
Інвестиційний об’єкт: земельна ділянка грінфілд (20 га) (комунальна власність), м.Борислав, 
провулок Губицький 
 
             Земельна ділянки несільськогосподарського призначення, площею 20га, кадастровий 

номер: 4610300000:13:033:0005, що розташована за адресою: Львівська область, м. Борислав, 

провулок Губицький, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання земельної ділянки - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (індустріальний парк). 

Категорія Питання Відповідь 

Загальна 

інформація 

Назва об'єкта Земельна ділянка 

Тип об'єкту інвестицій Земельна ділянка 

Умови використання Оренда 

Попереднє використання Сад 

Характеристика підприємства - 

Кількість працюючих (осіб) - 

Наявні трудові ресурси (тис. осіб). -  

Адреса 

Населений пункт м. Борислав 

Район Дрогобицький 

Вулиця (проспект, провулок тощо) Пров. Губицький 

Номер будинку - 

Поштовий індекс 82300 

Відстань до м. Львова (км) 88 км. 

GPS Координати 

- Широта 49.303240 

- Довгота 
23.443958 
 

Ділянка 

Площа земельної ділянки, га 20 га, 

Форма власності Комунальна 

Категорія земель за цільовим 

призначенням 

Землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення  (індустріальний парк) 

Нерухоме майно - 

Кількість об'єктів - 

Загальна площа об'єктів - 

Стан нерухомого майна - 

Опис нерухомого майна - 

Комунікації 

Електропостачання: Відстань (км) 0,1 км 

Електропостачання: Потужність (кВ) 6х35 кВт 

Газопостачання: Відстань (км) на території 

Газопостачання: Потужність (тиск) середній тиск 159 мм. 

Водопостачання: Відстань (км)  

Водопостачання: Тип 

водопровід 300 мм – 150 м.п. 

водопровід 100 мм – 200 м.п. 



Водовідведення: Тип 

каналізаційний колектор 500 мм. (на 

території) 

Водовідведення: Відстань (км) 0 

Транспортне 

сполучення 

Під'їзні шляхи (км) Наявні до земельної ділянки 

Залізниця (км) 0.180 км. 

Авіа (км) 84 км. Львівський аеропот 

Найближчі дороги міжнародного, чи 

державного значення (км) 0350 км. 

Найближчі пункти перетину кордону 

та відстань до них (км) Смільниця (80 км,) 

Контакти 

посада, П.І.Б. Начальник управління Любомир Бреньо 

Телефон (03248) 4 30 32 

Email boryslav.ukv@ukr.net 

 

 

 

 


