

-Газопостачанням.Яким є резерв потужності (м3/год) - газопостачання 

проходить по території ділянки                                                                               

-Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год)  -  наявне 

електропостачання, на відстані 100 м.                                                                      

-Зв’язком (телефон, інтернет) - так                                                                              

-Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год ) - водогін проходить 

по території ділянки                                                                                                  

-Водовідведення  - каналізаційна система проходить по території ділянки.                                                                                

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                           

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража                          

Моб. тел: +380982068214                                                                                          

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                        

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                             

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 9 

Загальна інформація:                                                                                       

Загальна площа - 1,25 га                                                                               

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка №9                                    

Призначення - під виробничо-складську забудову                                               

Назва населеного пункту - м. Збараж                                                                 

Район -Тернопільський                                                                                     

Область - Тернопільська                                                                                  

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - м.Збараж, вул.Грушевського                                                                 

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   

Під`їзні шляхи:                                                                                               

Відстань до найближчого районного центру, (км)-  17 км., земельна ділянка 

знаходиться за 2,3 км. від центру м.Збаража.                                                  

Відстань до найближчого обласного центру, (км - 17 км.                                  

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 4,9 км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                       

mailto:info@zbarazh-rada.gov.ua
mailto:roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua
https://www.zbarazh-rada.gov.ua/


 

27 

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 0,15 км.                                         

м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 7,45 км.                                             

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26 км.           

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - автобусний маршрут.                                         

Характеристика земельної ділянки                                                           
Власність - комунальна                                                                   

Функціональне використання - використовується для ведення 

сільськогосподарського виробництва                                                          .     

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викупу                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                                        

Свідоцтво на право власності  -   в наявності.                                               

Кадастровий номер       -   6122410100:02:003:1378                                                        

Координати google maps       -   49.675030 25.75358                                                  

Наявність землевпорядної документації   -   в наявності.                               

Загальна площа території (га) - 1,25 га.                                                                   

Як забезпечуються площі:                                                                                   

-Газопостачанням.Яким є резерв потужності (м3/год) - газопостачання 

проходить по території ділянки                                                                               

-Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год)                                 

-  наявне електропостачання, на відстані 100 м.                                                               

-Зв’язком (телефон, інтернет) - так                                                                         

-Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год ) - водогін проходить 

по території ділянки                                                                                                 

-Водовідведення  -каналізаційна система проходить по території ділянки.                                                                                

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                            

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                          

Моб. тел: +380982068214                                                                                       

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                          

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                            

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 10 

Загальна інформація:                                                                                       

Загальна площа - 0,37 га                                                                                

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка №10                                    

Призначення - під об’єкт дорожнього сервісу                                               

Назва населеного пункту - м. Збараж                                                                

Район -Тернопільський                                                                                       

Область - Тернопільська                                                                                     

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - комунальна                                                                        

Адреса - м.Збараж, вул.Грушевського                                                                 

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                   
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Під`їзні шляхи:                                                                                               

Відстань до найближчого районного центру, (км)-  17 км., земельна ділянка 

знаходиться за 2,3 км. від центру м.Збаража.                                           

Відстань до найближчого обласного центру, (км - 17 км.                                 

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км):               

- м. Збараж, залізнична вантажна колія - 4,9 км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                           

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 0,15 км.                                                        

- м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 7,45 км.                                             

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  26 км.         

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - автобусний маршрут.                                        

Характеристика земельної ділянки                                                         
Власність - комунальна                                                                         

Функціональне використання - використовується для ведення 

сільськогосподарського виробництва                                                                            

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викупу                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                                        

Свідоцтво на право власності  -   в наявності.                                               

Кадастровий номер       -   6122410100:02:003:1378                                                        

Координати google maps       -   49.675030 25.75358                                                  

Наявність землевпорядної документації   -   в наявності.                               

Загальна площа території (га) - 0,37 га.                                                                      

Як забезпечуються площі:                                                                                  

-Газопостачанням.Яким є резерв потужності (м3/год) - газопостачання 

проходить по території ділянки                                                                               

-Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) - наявне 

електропостачання, на відстані 100 м.                                                                    

-Зв’язком (телефон, інтернет) - так                                                                         

-Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год ) - водогін проходить 

по території ділянки                                                                                                 

-Водовідведення  -каналізаційна система проходить по території ділянки.                                                                                

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                         

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                        

Моб. тел: +380982068214                                                                                       

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                         

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                           

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 11  

Загальна інформація:                                                                                     

Загальна площа - 70 га                                                                                                   

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка № 11(с.Базаринці)                                
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Призначення    - індустріальний парк;                                                                     

- промислове виробництво;                                                                                      

- під будівництво сонячних станцій                                                          

Розташування - поза межами населеного пункту                                                                                                          

Наявність/відсутність на земельній ділянці капітальних будівель, споруд ( в 

минулому), їх характеристика - відсутні                                                          

Детальна характеристика (форма ділянки.) - рівнинна                                                                                                         

Відстань до житла (по прямій лінії) від межі земельної ділянки, 1,5 км          

Назва населеного пункту - с.Базаринці                                                                         

Район -Тернопільський                                                                                

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                    

Форма власності - комунальна                                                                       

Адреса - с.Базаринці Збаразької громади                                                                      

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                            

Під`їзні шляхи:                                                                                                

Відстань до найближчого районного центру, (км) - 18,5 км.                             

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 18,5 км.                          

Відстань до центру громади (м.Збараж), (км) - 4,9 км.                                 

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї - 2,5 км.                                                                                                   

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів - так                                                                                                

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                     

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 5,7 км.                                         

м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 2,4 км.                                                

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) - 27,9 км.          

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - відсутній                                                            

Характеристика земельної ділянки                                                       
Власність     -   комунальна                                                                 

Функціональне використання - не використовується.                                                          

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викуп                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                                                  

Свідоцтво на право власності  - виробляється                                                        

Кадастровий номер   -   відсутній                                                                                                                                                                        

Наявність землевпорядної документації   -    відсутня                                            

Загальна площа території (га) -  70 га                                                                                 

Як забезпечуються площі:                                                                                  

-Газопостачанням  -   відсутнє, є можливість підключення                                                                          

-Електропостачанням - відсутнє,  є можливість підключення                                                               

-Водопостачанням - відсутнє, є можливість підключення                                                                              

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                         

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                                         

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) -  офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                                

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол                                   

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.            

Інформація про контактні особи:                                                  

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                        

Моб. тел: +380982068214                                                                                        

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                         

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор Моб. тел: +380977911237                                                                                
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E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 12  

Загальна інформація:                                                                                     

Загальна площа - 36 га                                                                                                   

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка № 12 (м.Збараж)                                

Призначення - для виробничого призначення, індустріальний парк                                           

Розташування - поза межами населеного пункту                                                                                                          

Наявність/відсутність на земельній ділянці капітальних будівель, споруд ( в 

минулому), їх характеристика - відсутні                                                          

Детальна характеристика (форма ділянки.) - рівнинна                                                                                                         

Відстань до житла (по прямій лінії) від межі земельної ділянки, 1,5 км          

Назва населеного пункту - м.Збараж                                                                         

Район -Тернопільський                                                                                

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                    

Форма власності - комунальна                                                                       

Адреса - м.Збараж Збаразької громади                                                                      

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                             

Під`їзні шляхи:                                                                                                

Відстань до найближчого районного центру, (км) - 18,5 км.                             

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 18,5 км.                          

Відстань до центру громади (м.Збараж), (км) - 4,9 км.                                 

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї - 2,5 км.                                                                                                   

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів - так                                                                                                

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                     

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 5,7 км.                                         

м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 2,4 км.                                                

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) - 27,9 км.          

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - відсутній                                                            

Характеристика земельної ділянки                                                       
Власність     -   комунальна                                                                 

Функціональне використання - не використовується.                                                          

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викуп                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                                                  

Свідоцтво на право власності  - виробляється                                                        

Кадастровий номер   -   відсутній                                                                                                                                                                        

Наявність землевпорядної документації   -    відсутня                                            

Загальна площа території (га) -  70 га                                                                                 

Як забезпечуються площі:                                                                                  

-Газопостачанням  -   відсутнє                                                                                 

-Електропостачанням - відсутнє                                                                              

-Водопостачанням - відсутнє                                                                           

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                         

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                                         

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) -  офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                                

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол                                   

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.            

Інформація про контактні особи:                                                  
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Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                        

Моб. тел: +380982068214                                                                                        

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                         

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор Моб. тел: +380977911237                                                                                

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 13          

Загальна інформація:                                                                                     

Загальна площа - 12,67 га                                                                                

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка № 13 (с.Залужжя)                                

Призначення - для виробничого призначення                                           

Розташування - в межах населеного пункту                                                 

Функціональне використання - попереднє - глиняний кар’єр, на теперішній 

час - відпрацьований   кар’єр                                                             

Наявність/відсутність на земельній ділянці капітальних будівель, споруд ( в 

минулому), їх характеристика - відсутні                                                          

Детальна характеристика (форма ділянки; ліс, сіножать, гориста, ухил,та ін.) 

- гориста, ухил                                                                                                         

Відстань до житла (по прямій лінії) від межі земельної ділянки, км          

Назва населеного пункту - с.Залужжя                                                                         

Район -Тернопільський                                                                                

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                    

Форма власності - комунальна                                                                       

Адреса- с.Залужжя Збаразької громади                                                                      

Веб-сайт-https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                            

Під`їзні шляхи:                                                                                                

Відстань до найближчого районного центру, (км) - 19,9 км.                             

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 19,9 км.                          

Відстань до центру громади (м.Збараж), (км) - 2,9 км.                                 

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї - 1,7 км.                                                                                                   

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів - так                                                                                                

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км):                                     

- м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 5,1 км.                                         

м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 2,3 км.                                                

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) - 28,9 км.          

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявний постійний автобусний маршрут                                                               

Характеристика земельної ділянки                                                       
Власність     -   комунальна                                                                 

Функціональне використання - не використовується.                                                          

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викуп                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини.                                                                                  

Свідоцтво на право власності  - наявне                                                           

Кадастровий номер   -                                                                                

Координати google maps - 49 градусів 40’23.57”С 25 градусів 45’34.65”В                                                                                             

Наявність землевпорядної документації   -                                                

Загальна площа території (га) -  12,67                                                                                 

Як забезпечуються площі:                                                                                  

-Газопостачанням  -   0,2 км. до підключення                                                                            

-Електропостачанням - 0,2 км. до підключення                                                                 
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-Водопостачанням - 0,2 км. до підключення                                              

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                         

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                                         

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) -  офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                                

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол                                   

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.            

Інформація про контактні особи:                                                  

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража,                        

Моб. тел: +380982068214                                                                                        

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                         

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор Моб. тел: +380977911237                                                                                

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 

Земельна ділянка № 14             

Загальна інформація:                                                                                       

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка № 14 (с.Базаринці).                                                                             

Призначення - землі промислового призначення                                                                

Область - Тернопільська                                                                                 

Власник - Збаразька міська рада                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - приватна                                                                                

Адреса - с.Базаринці                                                                                                

Веб-сайт- https://www.zbarazh-rada.gov.ua                                                              

Під`їзні шляхи:                                                                                                

Відстань до найближчого районного центру, (км) -  17 км.,                      

Земельна ділянка знаходиться за 0,8 км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 17 км.                                   

Назва найближчої залізничної вантажної станції - м. Збараж - 0,25 км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям - наявна.                                                                                             

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявні.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Відстань до доріг державного значення:                                                                

-м.Тернопіль - Київ (через Ланівці) - 7,0 км.                                                           

-м.Тернопіль - Київ (через Кременець) - 3,4 км.                                         

Відстань до аеропорту м.Тернопіль - 26 км.                                                          

Характеристика земельної ділянки                                                      
Власність - комунальна                                                                            

Функціональне використання- не використовувалась і не використовується.     

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викуп                                                                            

Детальна характеристика -  земельна ділянка має форму рівнини, на даний 

час не використовується.                                                                                             

Відстань до житла - 0,2 км.                                                                                                                                                                                       

Координати google maps - 49 градусів 40’21.88”С 25 градусів 46’59.47”В                                                                                                                         

Загальна площа території (га) - 3,00 га                                                                 

Як забезпечуються площі:                                                                                                  

-Енергозабезпечення (відстань по прямій лінії до можливого джерела 

підключення ) - 0,2 км                                                                      -

Газопостачання відстань по прямій лінії до можливого місця підключення 

(км) -0,2 км.                                                                                        -

Водопровідні та каналізаційні мережі:відстань по прямій лінії до можливого 

місця підключення 0,2 км.                                                                                 
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Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            

Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                         

Полікровський Роман Степанович - Міський голова Збаража                         

Моб. тел: +380982068214                                                                                       

E-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua                                                                      

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                          

Моб. тел: +380977911237                                                                                        

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Земельна ділянка № 15  

Загальна інформація:                                                                                       

Назва земельної ділянки - Земельна ділянка №15 (с.Колодне)                               

Призначення - для ведення бізнесу                                                                      

Назва населеного пункту - с.Колодне                                                                 

Район -Тернопільський                                                                                       

Область - Тернопільська                                                                                   

Власник - приватна особа                                                                                              

Код ЄДРПОУ - 04058404                                                                                

Форма власності - приватна                                                                                 

Адреса - с.Колодне                                                                                             

Веб-сайт-                                                                                                           

Під`їзні шляхи:                                                                                                 

Відстань до найближчого районного центру, (км) -  30 км.,                      

Земельна ділянка знаходиться за 13 км. від центру м.Збаража.                        

Відстань до найближчого обласного центру, (км) - 30 км.                                  

Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км) - м. 

Збараж, залізнична вантажна колія - 14,7 км.                                                                                             

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних 

автомобілів -  так.                                                                                            

Відстань до автодороги державного значення Р-43 (км) - 0,5 км.                   

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього,(км) -  39 км.          

Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі 

(автобуси, потяги) - наявність постійних автобусних маршрутів.                              

Характеристика земельної ділянки                                                        
Власність     -   приватна                                                                             

Функціональне використання- не використовується.                                           

Наявність капітальних споруд - відсутні                                                              

Форма придбання - оренда з правом викуп                                                                            

Детальна характеристика -  Земельна ділянка має форму рівнини.                                                                     

Загальна площа території (га) - 0,55 га                                                                  

Як забезпечуються площі:                                                                                  

-Газопостачанням.Яким є резерв потужності (м3/год) - відсутнє                                   

-Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год) -  відсутнє                                                                                                       

-Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год ) - відсутнє                                      

-Водовідведення  - відсутнє.                                                                                

Реальна кількість робочої сили (працездатного населення) в 30 км зоні 

довкола локації (включаючи працевлаштованих та безробітних) - 28 000 осіб.                                                                                                          

Загальна кількість населення в зоні - 120 000 осіб.                                            
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Кількість не працевлаштованих (безробітних - офіційна та оціночна 

складова) - офіційно - 2715 чол., оціночно - 4350 чол.                                                                                            

Наявність потенційних профільних працівників - 850 чол.                             

Середня з/п для виробничих підприємств в 100 км зоні - 10 500 грн.                                            

Інформація про контактні особи:                                                            

Горбоніс Ігор Романович - Староста села                                                  

Моб.тел: +3806784932                                                                                         

Токар Роман Михайлович - Радник-консультант міського голови, 

координатор                                                                                                        

Моб. тел: +380977911237                                                                                       

E-mail: roman.tokar@zbarazh-rada.gov.ua 
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3.2. Природні ресурси 

Група факторів, що базуються на природних ресурсах на території громади, які можна використати 
для бізнесу. 

Приклади: земельні, лісові та водні ресурси (чорнозем, торф, ліси, озера, річки) / мінеральні ресурси (корисні 
копалини, мінералізовані і термальні води, будматеріали) / рекреаційні, кліматичні та біологічні ресурси 
(екологічний стан території, кількість сонячних днів, потужність вітрів, популяції тварин, лікарські рослини) / 
тощо. 

№ Фактор Короткий опис 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність земельних ресурсів у громаді становить 59960 
га, з них  рілля - 42240 га (70,4%), лісовий фонд - 5724,6 га 
(9,5%), водний фонд - 328,4 га (0,55%), землі історично-
культурного значення - 78,8 га (0,13%), землі 
прироноохоронного значення - 4367,8 га, (7,3%) на 
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, на шляхи, 
вулиці, будови, води, болота, ліси, чагарники і інші землі 
припадає 7220,4 га (12,0 %)від території громади. 

Грунти в основному опідзолений чорнозем з високою 
родючістю. В окремих частинах  громади зустрічаються 
ясно-сірі та деградовані грунти. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісові ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа лісових ресурсів громади становить 5724,6 га. Тип 
лісового покрову листяний та хвойний. 60 % усіх дерев – 

листяні, решта – сосна, ялина, модрина та інші. Завдяки 
лісопосадочним і лісовідновлювальним роботам 
лісистість району за останні роки підвищилась. 
Збільшився загальний запас деревини, поліпшується 
породний склад лісонасаджень, зокрема зросла питома 
вага шпилькових порід та дуба високостовбурного. Поруч 

із Збаразьким замком знаходиться призамковий парк площею 

10,5 га пам’ятка природи обласного значення (кінець XVIII 

ст.). Тут росте ботанічна пам’ятка місцевого значення - 

екзотичне дерево - горіх чорний якому уже 133 роки. Багата 

флора і фауна створюють сприятливі умови для розвитку 

туризму, рекреації. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водні ресурси(озера, 
ставки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На території громади знаходяться 14 ставків з площею 

водного дзеркала 170,9 га і 2 штучні водойми площею 26,31 

га.) та немає промислових підприємств із негативний впливом 

на довкілля.                                                                                                                                       

Одним із найбільш привабливим ставком є два ставки - 

Збаразький та Базаринецький.. Збаразький став знаходиться 

за 300 м. від центру міста і це зручне місце для відпочинку 

літом. У цьому році передбачалося завершити реконструкцію 

набережної ставу за грантові кошти Європейського Союзу, 

що передбачає створення зони активного та пасивного 

відпочинку що включатиме сцену для виступів, 

танцювальний майданчик, партер на 500 місць, дитячий та 

спортивний майданчик та пляжну зону. Але у зв’язку із 

війною проект тимчасово призупинений. На озері крім 

риболовлі можлива організацію катання на лодках та 

катамаранах.  
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівельні матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед корисних копалин на території району найбільш 
поширеними є природні будівельні матеріали – 
карбонатні породи пісковиків та лісовидні суглинки. 
Особливої уваги заслуговують вапняки Товтрової гряди, 
складеної відкладами рифової фракції органогенними 
вапняками. Потужність вапняків іноді досягає 60 метрів. 
У північній частині району зустрічаються родовища 
сарматських вапняків, які дальше на північ переходять в 
крейду.                                                                                                                                                                                                
На території громади є 2 родовища каменю (33,2 га), 7 
родовищ піску (29,93 га), 2 родовища суглинків (8 га), а в 
с. Добриводи є поклади каменю будівельного (4 га).                   
Для виробництва цегли використовуються 2 родовища 
четвертинних лісовидних суглинків жовтого кольору з 
різними відтінками.  

 

3.3. Геолокація 

Група факторів, що зумовлені географічним розміщенням громади, суттєвими кліматичними, 
техногенними чи військовими подіями в регіоні. 

Приклади: близькість до великих міст чи за кордону (до обласного міста, до місць скупчення населення, до 
кордону) / близькість до важливих інфраструктурних об’єктів (до аеропорту, залізниці, порту, національних 
трас, міжнародних КПП) / близькість до природних об’єктів (до моря, гір, великих озер чи річок) /  віддаленість 
від катаклізм (від місць регулярних повеней, від місць воєнних дій, від територій екологічного забруднення) / 
тощо. 

№ Фактор Короткий опис 

1 

 

 

 

 

Наявність близько 
розташованого 
обласного центру             
(м. Тернопіль)  

 

 

м.Збараж розташоване за 17 км. від обласного центру і дорога 
між містами з твердим асфальтним покриттям і для того щоб 
доїхати до м.Збаража потрібно 15-25 хв., коли по Тернополю в 
години пік добратися на роботу потрібно 40-60 хв. Можливість 
залучати висококваліфікований персонал з міста Тернополя чи 
сусідніх громад  для роботи у підприємствах  Збаразької  
громаді. 

2 

 

 

 

 

 

Наявність близько 
розташованого 
аеропорту та до пунктів 
пропуску. 

 

 

 

Відстань до Тернопільського аеропорту становить 26 км. При 
відновленні роботи Тернопільського аеропорту можна буде 
використати авіаційні перевезення певних видів продукції 
підприємств громади. 

Відстань до аеропорт Львів- 151 км 
- пункт пропуску “Рава Руська” (Польща) – 220 км. 
- пункт пропуску “Мамалига” (Румунія) - 218 км. 

3 

 

 

 

 

 

 

  Логістика 

 

 

 

 

 

 

На території громади є 2 залізничних вокзали - м.Збараж та 
с.Максимівка, що дає можливість забезпечити перевезення 
вантажів залізничним транспортом. 

Територія громади знаходиться на перетині магістральних 

автошляхів Івано-Франківськ-Хмельницький, Чернівці-Львів. 

Автомагістраль Брест-Чернівці є головним коридором, що з’єднує 

західну частину Білорусії з Румунією, балканськими країнами та 

країнами Середземномор’я. А також проходить траса Київ-

Тернопіль (через Ланівці) 
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3.4. Інфраструктура для бізнесу 

Група факторів, що базуються на наявності об’єктів та мереж, що обслуговують бізнес, в т.ч. 
забезпечують доступ до логістики та комунікацій. 

Приклади: офісні та складські приміщення (склади, логістичні хаби, офісні центри, коворкінги) / промислові парки 

(технопарки, інноваційні парки, промислові хаби) / логістичні вузли на території громади (залізничний  та 

автовокзали, аеропорт, морський чи річковий порт) / особливі комунікації на території громади (очисні споруди, 

швидкісний інтернет у гірських територіях) / тощо. Тут варто вказувати лише унікальну інфраструктуру, яка не є 

«звичною» або не входить до переліку безумовних. 

№ Фактор Короткий опис 

1 

 

 

 

 

 

Офісні приміщення 

 

 

 

Наявність приміщень, що можуть бути використані під офісні 

приміщення: 

-Адміністративне приміщення Збаразького РайС, вільно 4 

приміщення - площа кожного з них в середньому 20 кв.м., 2  з них 

обладнані меблями. Приміщення  потребує косметичного 

ремонту). Вид використання - оренда. 

м.Збараж. М.І.Франка,22 (центр м.Збаража). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складські приміщення 

 

 

 

 

 

Складські приміщення ( м.Збараж,вул.Залізнична,22) .                     

-Загальна площа приміщень - 2493 м. кв.                                            

-Складські приміщення - 2493.м. кв..                                                   

-Призначення об’єкта - під складські приміщення.                                                                        

-Форма власності - приватна                                                                   

-Відстань - колія підведена до об’єкта                                                    

-Відстань до автомобільної дороги з твердим покриттям - 0,05  км. 

Вид використання - оренда.  Потрібно робити ремонтні роботи. 

Об'єкти розміщені компактно на одній території. Під'їзд до 

об'єкта тверде асфальтне покриття.  

3 

 

Коворкінг-центр 

 

У приміщенні ЦНАПу Збаразької міської ради є Коворкінг-центр 

(8 столів; наявний інтернет; проводити заходи до 20 осіб),  у 

якому зустрічаються підприємці та потенційні підприємці 

Збаразької громади для обговорення проблем бізнесу та громади. 

4 

 

 

 

Залізничні вокзали 

 

 

Наявність залізничних вокзалів у м.Збаражі та с.Максимівка (10 км. 

до м.Збаража) станції, сприятливе логістичне розміщення.                                                                                             

Через територію громади проходить: 

- залізнична колія (сполучення Тернопіль-Шепетівк,ст.Збараж);                                                                              

-залізнична колія (Тернопіль-Київ,  ст.Максимівка). 

5 

 

 

 

 

Автовокзал 

(автомобільне 

сполучення) 

 

Територія громади знаходиться на перетині магістральних 

автошляхів Івано-Франківськ-Хмельницький, Чернівці-Львів. 

Автомагістраль Брест-Чернівці є головним коридором, що з’єднує 

західну частину Білорусії з Румунією, балканськими країнами та 

країнами Середземномор’я. А також проходять траси Київ-

Тернопіль (через Ланівці та Кременець). 

6 

 

Очисні споруди 

 

У м.Збаражі функціонують очисні споруди потужність 500 

м.куб/добу, задіяні лише на 70 відсотків. Є можливість 

підключення до них інших промислових об’єктів. 

7. 

 

 

Аеропорт 

 

 

Відстань до аеропортів:                                                        -

м.Тернопіль - 26 км;                                                                  -

м.Львів - 151 км. 
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3.5. Культурна спадщина 

Група факторів, що базуються на історії, культурі, релігії чи усталеній поведінці людей, і можуть 
бути використані для бізнесу. 

Приклади: історичні, культурні чи релігійні об’єкти (замки, музеї, монастирі, церкви, скансени, криївки) / 
регулярні події, які приваблюють потоки людей (фестивалі, концерти, паломницькі прощі, виставки, бізнес-
події) / відомі туристичні маршрути (усталені маршрути туристів) / тощо. 

№ Фактор Короткий опис 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збаразький замок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У місті Збаражі знаходиться далеко відомий Збаразький 
замок, який відомий історичними подіями 1649 року часів 
визвольної війни українського народу за незалежність під 
проводом Гетьмана України Б.Хмельницького. Щороку 
замок відвідує понад 50 тис. туристів. Збараж - місто - 
заповідник і входить до числа 39 міст України із 
найбільшою кількістю пам’яток. На території м.Збаража є 
понад 50 пам’яток історії архітектури, мистецтва та 
культури. з них 4 національного значення.                                  У 
Збаражі розташований головний офіс Національного 
Заповідника “Замки Тернопілля” у складі якого 12 замків 
Тернопільщини. 

2 

 

 

 

Обласний міжнародний 
інвестиційний форум. 

 

 

Щороку, постійний захід  до пандемії, у Збаразькому замку 
проводився Обласний міжнародний інвестиційний форум у 
якому брали участь представники понад 30 іноземних 
посольств та консульств. У заходах брали участь від 600 до 
1200 учасників та 28-32 представники іноземних держав. 

3 

 

 

Відкриття обласного 
туристичного сезону. 

 

Традиційно, щороку, на базі Збаразького замку проводиться 
відкриття обласного туристичного сезону. На Заході буває 
від 6 до 10 тис. відвідувачів. 

4 

 

 

Наявність туристичного 
маршруту “Золота підкова” 

 

Через Збараж проходить досить відомий туристичний 
маршрут “Золота підкова” який проходить через Тернопіль-
Збараж-Кременець-Почаїв. Через цей маршрут Збараж 
відвідує понад 12 тис. туристів. 

5 

 

 

 

Фестиваль “Битва під  

Збаражем” 

 

 

Щорічно, до пандемії, у м.Збаражі під стінами Збаразького 
замку проводився фестиваль “Битва під Збаражем” 
присвячений подіям 1649 року - облога Збаража військами 
Б.Хмельницького. Фестиваль відвідує біля 6 тис. осіб у 
форматі офлайн та понад 25 тис. у форматі онлайн. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичний потенціал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичний потенціал м.Збаража нараховує понад 50 
пам’яток історії архітектури, мистецтва та культури, з них 4 
національного значення. Збараж - місто - заповідник і 
входить до числа 39 міст України де є найбільше пам’яток. 
Славиться місто Збараж старовинним замком, спорудженим 
в 1631 році, який щороку відвідує понад 50 тис. туристів. Це 
кам’яна перлина, овіяна легендами. Визначними 
історичними пам’ятками є костел і монастир Антонія 
(ордену Бернардинів) 1627 року, Церква преображення 
господнього (ХУІ ст.), руїни Старозбаразького замку ХІІ-ХХУ 
ст. Тут є мальовничі куточки Товтрового кряжу (гори 
Бабина, Замкова, Чернеча), пам’ятками природи – печери 
Довбуша і Холодний грот.  У Збаражі розташований 
головний офіс Національного Заповідника “Замки 
Тернопілля” у складі якого 12 замків Тернопільщини. 

Відома Збаражчина далеко за межами Тернопільщини 
закладами ресторанного типу із своїми специфічними 
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особливостями - це бари та ресторани -”Зимовий сад”, 
“Стожари”, “Чорний принц”, “Едельвейс”,  “Діамант” та 
“Витребеньки”. 

 

3.6. Людський капітал та соціальна інфраструктура 

Група факторів, що базуються на кількості робочої сили та локальних споживачів, а також 
комфортності проживання в громаді.  

Приклади: працівники в громаді та неподалік (суттєва кількість мешканців працездатного віку, суттєві 
групи працівників певного фаху, суттєва кількість молоді, позитивна динаміка притоку працівників у 
громаду) / внутрішні споживачі (суттєва кількість мешканців, які можуть бути локальними споживачами) 
/ особливі соціальні об’єкти, які генерують потоки людей (великі лікарні, навчальні заклади, молодіжні 
центри) / тощо. 

№ Фактор Короткий опис 

1 

 

 

 

Людський потенціал 

 

 

 

Працездатне населення становить - 19808 жителів (50,35%), з 

них чоловіки - 26,3 % та жінки – 24,05%, з них - молодь (16-39 

років) - 9 891, населення віком 40-60 років - 9 917 осіб.      

Непрацездатне населення - 19533 жителів. Зайняті - 17093 

жителів (43,45%), безробітні - 2715 (6,9%.)  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальні об’єкти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На території м.Збаража функціонує: 
-Центральна комунальна лікарня, де працює 85 лікарів, має 
приміщення поліклініки та 3 лікувальних корпуси на 170 
ліжкомісць. 
В середньому за рік заклад медицини відвідує біля 120 тис. 
осіб, з них 4500 осіб проходять стаціонарне лікування. 
-Центр первинної медико-санітарної допомоги;  
- 22 аптечних заклади; 
- 3 школи; 
- 4 дитячих садки; 
-Тернопільський коледж з посиленою військовою 
підготовкою (на базі СПТУ - можна організувати навчальні 
групи по підготовці спеціалістів необхідної кваліфікації); 
-Збаразька обласна школа-інтернат; 
- Районний будинок культури на 420 місць; 
- Доросла та дитяча бібліотеки. 
-50 закладів торгівлі; 

 - 6 підприємств ресторанного типу. 

По місту функціонує автобусний маршрут 

 

3.7. Локальний бізнес 

Група факторів, що базуються на концентрації певних видів бізнесу, між якими уже побудована або 
може бути створена кооперація та синергія. 

Приклади: концентрація певного виду бізнесу або великий бізнес (скупчення готелів може генерувати попит на 
багато товарів та послуг; велике підприємство може купувати суттєвий об’єм певних товарів) / кооперація 
бізнесу (кластери, кооперативи та закупівельні групи, які сприяють збуту, зниженню витрат чи доступу до 
ресурсів) / ланцюги доданої вартості (наприклад, якщо в громаді є виробники молока, є переробка та канали 
збуту, то це може бути причиною для створення нових бізнесів, що обслуговують ланцюг) / тощо. 

№ Фактор Короткий опис 

1
  

Наявність готелів У м.Збаражі працює 3 готельно-ресторанні комплекси - готель 

“Гетьман” на 28 місць (завершується будівництво окремого 

готельного комплексу на 100 місць), готель  “Едельвейс” на  20 

місць та готель “Чорний принц” на 16 місць всього на 164 місця. 
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В радіусі 20 км, додатково  функціонує ще 11 готелів, 2 хостели 

та 2 міні-готелі.  

2
  

Наявність великих 
площі пасовищ 

В наявності великі площі пасовищ та приміщення 
колишніх колгоспів, що дає можливість займатися 
вирощування великої та малої рогатої худоби. Наявність 
великої рогатої худоби становить 4585 голів, з них в 
населення 2628 голів та 1957 у колективних 
господарствах. На території громади є виробництво 
мясоковбасних продуктів.      

3
  

Птахофабрика На території громади функціонує “Селянська спілка 

“Птахофабрика Збаразька” в якій чисельність курей становить - 359 

тис.гол., виробляється 26,8 млн.шт. яєць та 480 тонн курятини. 

4
  

Розвиток садівництва, 
та овочеводства 

На території громади є три організовані сади загальною 
площею 26,9 га, можливість виробництва яблук становить до 
300 тонн. Багато садів знаходиться у приватному секторі, 
ринок цієї продукції по прогнозованих даних становить понад 
500 тонн. Можливо відкриття переробних міні -заводів.  

5
  

Виробники молочних 
продуктів   

Поголів’я корів у громаді становить 2927 голів, в т.ч. в 
населення - 1993 голів та 934 голови у колективних 
господарствах. Виробництво молока становить 16583 
тонни в т.ч. населення - 10653 тонни та колективні 
господарства - 5930 тонни.                                                           У 
структурі молочної галузі переважають дрібні 
виробництва, які можливо об’єднати та створити власний 
молочний продукт.  

6
  

Тепличне 
виробництво 

На території громади працює три суб’єкти підприємницької 
діяльності які займаються вирощуванням в теплицях 
помідорів та огірків. Виробництво огірків становить 180 тонн 
а помідорів 210 тонн в рік, Є можливість організувати 
переробку та консервування помідорів та огірків.   

7. Бджолярство та 
виробництво меду 

На території громади є 90 пасік в яких є 2800 бджолосімей, що 

дозволяє в рік заготовляється 235 тонн меду. 

8. Виробництво малини У громаді із 4,2 га площ збирають більше 27 тонн малини. 
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3.8. Інструменти підтримки бізнесу 

Група факторів, що базуються на інституціях, програмах чи рішеннях, що сприяють розвитку бізнесу 
або покращують бізнес-клімат в громаді.  

Приклади: фінансові інструменти (гранти, відшкодування банківських %, позики) / зниження податків та 
спрощення процедур (знижені певні види податків, спрощені певні дозвільні процедури) / інституції підтримки 
бізнесу (агенція інвестиційного розвитку, центр підприємництва, бізнес-клуби, бізнес-асоціації) / тощо. 

 

3.9. Стратегічні документи 

Група факторів, що базуються на наявності основних документів, які лягають в основу економічного 
розвитку громади.  

Приклади: стратегія розвитку громади (стратегія, план активностей, бюджет на виконання активностей, 
визначені пріоритетні галузі) / документи просторового розвитку громади (генплани населених пунктів, 
комплексний план просторового розвитку території територіальної громади) / брендинг (брендбук, відомі 
легенди). 

№ Фактор Короткий опис 

1 
Стратегія розвитку громади Розробляється. 

2 
Історико-архітектурний план м.Збаража  

 
Завершується розробка. 

3 Програма підтримки малого та середнього бізнесу. Розробляється. 

4 

 

 

Програма розвитку міжнародного співробітництва та 

залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги 

для розвитку Збаразької міської ради на 2018-2025 роки 

Розроблена і затверджена. 
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План Дій Сталого Енергетичного озвитку м.Збаража 

(ПДСЕР) 

Затверджений Європейською 

комісією. 

6 
 

Інвестиційний паспорт Збаразької громади 

 

Розроблений і поданий на 

схвалення чергової сесії  

 

 

3.10. Імідж 

Група факторів, що базуються на репутації та бренді громади. 

Приклади: бренд та позиціонування громади (наскільки відома назва громади поза її межами, чи розуміють 
зовнішні інвестори спеціалізацію громади, чи є бренд громади доданою вартістю для інвестиційних об’єктів) / 
відгуки (чи локальний бізнес та фактичні інвестори поширюють позитивні відгуки про громаду) / історії успіху 
(позитивні історії відомих інвестиційних проектів, грантових ініціатив) / тощо. 

№ Фактор Короткий опис 

 
 Бренд та 

позиціонування 

громади 

Назва громади відома далеко за межами України своєю історією та 

розміщеними у ній пам’ятками архітектури, історії та культури. 

Зокрема місто відоме історичними подіями національно-

визвольної війни під проводом Б.Хмельницького за незалежність 

під Збаражем у 1649 році як Знакової події історії України на 

одному з етапів боротьби Українського народу за становлення 

незалежної держави.  

Збараж має величезний туристичний потенціал, Відповідно до 

постанови Ради Міністрів від 04.11.1976 року Збараж оголошено 

містом-заповідником, засноване у 1211 році, розкопки свідчать про 

ІІ-ІІІ ст.н.е. У місті нараховується 56 пам’яток архітектури та 

історії, тут розташований головний офіс Національного 
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заповідника “Замки Тернопілля” до якого входить 12 замків.                            

Протягом року м.Збараж відвідує понад 55 тисяч вітчизняних та 

іноземних туристів. 

На території міста є два готелі ”Гетьман” на 120 місць та “Чорний 

принц” на 40 місць.Понад 50 торгових точок та 6 ресторанів та 

барів.Великий сучасний спортивний комплекс. 

20 жовтня 2021 року у Збаражі відбулась непересічна подія. Туди 

завітали посли країн “Великої сімки”– США, Великої Британії, 

Німеччини, Франції, Канади, Японії та Італії. Збаразька громада 

була обрана для візиту таких поважних гостей, тому що вона є 

переможцями різноманітних грантових програм та конкурсів, які 

фінансуються країнами “Великої сімки” та Європейського Союзу.     

Основна спеціалізація громади;                                                                          -
сільське господарство;                                                                                                                
-промисловість;                                                                                                            -
будівництво;                                                                                                       -
виробництво будівельних матеріалів;                                                 -
туризм 

 
Офіційне партнерство із 

закордонними 

містами/громадами  

Збаразька міська рада тісно співпрацює з польськими містами 

Глубчице, Любомеж, Мездна та Болеславець з якими укладено 

договори про співробітництво та постійно здійснюються 

взаємовізити для участі у культурних заходах. 

28 серпня 2022 року в польському місті Болеславець відбулась 

історична подія. У Болеславській ратуші міський голова Збаража 

Роман Полікровський підписав із представниками 6 міст з Польщі, 

Німеччини, Франції та Італії меморандум про співпрацю.Містами 

підписантами стали: м.Болеславець із Польщі, Ножан-сюр-Марн із 

Франції, м. Зігбур, Пірна із Німеччини та Італії Валекорса і Акуто. 

Збаразька міська рада приймала участь у конкурсах Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-

2020 партнерами тут були польські міста Замосць та Остроленка. (І 

набір заявок - резерв, ІІ набір заявок - переможець (польський 

партнер відмовився), третій набір заявок - резерв). 

 
Відгуки  Локальний бізнес та фактичні інвестори дають схвальні та 

позитивні відгуки про громаду. Особливо непогана думка 

складається про співпрацю із Збаразькою міською радою, 

локальний бізнес та інвестори задоволені наявністю необхідних 

спеціалістів та наявністю висококваліфікованої робочої сили. 
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 Історії успіху I.На основі непрацюючого Зарубинського спиртового заводу було 

організовано виробництво біоетанолу за рахунок коштів інвестора 

з Вірменії, відновлено роботу Збаразького сирзаводу, введено в дію 

евакуйовані із м.Харкова взуттєву фабрику та горілчаний завод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

II.З кінця 70-х років минулого століття у м.Збаражі працював 

Збаразький соковинний завод. Його продукція була відома по всій 

території бувшого Радянського союзу і на ньому працювало понад 

250 осіб. Після здобуття Україною незалежності підприємство 

кілька разів призупиняло а потім відновлювати свою діяльності. На 

даний час прийшов внутрішній інвестор який встановив сучасне 

обладнання і уже розпочав виробництво алкогольної продукції. На 

даний час підприємство має назву ТОВ “Збаразький лікеро-

горілчаний завод“Калганоф”.                                                     III.Громада 

має успішний досвід залучення грантів від міжнародних та 

внутрішніх організацій. За 2017-2022 роки залучено 6 грантів на 

суму понад  17,3 млн грн для реалізації проектів інфраструктури,  а 

також у соціальній, туристичній та рекреаційній сферах.                                                                                            

Перелік реалізованих, або тих, що реалізовуються грантових 

програм:                                                                                                                                                                 

III.1.Конкурс культурно-мистецьких проектів Міністерства 

Культури України "Малі міста - великі враження". Проект - 

"Битва за Незалежність. Збараж 1649". Проект реалізований у 2019 

році. Вартість проекту - 1,0 млн.грн.                                                          

III.2.Програма «U-LEAD з Європою» в частині створення 

Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).Реалізація 

програми 2019 - 2021 роки.Фінансується Європейським Союзом та 

його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею 

та Швецією.Підсумки реалізації проекту:Встановлено у 

приміщенні ЦНАПу оргтехніку, обладнання і меблі, проведення 

циклу навчань з майбутніми працівниками та встановлення 

програми “Вулик”.Вартість проекту - 1050,0 тис.грн.                                 

III.3. Проект “Створення простору для комфортного 

відпочинку жителів та гостей у м.Збаражі......” (Програма 

регіонального розвитку“Підтримка розвитку депресивних 

територій”. Проекти регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від Європейського Союзу). (Вартість 11,6 млн.грн.).                                                                  

III.4. Проект “Забезпечення, в результаті децентралізації, 

реальних, зручних та доступних умов для отримання 

максимуму необхідних послуг, в тому числі соціальних, 

громадянами і суб'єктами господарювання при особистому 

(фізичному) і електронному зверненні, що полегшують життя 

мешканцям громади, шляхом створення Центру надання 

адміністративних послуг нового формату “Центр надання 

адміністративних послуг - Центр Дії” Збаразької міської 

ради”.(Субвенція (на конкурсній основі) відповідно до постанови 

КМУ від 24.03.2021 року №249. (Вартість - 4,1 млн.грн.)                                                                    

IV.Певні успіхи є і в участі у  Проектах Програми 

транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна 

2014-2020”: І-ІІІ набори - резервний список, ІІ набір - переможець 

але партнер із Польщі відказався від реалізації проекту.                              

V.20 жовтня 2021 року у Збаражі відбулась непересічна подія. 

Туди завітали посли країн “Великої сімки”– США, Великої 

Британії, Німеччини, Франції, Канади, Японії та Італії. 

Збаразька громада була обрана для візиту таких поважних 

гостей, тому що вона є переможцями різноманітних грантових 
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програм та конкурсів, які фінансуються країнами “Великої 

сімки” та Європейського Союзу.                                                           

VI.Для вирішення проблем Збаража за останні роки залучено понад 

60 млн. грн. Державного Фонду Регіонального розвитку.                                                                                       

3.У структурі міської ради функціонує відділ міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу Збаразької міської ради основним 

завданням якого є залучення додаткових коштів для розвитку 

інфраструктури та соціально-культурної галузі громади. 

VII.Протягом 2018-2021 років для розвитку громади залучено 

додатково грантових позабюджетних коштів в сумі біля одного 

мільйона євро. Це проекти - у сфері енергозбереження, 

благоустрою, розвитку сфери обслуговування населення (ЦНАП) 

та ряд проектів у сфері культури. 

4. ПЛАН АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ 
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4.1. План активностей 

Оберіть, будь ласка, із наведеного переліку рекомендованих активностей ті, які Ваша громада хоче і 
може реалізувати. Інші – видаліть. Також Ви можете додати інші активності, які не зазначені в 
переліку.  

№ Назва дії / активності Календар 

    09.22 10.22 11.22 12.22 01.23 02.23 03.23 04.23 05.23 06.23 

Комунікація із локальним бізнесом. 

 
Індивідуальні зустрічі з 
локальними підприємцями. 

  х х х х х х х х х х 

 
Оновлення та активація 
діяльності Ради 
підприємців.  

       х  х  х 

 
Проведення малих ділових 
подій (круглі столи, робочі 
групи тощо). 

  х х х х х х х х х х 

Комунікація із зовнішніми інвесторами. 

 

Пошук та комунікація із 
цільовими групами 
потенційних інвесторів на 
основі інвестиційного 
паспорту та інвестиційних 
пропозицій громади. 

  х х х х х х х х х х 

 

Участь в регіональних та 
національних ділових 
подіях (як учасник або 
спікер). 

   х х х  х х х х х 

 

Налагодження системної 
співпраці із місцевими 
агенціями розвитку бізнесу, 
дія бізнес. 

   х х х х х х х х х 

Інфраструктура для бізнесу. Інвестиційні об’єкти. 

 
Формування і поповнення 
бази інвестиційних об’єктів, 
в т.ч. приватних. 

  х х х х х х х х х х 

 
Активізація діяльності 
коворкінгу. 

    х х х х х х х х 

Промоція. 

 Ведення фейсбук-сторінки.   х х х х х х х х х х 

 
Виготовлення промоційних 
матеріалів громади 
(брошури, каталоги тощо). 

   х х   х х  х х 

Фінансові інструменти 

 
Моніторинг програм 
підтримки бізнесу. 
Інформування підприємців. 

  х х х х х х х х х х 

 

Фандрейзинг (міжнародні 
організації, корпоративний 
бізнес, ДФРР, секторальна 
бюджетна підтримка ЄС 
тощо). 

  х х х х х х х х х х 
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Розробка стратегії розвитку 
громади. 

  х х х х х х х х х х 

 
Історико-архітектурний 
план м.Збаража 

  х х х х х х х х х х 

 
Розробка інвестиційних 
пропозицій. 

х х х х х х х х х х х х 

 

4.2. Деталізація активностей 

Будь-ласка, деталізуйте обрані активності.  
 

№ 
Назва дії / 
активності 

Суть / очікувані результати  Ресурси 

Комунікація із локальним бізнесом. 

 

Індивідуальні 
зустрічі з 
локальними 
підприємцями. 

 

 

 

Суть:  Дізнатися стан їхнього бізнесу та зрозуміти їх 
потреби і обговорити можливості співпраці. 

Очікувані результати: Список потреб локального 
бізнесу та бажань співпрацювати із громадою.  

 

 

 

Спеціалісти: 30% часу 2 
спеціалістів 

Бюджет: представницькі 
витрати 

Інші ресурси: інвестиційний 
паспорт, приміщення для 
зустрічей 

 

Оновлення та 
активація 
діяльності Ради 
підприємців.  

 

 

Суть: Трансформувати існуючу Раду, яка створена за 
часів району у інструмент підтримки розвитку 
локального бізнесу та посилення спроможності громаді.  

Очікувані результати: Налагодження синергії між 
локальним бізнесом та обговорення і вирішення 
розвиткові задач в громаді.  

Спеціалісти: 3 дні в місяць 
одного спеціаліста 

Бюджет: витрати на кава-
перерву під час зустрічей 

Інші ресурси: приміщення 
для зустрічей.  

 

Проведення малих 
ділових подій 
(бізнес-сніданки, 
круглі столи, робочі 
групи тощо). 

 

 

Суть: Проведення періодичних тематичних зустрічей із 
підприємцями окремих галузей або навколо певної ідеї 
за участю голови громади або профільних фахівців. 

Очікувані результати: Підвищується лояльність 
локального бізнесу до влади, активуються внутрішні 
інвестиції, локальні підприємці залучають нових 
зовнішніх інвесторів. 

Спеціалісти: 2 дні в місяць 
одного спеціаліста 

Бюджет: витрати на кава-
перерву під час зустрічей 

Інші ресурси: -  

 

Комунікація із зовнішніми інвесторами. 

 

Пошук та 
комунікація із 
цільовими групами 
потенційних 
інвесторів на основі 
інвестиційного 
паспорту та 
інвестиційних 
пропозицій громади 

Суть: 1. Сформувати список потенційних інвесторів. 2. 
Продумати способи комунікації з ними. 3. Підготувати 
для них персоналізовані інвестиційні пропозиції. 4. 
Постійно комунікувати. 
Очікувані результати: Будуть залучені нові інвестиції. 

 

 

 

Спеціалісти: 6 днів 
спеціаліста в місяць. 

Бюджет: представницькі 
витрати. 

Інші ресурси: - 

 

 

 

 

Участь в 
регіональних та 
національних 
ділових подіях (як 
учасник або спікер). 

 

 

Суть: Сформувати перелік бізнес заходів які варто 
відвідати. Комунікувати із присутніми підприємцями, 
презентувати можливості громади. 

Очікувані результати: Більше підприємців дізнаються 
про можливості громади. Будуть залучені нові інвестиції. 

 

Спеціалісти: 3 дні спеціаліста 
в місяць 

Бюджет: представницькі 
витрати, витрати на дорогу та 
проживання 

Інші ресурси: інвестиційний 
паспорт та пропозиції 

 

Налагодження 
системної співпраці 
із місцевими 
агенціями розвитку 

Суть: Розробити графік комунікації із діючими 
партнерами та залучати нових. Інформувати періодично 
про інвестиційні можливості громади.  

Очікувані результати: Партнери знатимуть про 

Спеціалісти: 3 днів 
спеціаліста в місяць. 

Бюджет: представницькі 
витрати. 
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бізнесу, дія бізнес. 

 

 

 

інвестиційний потенціал громади, будуть 
рекомендувати потенційних партнерів, будуть 
запрошувати спеціалістів громади на ділові зустрічі в 
ролі спікерів. 

Інші ресурси: - 

 

 

Інфраструктура для бізнесу. Інвестиційні об’єкти. 

 

Формування і 
поповнення бази 
інвестиційних 
об’єктів, в т.ч. 
приватних. 

Суть: Постійний моніторинг об'єктів у громаді та 
поповнення інвестиційного паспорту.  

Очікувані результати: Потенційні інвестори мають 
інформацію про максимальну кількість актуальних 
інвестиційних об’єктів у громаді. 

Спеціалісти: 3 дні щомісяця 

Бюджет: - 

Інші ресурси: - 

 

 

Активізація 
діяльності 
коворкінгу. 

 

 

 

 

 

 

Суть: Відновити діяльність нашого коворкінгу. 
Проводити цікаві заходи для бізнесу у ньому! Знайти 
фахівця, який буде відповідати за діяльність цієї 
структури.  

Очікувані результати: Покращено умови для розвитку 
МСП у громаді. 

 

 

 

Спеціалісти:  1 фахівець який 
працює у коворкінгу 

Бюджет:витрати на заходи  

Інші ресурси: працівник 
коворкінгу 

 

 

 

 

Промоція 

 

Ведення фейсбук-
сторінки. 
 

 

 

Суть: Наповнювати фейсбук також  інформацією для 
підприємців та потенційних інвесторів. Скласти медіа 
план.  
Очікувані результати: Громада представлена у 
фейсбуку,  локальний бізнес та зовнішні інвестори 
бачать активності громади та інвестиційні можливості.  

Спеціалісти: супровід – 8 год. 
щомісяця 

Бюджет: - 

Інші ресурси: дизайн 
обкладинки сторінки 

 

Виготовлення 
промоційних 
матеріалів громади 
(брошури, каталоги 
тощо). 

 

Суть: Розробити й виготовити промоційні матеріали 
громади для подальшого поширення під час ділових 
подій та індивідуальних зустрічей із потенційними 
інвесторами. 

Очікувані результати: Суттєво покращиться подача 
інформації для інвесторів, ймовірно зростуть інвестиції. 

Спеціалісти: 10 днів 
спеціаліста 

Бюджет: близько 10 тис. грн 
на дизайн поліграфії та 
близько 10 тис. грн. на її друк 

Інші ресурси: підрядники 

Фінансові інструменти 

 

Моніторинг програм 
підтримки бізнесу. 
Інформування 
підприємців. 

 

 

Суть: Моніторинг регіональних та національних 
програм підтримки бізнесу та інформування про них 
локальних підприємців. 

Очікувані результати: Посилення спроможності 
локального бізнесу, створення нових мікро бізнесів.  

 

 

Спеціалісти: 4 дні роботи 
спеціаліста щомісяця 

Бюджет: - 

Інші ресурси: перелік веб-
ресурсів для моніторингу; 
інформаційні канали для 
інформування підприємців 

 

Фандрейзинг 
(міжнародні 
організації, 
корпоративний 
бізнес, ДФРР, 
секторальна 
бюджетна 
підтримка ЄС тощо). 

Суть: Подача заявок для залучення грантового 
фінансування на реалізацію проектів промоції громади 
та сприяння бізнесу в громаді. 

Очікувані результати: Залучено фінансування на 
реалізацію проектів. 

 

 

Спеціалісти: 10 днів 
спеціаліста щомісяця 

Бюджет: - 

Інші ресурси: партнери 
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Розробка стратегії 
розвитку громади. 

 

 

Суть: Розробити стратегію розвитку громади, 
враховуючи вплив війни. Визначити пріоритетні галузі 
для громади. Адаптувати план активностей відповідно 
до стратегії. 

Спеціалісти: 30 днів роботи 

Бюджет: залучення 
грантового фінансування 

Інші ресурси: співпраця із 
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Очікувані результати: Оновлена середньострокова 
візія економічного розвитку громади. Інвестори краще 
можуть оцінити, на скільки їх бізнес відповідає 
спеціалізації громади та чи зможе він у майбутньому 
розраховувати на сприяння в межах програм підтримки 
бізнесу.   

партнерами 

 

 

 

 

 

Розробка 
комплексного плану 
просторового 
розвитку території 
територіальної 
громади. 

Суть: Розроблений комплексний план просторового 
розвитку громади, який включає планувальні рішення 
щодо перспективного використання всієї території 
територіальної громади та надає громаді інструмент для 
інтегрованого розвитку з вирішення проблемних та 
конфліктних питань. 

Очікувані результати: 1) функціональне зонування на 
всю територію громади; 2) землевпорядкування на всю 
територію громади; 3) генеральний план 
адміністративного центру територіальної громади; 4) 
генеральні плани населених пунктів та детальні плани 
територій; 4) інші елементи. 

Спеціалісти: від 10 місяців 

Бюджет: - 

Інші ресурси: залучення 

зовнішніх експертів 

 

Розробка 
інвестиційних 
пропозицій. 

 

 

 

 

Суть: Доробити ще нові інвестиційні пропозиції, 
базуючись на наявних інвестиційних об’єктах, факторах 
інвестиційної привабливості та стратегії розвитку 
громади. 

Очікувані результати: Спеціалістам громади зручно 
комунікувати з окремими інвесторами, які підходять під 
«портрет інвестора», що визначений для кожної 
інвестиційної пропозиції.   

Спеціалісти: 2 днів роботи 
спеціаліста щомісяця 

Бюджет: - 

Інші ресурси: -  

 

 

 

 


