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Перечинська об’єднана територіальна 
громада утворена 11 жовтня 2016 року 
рішенням 8 сесії 2 пленарного засідання 
7 скликання Перечинської міської ради 
№201 «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» в рамках 
адміністративно-територіальної реформи. 30 
квітня 2017 року ми провели перші вибори 
та об’єдналися в одну громаду, до складу 
якої увійшли села Сімер, Сімерки, Зарічево, 
Ворочево, з адміністративним центром у 
м.Перечин. Цей рік був для всіх нас роком 
змін, роком напруженої роботи, прийняття 
компромісних рішень, закріплення 
позитивних тенденцій розвитку з єдиною 

метою – максимально реалізувати інтереси кожного громадянина. Тому всі 
разом ми повинні визначити головні напрямки спільних зусиль розвитку 
інфраструктури, покращення екологічної ситуації, розширення інвестиційних 
можливостей, збільшення капіталу громади. Будь-яка громада являє собою 
складний соціально-економічний механізм. Це одночасно і територіальна 
цілісність, і середовище функціонування, і спосіб життя, і можливості 
культурного, духовного, фізичного розвитку як окремої особистості, так і 
громади в цілому. Надати повний опис різнопланового та багатовекторного 
майбутнього розвитку дуже складно, але саме інтерес до майбутнього є 
головним стимулом до розробки стратегічного планування. Позитивні 
зміни в громаді не настануть лише внаслідок бажання. Потрібні щоденні 
цілеспрямовані зусилля у визначеному напрямі. Ми повинні не просто жити 
з дня на день, вирішуючи поточні проблеми, але й мати чіткий план розвитку 
і рухатися згідно з ним. Тільки таким чином ми дамо шанс Перечинській 
громаді знайти себе на економічній, культурній, туристичній карті країни. 
Наші прагнення – зробити об’єднану громаду, комфортною для життя кожного 
громадянина.
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SECTION 1

ADRESS OF THE MAJOR OF THE COMMUNITY

Perechyn united territorial community was 
formed on October 11, 2016, by the decision 
of the 8th session of the 2nd plenary session 
of the 7th convocation of Perechyn city council 
№201 “On voluntary association of territorial 
communities” within the framework of 
administrative-territorial reform. On April 30, 
2017, we held the first elections and united into 
one community, which included the villages 
of Simer, Simerky, Zarichevo, Vorochevo, 
with the administrative centre in the city of 
Perechyn.This year was a year of change for 
us all, a year of hard work, the adoption of 
compromise solutions, the consolidation of 
positive development trends with the sole 

aim of maximizing the realization of the interests of every citizen. Therefore, all 
together, we must identify the main directions of the joint efforts of infrastructure 
development, improvement of the ecological situation, expansion of investment 
opportunities, increase of community capital. Any community is a complex socio-
economic mechanism. It is simultaneously the territorial integrity, the environment 
of functioning, and the way of life, and the possibilities of cultural, spiritual, physical 
development of both an individual person and the community as a whole. It is 
very difficult to provide a full description of the diverse and multi-vector future 
development, but the interest in the future is a major stimulus to the development 
of strategic planning. Positive changes in the community will not only come about 
as a result. Daily focused efforts are needed in a definite direction. We must not just 
live from day to day, solving current problems, but have a clear development plan 
and move according to it. Only in this way will we give the Perechyn community a 
chance to find ourselves on the economic, cultural, tourist map of the country. Our 
aspirations are to make a united community comfortable for every citizen’s life.

Perechyn city mayor Ivan Pohorilyak
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ
SECTION 2. CHARACTERISTICS OF THE TERRITORY

ВІДСТАНЬ ВІД ПЕРЕЧИНА ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТОЛИЦЬ / 
DISTANCE FROM PERECHYN TO 
EUROPEAN CAPITALS

Київ / Kiev Україна / Ukraine 840 км / km

Будапешт / Budapest Угорщина / Hungary 350 км / km

Братислава / Bratislava Словаччина / Slovakia 540 км / km

Відень / Vienna Австрія / Austria 620 км / km

Берлін / Berlin Німеччина / Germany 920 км / km

Бухарест / Bucharest Румунія / Romania 730 км / km

Загреб / Zagreb Хорватія / Croatia 720 км / km

Варшава / Warsaw Польща / Poland 540 км / km

Прага / Prague Чехія / Czech Republic 760 км / km

Кишинів / Chisinau Молдова / Moldova 780 км / km

Белград / Belgrade Сербія / Serbia 620 км / km

2.1. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Адміністративний центр – Ужгород
Площа – 12 777 тис. км² (2,1 % усієї території 
України)
Населення – 1258,3 тис.осіб
Щільність населення – 98,3 осіб/ км²
Площа сільськогосподарських угідь – 
451,3 тис. га
Природні ресурси – поліметали, алуніт, 
перліт, ліпарит, цеоліти, каоліни, кам’яна 
сіль, золото, срібло, цинк, свинець і 

германій, руда бариту, мармури, 
мармуризовані вапняки, 
декоративні туфи, андезити і 
андезито-базальти, вапняки 
тощо.
Енергетика – Оноківська ГЕС, 
Ужгородська ГЕС, Теребле-
Рiцька ГЕС
Промисловість – добувна, 
переробна, постачання 
електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря
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Administrative center - Uzhgorod
The area is 12 777 thousand km² (2.1% 
of the total territory of Ukraine)
The population is 1258,3 thousand 
people
The population density is 98.3 people 
/ km²
The area of agricultural land is 451.3 
thousand hectares

Natural resources - polymetals, alunite, 
perlite, liparite, zeolites, kaolin, rock salt, 
gold, silver, zinc, lead and germanium, 
barite ore, marble, marbled limestones, 
decorative tuffs, andesites and andesite 
basalt, limestones and others.
Power engineering - Onokivska HPP, 
Uzhgorod HPP, Terebly-Ritska HPP
Industry - mining, processing, supply 
of electricity, gas, steam and air-
conditioned air

2.1. TRANSCARPATHIAN REGION

Перечинська міська об’єднана 
територіальна громада 
розташована на відстані 21,6 км 
від обласного центру – Ужгорода. 
Розташована на північному заході 
Закарпатської області На півночі 
межує з Великоберезнянським 
районом, на сході — з с.Туря-
Ремета Перечинського району, на 
заході і півдні – з Ужгородським 
районом Закарпаття. Знаходиться 
неподалік двох митних пунктів 
перетину кордону зі Словаччиною 
«Ужгород-Вишнє Німецьке»(~24 км) 

Perechyn city united territorial 
community is located at a distance 
of 21.6 km from the regional center - 
Uzhgorod. Located in the north-west of 
the Transcarpathian region. In the north 
it borders the Velyky Berezny district, in 
the east it is from the village of Turja-
Remeta in the Perechyn district, in the 
west and in the south - in Uzhgorod 
district of Transcarpathia. There are two 
customs posts crossing the border with 
Slovakia “Uzhgorod- Vyšné nemecké “ (~ 
24 km) and “Maliy Berezny – Ubl’a” (~ 20 
km). It is located at the junction of the 
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Ґрунти Перечинської  ОТГ 
сформувались в умовах помірного 
клімату з достатнім зволоженням, 
тому переважають різновиди  бурі 
гірсько-лісові, лучно-лісові. Серед 
корисних копалин тут поширені 
суглинок, андезит, мергель, щебінь, 
мінеральні води, вода з іонами 
срібла. На території протікає річка 
Уж, яка є притокою ріки Лаборець 
(Словаччина). Клімат м’який, помірно-
континентальний з надмірно 
достатнім зволоженням, нестійкою 
весною, неспекотним літом, теплою 
осінню і м’якою зимою. Перечинська 
ОТГ лежить у межах Перечинської 
улоговини. Рельєф різноманітний,  
навкруг громади — гори. Серед 
них найбільшими є Плішка (779 м 
н. р.), Синаторія (776 м н. р.). Вони 
вкриті різноманітною рослинністю, 
навколо гір — мальовничі ландшафти. 
Середньодобова температура повітря 
в січні місяці частіше повторюється 
від мін 5о до плюс 5оС (в середньому 
21 день), в липні - від 15 до 20о тепла 
– 14 днів, від 20-25о тепла – 14-15 днів. 
Вітри переважно північного, північно-
західного та південного напрямків. В 
теплий період року (квітень-жовтень) 
випадає в середньому 561-680 
мм опадів, в холодний (грудень-
березень) - біля 317-400 мм.

The Perechyn united community soils 
formed under conditions of temperate 
climate with sufficient moisture, 
therefore, varieties of mountainous 
forest and forest meadows 
predominate. Among the minerals here 
are distributed loam, andesite, marl, 
crushed stone, mineral water, water 
with silver ions.  On the territory flows 
the river Uzh, which is the tributary of 
the river Laborets (Slovakia). The climate 
is mild, moderately continental with 
excessive moisture, unstable spring, 
uncomplicated summer, warm autumn 
and mild winters. Perechyn united 
community lies within the Perechyn 
basin. The relief is diverse, around the 
community are the mountains. Among 
them the largest are Plishka (779 m n.), 
Synatoria (776 m n.). They are covered 
with diverse vegetation, around the 
mountains - picturesque landscapes. 
The average daily air temperature in 
January is more often repeated from 
minus 5 (up to plus 5 (C (on average 
21 days), in July - from 15 to 20 (heat 
- 14 days, from 20-25 (warm - 14-15 
days, winds mostly in the northern, 
northwest, and southern directions. 
In the warm period of the year (April-
October), an average of 561-680 
mm of precipitation falls, in the cold 
(December-March) - about 317-400 mm.

та «Малий Березний - Убля» (~20 
км). Розташована на стику р.Уж та  
р.Тур’я. Загальна площа ОТГ становить 
144,532 км2  . Населення – 12626 осіб.

river Uzh and the river Turiya. The total 
area of the united community is 144,532 
km2. Population - 12626 people.

Природно-географічні та 
кліматичні умови Перечинської 
ОТГ

Natural-geographical and climatic 
conditions of Perechyn united 
community

52,9%

22,5% 24,6% Молодші за працездатний/-
younger able-bodied
Працездатний/able-bodied

Старші за працездатний/older
able bodied
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2.2. ОСВІТА, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРА 
2.2.  EDUCATION, HEALTH CARE, CULTURE

Галузеве спрямування закладів (кількість) 
Sectoral direction of institution (quantity)

10

5

12

Освіта (ДНЗ, школи)/
education

Медицина (амбулаторії,
ФАПи)/ health care

Культура (клуби, бібліотеки)/
culture

2.3. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ 
2.3. HUMAN RESOURSES

Населення –12626 тис. осіб (станом на 01.01.2017 року )
Population – 12626 thousand people

Жінки - 51%  (Women – 51%)
Чоловіки - 49%  (Men – 49%)

Розподіл за віком
Avarage for age

2.4. СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ГРН.
2.4. AVARAGE SALARY, UAН

2769 3263 4429

6390
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52,9%

22,5% 24,6% Молодші за працездатний/-
younger able-bodied
Працездатний/able-bodied

Старші за працездатний/older
able bodied
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2.5. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
2.5.  TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Територіальна громада об’єднує 5 
населених пунктів: місто Перечин, 

села Сімер, Сімерки, Ворочово, Зарічово.

Тут знаходиться залізнична станція на лінії 
Чоп — Самбір - Львів.

Залізничний вокзал забезпечує переве-
зення пасажирів та вантажів у межах 
країни.

З автовокзалу «АС Перечин» 
відправляються автобуси приміського та 
міжміського сполучення.

The territorial community brings together 5 
settlements: the city of Perechyn,

Villages of Simer, Simerky, Vorochevo, 
Zarichovo.

There is a railway station on the line Chop - 
Sambir - Lviv.

The railway station provides transportation 
of passengers and cargo within the country.

From the bus station “Perechyn” drive buses 
suburban and long-distance connections.

Відстань до кордону / Distance to the border

Словаччина (Вишнє Нємецке) /
Slovakia (Vyšné nemecké) ~ 24 км / km

Словаччина (Убля) / 
Slovakia (Ubl’a) ~ 20 км / km

Угорщина (Чоп) / 
Hungary (Chop) ~ 48 км / km

2.6. СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ 
2.6.  THE STRUCTURE OF THE ECONOMY

На території громади розвиваються 
підприємства хімічної, швейної, 
деревообробної, харчової 
промисловостей тощо. Є три 
підприємства з іноземними 
інвестиціями. Всього на території 
Перечинської ОТГ зареєстровано 416 
діючих юридичних і фізичних осіб, з 
них: у м.Перечин – 286; у с.Сімер – 45; 
у с.Сімерки – 16; у с.Зарічово – 44; у 
с.Ворочово – 25.

В особистих селянських 
господарствах населення займається 
овочівництвом, розведенням 

On the territory of the community, 
enterprises of chemical, sewing, 
woodworking, food industry, etc. are 
developing. There are three companies 
with foreign investments. In total, 416 
active legal entities and individuals are 
registered on the territory of Perechyn 
united community, including: in the 
city of Perechyn - 286; in the village of 
Simer - 45; in the village of Simerky - 
16; in Zarychovo village - 44; in village 
Vorochovo - 25

In private peasant farms, the population 
is engaged in vegetable growing, 
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свійських тварин.

Основні країни-торговельні 
партнери бізнесу Перечинської ОТГ: 
Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, 
Ліхтенштейн, Великобританія, Італія, 
Словаччина.

breeding of domestic animals.

The main trading partner countries of 
Perechyn united community: Czech 
Republic, Estonia, France, Germany, 
Liechtenstein, Great Britain, Italy, 
Slovakia.

Підприємство, 
організація, установа /

Enterprise, 
organization, 

institution

Вид діяльності 
(основний) /

Type of activity (main)

Електронна адреса /
E-mail

ТДВ «Перечинський ЛХК» 
--
SLC “Wood-chemical plant 
of Perechyn”

Виробництво іншої 
основної органічної 
хімічної продукції
--
Production of other basic 
organic chemical products

89200, Закарпатська обл., 
Перечинський р-н, м. 
Перечин, вул. Ужанська, 25
--
89200, Transcarpathian region, 
Perechyn district, Perechyn 
city, Uzhanska st, 25
(03145) 23067, (03145) 23168
office@lxk.com.ua , 
mail@lxk.com.ua

ТОВ «Самвер»
--
LLC “Samver”

Виробництво фанери, 
плит та панелей, шпону
--
Production of plywood, 
slabs and panels, veneer

89200, Закарпатська обл., 
Перечинський р-н, м. 
Перечин, 
вул. Колгоспна, 1а
--
89200, Transcarpathian region,
Perechyn district, Perechyn 
city, St. Colhospna, 1a
(03145) 21300

ТОВ «Індустрія 
деревообробки»
--
LLC “Woodworking indus-
try”

Виробництво меблів
--
Production of furniture 

89200 Закарпатська обл., м. 
Перечин, пров. Ужанський, 6
--
89200, Transcarpathian region,
Perechyn city, Uzhanskiy lane, 
6
+38 (03145) 23015
+38 (03145) 22293

Підприємства, які діють на території об’єднаної громади
Enterprises operating on the territory of the united community
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Перечинська швейна 
фабрика
--
Perechyn garment factory

Виробництво верхнього 
одягу
--
Production of under-
clothes

89200, Закарпатська 
обл., Перечинський 
р-н, м. Перечин, вул. 
Червоноармійська, 33а, 
--
89200, Transcarpathian region, 
Perechyn district, Perechyn 
city, 
Chervonoarmijska st., 33a
(03145) 22960

КП “Комунальник”
--
ME “Comunalnic”

Надання комунальних 
послуг
--
Provision of utilities

89200, Закарпатська обл., 
Перечинський р-н, м. 
Перечин, вул. Жовтнева, 76
--
89200, Transcarpatian region
Perechyn district, 
Perechyn city, Zhovtneva st, 76
(03145) 21533

Дж.Д.Ф. Сервіс LTD
--
GDF service LTD

Лісопильне 
та строгальне 
виробництво; 
просочування деревини
--
Sawmilling and planing 
production; impregnation 
of wood

м. Перечин, вул. Промислова, 
5
--
Perechyn city, Promyslova st, 5 
(03145) 21930

ТОВ «Джерела Карпат»
--
LLC “Sources of the Carpath-
ians”

виробництво фруктових 
і овочевих соків, 
неспеціалізована оптова 
торгівля продуктами 
харчування
--
production of fruit and 
vegetable juices, non-spe-
cialized wholesale of food 
products

89200, Закарпатська обл., 
Перечинський р-н, 
м. Перечин, 
вул. Хмельницького, 26
--
89200, Trascarpathian region,
Perechyn district, Perechyn 
city, Khmelnytskoho st, 26
(097) 7929329
(066) 6499399
info@carpaty-enjoy.com

Військове лісництво
--
Military Forestry

лісівництво та інша 
діяльність у лісовому 
господарстві
--
forestry and other forestry 
activities

м.Перечин, провул.
Ужанський, 5, 23008
--
Perechyn city, Uzhanskij lane, 5 
(03145) 21461, 23008
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ТОВ «Карпатський край»
--
LLC  «Carpathian area»

Лісопильне та 
стругальне виробництво
--
Forestry and planning 
production

м.Перечин, вул.Будівельників, 
10
--
Perechyn city, Budivelnykiv 
str., 10.
+380503178307
+380969699776
paradizofonte@ukr.net

Видавництво «Тур-Прес»
--
Publishing House “Tur-Press”

Друкування газет, 
виготовлення 
друкарських форм і 
надання поліграфічних 
послуг
--
Printing of newspapers, 
manufacturing of printing 
forms and provision of 
printing services

м.Перечин, вул.Ужгородська, 
93
--
Perechyn city, Uzhhorodska 
st, 93
(03145) 21184 
(03145) 21435
turpres@perechin.uz.ua

Перечинське державне 
лісове господарство
--
Perechyn state forestry

Надання послуг у 
лісовому господарстві
--
Provision of services in 
forestry

м. Перечин, вул. 
Будівельників, 7
--
Perechyn city, 
Budivelnykyv st, 7
(03145) 21577

ТМ «Перечинська 
Мануфактура»
--
“Perechyn Manufacture”

переробка молока, 
виготовлення сиру
--
Producing of milk, pro-
duction of cheese

м.Перечин. вул.Лєрмонтова, 
10/12, 
--
Perechyn city, Lermontova st, 
10/12
0505504082

ТМ «Файний кавій»
--
“Fayniy kaviy”

Виробництво кави
--
Production of coffee

м.Перечин, вул.
Маяковського,45
--
Perechyn city, Mayakovskoho 
st, 45
+380501754731
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2.7. БЮДЖЕТ НА 2018 РІК (ПРОГНОЗ):  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ – 79 991 873 ГРН., В 
Т.Ч. ВЛАСНІ ДОХОДИ – 47 867 273 ГРН.
2.7.  BUDGET FOR 2018 (FORECAST): THE TOTAL AMOUNT – UAH 79 991 873, INCL. 

OWN REVENUES – 47 867 273 HRYVNAS
Структура доходів бюджету громади у 
2018 році,% (прогноз)
--
The structure of budget revenues of the 
community in 2018,% (forecast)

Структура видатків бюджету громади у 
2018 році,% (прогноз)
--
The structure of expenditures of the commu-
nity budget in 2018,% (forecast)

2.8. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ
2.8.  INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

Пріоритетні галузі для інвестування
1.Харчова промисловість
2. Деревообробна промисловість
3. Сільське господарство, фермерство
4. Альтернативна енергетика
5. Туризм та рекреація
6. Швейна промисловість (одяг, взуття)
7. Хімічна
Інвестиційний клімат конкретного регіону 
залежить від двох основних факторів: 
загальнодержавного індексу інвестиційної 
привабливості та від ініціативності 
місцевих органів самоврядування. 
Громада відкрита для бізнесу та готова 
сприяти розвитку підприємництва 
на своїй території. Це передбачено 
Стратегією розвитку Перечинської ОТГ на 
період до 2025 року.

Priority Areas for Investing
1.Food industry
2. Woodworking industry
3. Agriculture, farming
4. Alternative energy
5. Tourism and recreation
6. Clothing industry (clothing, footwear)
7. Сhemical
The investment climate of a particular 
region depends on two main factors: the 
national investment attractiveness index 
and the initiative of local governments. 
The community is open to business and 
is ready to facilitate the development of 
entrepreneurship in its territory. This is 
provided by the Perechyn united community 
Development Strategy for the period up to 
2025.
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МІСТА - ПОБРАТИМИ
TWIN CITIES

ПОЛЬЩА (POLAND)

Глогов Малопольський (Głogów Małopolski)    
Гміна Лежайськ (Gmina Leżajsk)

СЛОВАЧЧИНА (SLOVAKIA)

Собранце  (Sobrance)    
Гуменне (Humenne)    
обец Дріеніца (Drienica)    
 обец Коромля а Околіє   
 Спішске Подградьє (Spišské Podhradie)

СЕРБІЯ (SERBIA)

Руский Керестур (Rusky Kerestur)

УГОРЩИНА (HUNGARY)

Нодь-Ечед (Nagy Ecsed)
Мартфю (Martfű)

ЧЕХІЯ (CZECH REPUBLIC)

Світаві (Svitavy)
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РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ
3.1. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
Вигідне географічне положення: 
близькість до обласного центру, 
митних кордонів з Словаччиною, 
Румунією, Угорщиною, Польщею. Через 
адміністративний центр громади 
проходить автодорога національного 
значення Н13 Ужгород – Самбір – Львів. 
Тут знаходиться залізнична станція на лінії 
Чоп — Самбір - Львів. 
Сприятливі природнокліматичні умови 
для реалізації інвестиційних проектів 
в галузі сільського господарства, 
фермерства, деревообробній 
промисловості.
Значний природно-ресурсний потенціал: 
Загальна площа ОТГ становить 144,532 
км2, що еквівалентно 14453.2 га. 
Наявність вільних промислових об’єктів, 
ділянок комерційного призначення, для 
житлової забудови.
Наявність загальнопоширених корисних 
копалин: суглинок, андезит, мергель, 
мінеральні води, вода з іонами срібла.
Ініціативність та готовність до співпраці 
органу місцевого самоврядування.
Значний туристичний потенціал: велика 
кількість туристичних об’єктів та об’єктів 
історичної спадщини.
Наявність Програми розвитку 
фермерських господарств та 
сільськогосподарських кооперацій у 
Перечинській ОТГ на 2018-2021 роки, 
відповідно до якої Перечинська міська 
рада у межах своєї компетенції сприяє:
• стабільному, динамічному розвитку 

фермерських господарств та с/г 
кооперацій у ПеречинськійОТГ; 

• поліпшенню матеріально-технічної та 
ресурсної бази таких господарств

• збільшенню обсягів виробництва с/г 
продукції, 

• раціональному використаню с/г-
угіддь,

• підвищенню продуктивності праці на 
основі запровадження заходів малої 
механізації, 

• підвищенню зайнятості сільського 
населення, 

• забезпеченню ДНЗ та шкіл 
громади екологічно чистою 
сільгосппродукцією власного 
виробництва.

Наявність Програми відшкодування 
відсотків за кредитами, залученими 
населенням на впровадження 
енергозберігаючих заходів в 
Перечинській ОТГ на 2018-2021 роки, 
відповідно до якої  Перечинська міська 
рада запроваджує механізм використання 
коштів на часткове відшкодування 
відсоткових ставок  за кредитами на 
впровадження енергозберігаючих 
заходів в ОСББ, ЖБК, населенню (за 
умовами програми відсоткова ставка – 
17,5%. Відповідно до Програми Уряду 
передбачено відшкодування частини суми 
такого кредиту у розмірі до 35%.). 
Наявність  Програми розвитку туризму 
в Перечинській ОТГ на 2018 – 2021 
роки, відповідно до якої Перечинська 
міська рада реалізовуватиме заходи, 
що сприятимуть створенню умов для 
впровадження ефективної маркетингової  
та інформаційної політики з підтримки 
вітчизняного туристичного продукту 
на внутрішньому та міжнародному 
туристичних ринках, зростанню 
туристичних потоків та збільшенню 
надходжень від туристичної діяльності до 
бюджету. Це стимулюватиме економічну 
активність, розвиток малого й середнього 
бізнесу, сприятиме створенню нових 
робочих місць в різних секторах 
економіки на території Перечинської ОТГ.
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SECTION 3. PROPOSALS FOR INVESTORS

3.1. COMPETITIVE ADVANTAGES
Favorable geographical location: proximity 
to the regional center, customs borders 
with Slovakia, Romania, Hungary, Poland. 
Via the administrative center of the 
community there is a national highway N13 
Uzhgorod - Sambir - Lviv. There is a railway 
station on the line Chop - Sambir - Lviv.
Favorable climatic conditions for the 
implementation of investment projects 
in the field of agriculture, agriculture, and 
the woodworking industry.Significant 
natural resource potential: The total area of 
united community is 144,532 km2, which is 
equivalent to 14453.2 hectares.
Availability of free industrial objects, 
commercial areas, for residential 
development.
The presence of common minerals: loam, 
andesite, marl, mineral water, thermal 
water, water with silver ions.
Initiative and willingness to cooperate with 
the local self-government body.
Significant tourist potential: a large 
number of tourist sites and objects of 
historical heritage.
Availibility of the Program of development 
of farms and agricultural cooperatives in 
Perechyn united community for 2018-
2021, according to which the Perechyn city 
council, within the limits of its competence, 
promotes:
• stable, dynamic development of 

farms and agricultural cooperatives in 
Perechyn united community;

• improvement of material and 
technical resources and resource base 
of such farms;

• increase in volumes of agricultural 
production,

• rational use of agricultural land;
• increase of labor productivity on the 

basis of introduction of measures of 
small mechanization;

• increase of employment of rural 
population,

• providing the dormitory and 
community schools with clean 
agricultural products of their own 
production.

Availability of the Program for 
reimbursement of interest on loans taken 
by the population for the implementation 
of energy saving measures in Perechyn 
united community for 2018-2021, 
according to which the Perechyn City 
Council introduces a mechanism for using 
funds for partial reimbursement of interest 
rates on loans for the introduction of 
energy saving measures in Homeowners 
association and Housing construction 
cooperative (according to the program, 
the interest rate is 17.5%. According to the 
Government Program, compensation is 
provided for a part of the amount of such 
loan up to 35%.)
Availability of the Tourism Development 
Program in Perechyn united community 
for 2018-2021, according to which the 
Perechyn City Council will implement 
measures that will promote the creation 
of conditions for the implementation of 
an effective marketing and information 
policy to support the native tourism 
product in the internal and international 
tourist markets, increase of tourist flows 
and an increase in revenues from tourism 
to the budget. This will stimulate economic 
activity, the development of small and 
medium-sized businesses, and will help 
create new jobs in various sectors of the 
economy on the territory of Perechyn 
united community.
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3.2. ГРОМАДА ВИЗНАЧИЛА ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ 
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

--
3.2. THE COMMUNITY HAS IDENTIFIED THE MAIN STRATEGIC 

DIRECTIONS OF ACTIVITY

Напрям 1
--

Direction 1

1.Підвищення економічної 
спроможності

1.1. Покращення можливостей 
для розвитку бізнесу та 
залучення інвестицій
1.2. Розвиток туризму

1. Enhancing economic 
capacity

1.1. Improving business 
opportunities and attracting 
investment
1.2. Tourism development

Напрям 2
--

Direction 2

2.Покращення 
інфраструктури та 
екологічної ситуації

2.1. Підвищення рівня 
екологічної безпеки  
та   впровадження 
енергоефективних технологій
2.2.Розвиток транспортної 
інфраструктури та 
підвищення якості  соціальних 
та культурних послуг

2. Improvement of 
infrastructure and 
ecological situation

2.1. Increasing the level of 
environmental safety and 
implementing energy-
efficient technologies
2.2.Development of 
transport infrastructure 
and improvement of the 
quality of social and cultural 
services

Напрям 3
--

Direction 3

3.Розвиток людського 
капіталу та підвищення 
якості життя

3.1. Підвищення 
поінформованості та 
активності населення у 
процесі розвитку громади
3.2.Створення безпечних умов 
проживання та покращення 
можливостей для розвитку 
людини

3. Development of human 
capital and quality of life

3.1. Increasing the 
awareness and activity 
of the population in the 
process of community 
development
3.2.Education of safe 
living conditions 
and improvement of 
opportunities for human 
development
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3.3. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ
--

3.3. INVESTMENT PROJECT PROPOSALS

Назва проекту
--

Name of project

Розроблення схеми 
планування території 

Перечинської ОТГ

Development of the 
scheme of planning of the 

territory of Perechyn united 
community

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

У процесі об’єднання 
громади відбулася зміна 
меж Перечинської міської 
ради. Для забезпечення 
сталого розвитку створеної 
територіальної громади 
необхідно розробити 
містобудівну документацію 
– «Схему планування 
території» - як інструмент 
регулювання планування 
територій, вимоги якої 
будуть враховані при 
складанні програм розвитку 
громади.

In the process of association 
of the community 
there was a change of 
boundaries of Perechyn 
city council. To ensure the 
sustainable development 
of the established territorial 
community, it is necessary 
to develop urban planning 
documentation - “Scheme of 
Territory Planning” - as a tool 
for regulating the planning of 
territories, the requirements 
of which will be taken into 
account when drawing up 
community development 
programs.

Назва проекту
--

Name of project

Встановлення сонячних 
батарей на будівлях 

комунальної власності 
Перечинської ОТГ

Installation of solar panels 
on buildings of communal 

property of Perechyn united 
community

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

Робочим проектом 
передбачено встановлення 
сучасних альтернативних 
джерел виробництва енергії 
на будівлях комунальної 
власності. Такі заходи 
забезпечать електричну 
автономію об’єктів та 
економію енергоресурсів.

The working draft provides 
for the installation of modern 
alternative energy sources 
for communal property. 
Such measures will ensure 
the electrical autonomy of 
facilities and energy savings.
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Назва проекту
--

Name of project

Встановлення вітрової 
міні-електростанції для 

бюджетних установ 
с.Сімер Перечинської ОТГ

Installation of a wind 
power plant for budgetary 

institutions in the village of 
Simer of Perechyn united 

community

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

У с.Сімер Перечинської 
ОТГ заплановано 
встановити вітрову міні-
електростанцію, яка буде 
виробляти достатню 
кількість електроенергії, 
щоб забезпечити 
електричну автономію 
бюджетних установ 
громади. Це забезпечить 
економію енергоносіїв 
та реалізацію заходів з 
енергоефективності та 
енергозбереження на 
території Перечинської ОТГ.

In the village of Simer of 
Perechyn united community 
it is planned to install a 
wind power plant that will 
produce enough electricity 
to ensure the electrical 
autonomy of community 
budget institutions. This 
will ensure energy savings 
and implementation of 
energy efficiency and energy 
conservation measures in the 
Perechyn united community.

Назва проекту
--

Name of project

Впровадження системи 
роздільного збору ТПВ на 

території Перечинської 
ОТГ

Implementation of a 
separate collection system 

for solid waste on the 
territory of Perechyn united 

community

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

Робочим проектом 
передбачено будівництво 
58 майданчиків роздільного 
збору ТПВ на території 
населених пунктів громади, 
встановлення контейнерів 
для роздільного збору ТПВ, 
в тому числі і в школах. 
Також, згідно проекту, 
передбачено придбати 2 
сміттєвози.

The working draft envisages 
the construction of 58 sites 
for separate collection of solid 
waste in the community’s 
settlements, the installation 
of containers for separate 
collection of solid waste, 
including in schools. Also, 
according to the project, 
it is planned to purchase 2 
garbage trucks
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Назва проекту
--

Name of project

Будівництво 
сміттєсортувальної лінії у 

Перечинській ОТГ

Construction of a waste 
sorting line in Perechyn 

united community

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

Робочим проектом 
передбачено будівництво 
сміттєсортувальної лінії 
для реалізації практик 
поводження з ТПВ на 
території Перечинської 
ОТГ. Згідно проекту,  також 
передбачено придбати 
сучасне устаткування, 
яке належним чином 
забезпечить реалізацію 
мети проекту.

The working draft provides 
for the construction of a 
waste sorting line for the 
implementation of waste 
management practices on the 
territory of Perechyn united 
community. According to the 
project, it is also planned to 
purchase modern equipment, 
which will ensure the proper 
implementation of the 
project’s goal.

Назва проекту
--

Name of project

Реконструкція очисних 
споруд та каналізаційної 

мережі в м.Перечин

Reconstruction of treatment 
facilities and sewerage 

network in Perechyn city

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

Головна частина 
основних засобів КОС у 
м.Перечин зношена, в 
звязку з чим обладнання 
не працює на повну 
потужність. Незадовільний 
стан системи КОС є 
причинами забруднення 
навколишнього 
середовища, і можливими 
джерелами спалахів 
кишкових захворювань. 
Потрапляння неочищених 
стічних вод у відкриті 
водойми призводить до 
серйозного погіршення 
стану екологічної ситуації  в 
краї.

The main part of the main 
sewage treatment plant in 
Perechyn is worn, due to 
which the equipment does 
not work at full capacity. 
The unsatisfactory state 
of the sewage treatment 
plant system is the cause of 
environmental pollution, 
and the possible sources 
of outbreaks of intestinal 
diseases. The ingress of 
untreated sewage in open 
water leads to a serious 
deterioration of the state of 
the ecological situation in the 
province
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Назва проекту
--

Name of project

Створення бренду 
Перечинської ОТГ

Creation of the Perechyn 
united community brand

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

Наявність лікувальних 
мінеральних вод, наявність 
цікавих туристичних 
об’єктів мають створити 
єдиний бренд громади 
– як потужної точки 
економічного  зростання 
не лише в ОТГ, а й в регіоні 
в цілому. Передбачено 
використати комплексний 
підхід до створення бренду 
громади. Популяризація 
традицій та ремесел 
етнокультури лемків стане  
тим чиником, що  дозволить 
продуктивно розвивати інші 
дотичні та суміжні сфери.

The availability of medicinal 
mineral waters, the presence 
of interesting tourist objects 
must create a single brand of 
the community - a powerful 
point of economic growth not 
only in the united community, 
but also in the region as a 
whole. It is intended to use 
a comprehensive approach 
to creating a community 
brand. The popularization 
of traditional Lemkas 
ethnoculture traditions and 
crafts will become a factor 
that will allow productive 
development of other related 
and related fields

Назва проекту
--

Name of project

Створення рекреаційних 
зон на території поруч з 

джерелами мінеральних 
вод та води з іонами 
срібла у населених 

пунктах Перечинської ОТГ.

Creation of recreational 
zones on the territory near 

the sources of mineral 
waters and water with silver 

ions in the settlements 
of Perechyn united 

community.

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

Рекреаційна зона перебуває 
в незадовільному стані. 
Необхідно провести 
благоустрій територій біля 
озер, джерел мінеральних 
вод та води з іонами срібла 
в Перечинській громаді, 
об’єктів рекреаційної 
зони, що перебувають в 
комунальній власності 
громади

Recreation zone is in poor 
condition. It is necessary 
to carry out improvement 
of the territories near the 
lakes, mineral water and 
water sources with silver 
ions in Perechyn community, 
objects of the recreational 
zone, which are in communal 
ownership of the community.
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Назва проекту
--

Name of project

Капітальний ремонт 
100-річного Сімерського 

мосту у Перечинській ОТГ

Overhaul of the 100-year-
old bridge in the village of 
Simer in Perechyn united 

community

Стислий опис 
проекту

--
Brief 

description of 
the project

На території ОТГ 
розташований Старий 
Сімерський міст, збудований 
у 1900 роках за проектом 
австрійських інженерів 
за технологією Ейфелевої 
вежі. На даний час об’єкт 
знаходиться в аварійному 
стані, частина бетонного 
покриття мосту відсутня. 
Заплановано провести 
капітальний ремонт об’єкту 
та зробити його туристично 
привабливим місцем нашої 
громади. У майбутньому 
100-річний Сімерський 
міст стане «родзинкою» 
Перечинської ОТГ.

On the territory of Perechyn 
united community is the 
Old  Bridge, built in 1900 
according to the project of 
the Austrian engineers on the 
technology of the Eiffel Tower. 
At present, the object is in an 
emergency, there is no part 
of the concrete pavement. It 
is planned to carry out major 
overhauls of the facility and 
make it a tourist attraction for 
our community. In the future, 
the 100-year-old Bridge will 
become a “highlight” for 
Perechyn united community.



Інвестиційний паспорт Перечинської міської ОТГ

http://www.perechyn.com.ua19

3.4. ОБ’ЄКТИ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
--

3.4. OBJECTS FOR INVESTMENT ACTIVITY
Пропозиції Перечинської міської ради

--
Propositions of Perechyn city council

Характеристика об’єкта для 
здійснення комерційної діяльності

Characteristics of an object for 
commercial activity

1.Споруда / Building

Колишня оранжерея
Загальна площа - 221,4 м. кв
Пропонується для здачі в оренду або 
продаж
Місцерозташування – м.Перечин, пл. 
Незалежності, 5
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

Former greenhouse
The total area – 221,4
Offered for rent or sale.
Location – Perechyn city, Nezalezhnosty 
area, 5
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

2.Будівля / Building

Колишня майстерня
Загальна площа - 91,4м. кв. 
Пропонується для здачі в оренду або 
продаж
Місцерозташування – м.Перечин,вул. 
Ужанська (вул. Червоноармійська), 
30/15С
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

Building of the former workshop
The total area is 91.4 m. sq.
It is offered for rent or sale
Location – Perechyn city, Uzhanska st. 
(Krasnoarmeyskaya street), 30 / 15С
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net
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3.Будівля / Building

Колишня казарма.
Загальна площа - 529,5 кв.м. 
Пропонується для здачі в оренду або 
продаж
Місцерозташування – м.Перечин, 
Ужанська,30/3Г
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

Building of the former lodgment
The total area is 529.5 sq.m.
It is offered for rent or sale
Location - Perechyn city, Uzhanska st, 
30 / 3H
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

4.Будівля / Building

Колишня  їдальня
Загальна площа -  438,6 кв. м. 
Пропонується для здачі в оренду або 
продаж
Місцерозташування – м.Перечин, 
Ужанська, 30/5Ї
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

Building of the former canteen
The total area is 438.6 square meters. m
It is offered for rent or sale
Location – Perechyn city, Uzhanska st, 
30 / 5І
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

5.Будівля / Building

Підвал.
Загальна площа - 119,0 м. кв. 
Пропонується для здачі в оренду або 
продаж
Місцерозташування – м.Перечин, вул. 
Ужанська, 3А
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

Cellar
The total area is 119.0 sq. m.
It is offered for rent or sale
Location – Perechyn city,  Uzhanska st, 
3A
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net
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6.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа – 0,65 га. Поруч 
наявні комунікації.
Місцерозташування – с.Зарічово 
Перечинської ОТГ
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 0,65 hectares
Near all communications
Location – Zarichevo village
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 03145 21409
rada_perechyn@ukr.net

7.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа – 0,25 га. Поруч 
наявні комунікації.
Місцерозташування – с.Зарічово 
Перечинської ОТГ
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 0.25 hectares. Nearby 
available communications.
Location – Zarichevo village
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

8.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа – 0,0035 га. Поруч 
наявні комунікації.
Місцерозташування – с.Зарічово 
Перечинської ОТГ
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 0,0035 hectares. 
Nearby available communications.
Location – Zarichevo village
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

9.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа – 1,0 га. 
Місцерозташування – с.Сімерки 
Перечинської ОТГ, 
урочище «За вершком»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 1,0 hectares. 
Location – Simerky village, tract “Za 
vershkom”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net
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10.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа – 2,0 га. 
Місцерозташування – с.Сімерки 
Перечинської ОТГ
урочище «Бецова границя»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 2,0 hectares. 
Location – Simerky village, tract 
“Betsova hranutsa”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

11.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа – 1,0 га. 
Місцерозташування – с.Сімерки 
Перечинської ОТГ
урочище «Суха»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 1,0 hectares. 
Location – Simerky village, tract “Sukha”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

12.Нерозпайована земельна ділянка / Undrained land plot

Загальна площа – 20,0 га. 
Місцерозташування – с.Сімер 
Перечинської ОТГ
урочище «Березини»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 20,0 hectares. 
(Undiluted)
Location – Simer village, tract 
“Bereznyky”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

13.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа -  1,9 га.
Кадастровий номер: 
2123283601:01:001:0061
Місцерозташування – с.Сімер 
Перечинської ОТГ
урочище «Вусяниці»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

Two land plots of 1.9 hectares each.
Cadastral number: 2123283601: 01: 
001: 0061
Location – Simer village 
Tract “Vusyanitsy”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net
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14.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа -  1,9 га.
Кадастровий номер: 
2123283601:01:001:0062
Місцерозташування – с.Сімер 
Перечинської ОТГ
урочище «Вусяниці»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

Two land plots of 1.9 hectares each.
Cadastral number                                   
2123283601: 01: 001: 0062
Location – Simer village 
Tract “Vusyanitsy”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

15.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа -  2,0 га.
Кадастровий номер: 
2123283600:02:004:0005
Місцерозташування – с.Сімер 
Перечинської ОТГ
урочище «Малий глибокий»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 2.0 ha.
Cadastral number: 2123283600: 02: 
004: 0005
Location - Simer village
Tract “Malyi hlybokiy”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

16.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа -  3,0 га.
Місцерозташування – с.Сімер 
Перечинської ОТГ
урочище «Березяни»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 3.0 hectares.
Location - Simer village
tract “Berezyany”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

17.Нерозпайована земельна ділянка / Undrained land plot

Загальна площа – 20,0 га. 
Місцерозташування – с.Сімер 
Перечинської ОТГ
урочище «Стояло»
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

The total area is 20.0 hectares.
Location - Simer village
tract “Stoyalo”
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net
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18. Промислові зони м.Перечин / Industrial zones of  Perechyn city

14 земельних ділянок в м.Перечин 
Загальна площа 16,78 га
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

14 land plots in Perechyn city
The total area is 16.78 hectares
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

19. Складські зони м.Перечин / Warehouse zones of Perechyn city

15 земельних ділянок в м.Перечин 
Загальна площа 48,84 га
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

15 land plots in Perechyn city
The total area is 48,84 hectares
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area, 16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net

20. Зони під житлову забудову м.Перечин / Zones for residential 
development in Perechyn city

І черга: 518 земельних ділянок 
загальною площею 42,89 га.
ІІ Позапроектний період:  426 
земельних ділянок загальною 
площею 43,82 га
ІІІ Багатоквартирна забудова:  
земельна ділянка загальною площею 
2,25 га 
Контакти: Перечинська міська рада
м.Перечин, пл.Народна, 16
тел.03145-21409
rada_perechyn@ukr.net

And the queue: 518 plots of land with 
the total area of 42.89 ha.
ІІ Non-project period: 426 land plots 
with the total area of 43.82 hectares
III Multi-apartment buildings: a land 
plot with a total area of 2.25 hectares
Contacts: Perechyn city council
Perechyn city, Narodna area,16
tel. 0345-21409
rada_perechyn@ukr.net
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Характеристика об’єкта для 
здійснення комерційної діяльності

Characteristics of an object for 
commercial activity

НОК «Атолл Холдінг» (науково-освітній комплекс Атолл Холдінг»)
--

Atoll Holding” (Atoll Holding Scientific and Educational Complex)

1.Загальні будівлі майнового комплексу /General buildings of the 
property complex

Дві  будівлі:
Чотирьохповерхова будівля (1961 
кв.м.): 1-й пов. 667,6 кв.м., 2-й пов. 
474,7 кв.м., 3-й пов. 479,2 кв.м., 4-й 
пов. 339,5 кв.м. 
Одноповерхова будівля прохідної 
35,7 кв.м. Двоповерхова адмінбудівля 
(512,7 кв.м.) 1-й пов. 245,0 кв.м. 2-й 
пов. 253,4 кв.м. Одноповерхова 
будівля прохідної 29,4 кв.м. 
Під’їзд – асфальтована дорога. 
Комунікації – підведена 
електроенергія.  Пропозиції власника 
щодо використання: 
Майновий комплекс планується під 
облаштування науково-освітнього 
комплексу, навчального закладу. 
Можливість облаштування офісного 
приміщення.  
Майновий комплекс пропонується 
як під продаж, так і для надання в 
оренду. Земельні ділянки, на яких 
розташований комплекс 0,1530 
га та 0,3977 га (для будівництва та 
обслуговування будівель закладів 
освіти). Місцезнаходження: м. 
Перечин, провулок Ужанський, 6 та 
провулок Ужанський 5 
Контакти: м. Ужгород, пл. Корятовича, 
5, тел. (0312) 612447

General buildings of property complex: 
2 buildings:
Four storey building (1961 sq.m.):
1st floor 667.6 sq.m., 2nd floor 474.7 
sq.m., 3rd floor 479.2 sq.m., 4th floor 
339.5 sq.m.
One-story building of passage 35,7 
sq.m.
Two-storey building (512.7 sq.m.) 1st 
floor. 245.0 sq.m. 2nd floor 253.4 sq.m. 
One-story building of passage 29.4 
sq.m.
Access is an asphalted road.
Communications - Electricity supplied.
Owner suggestions for use:
Property complex is planned under 
the arrangement of a scientific and 
educational complex, an educational 
institution.
Possibility of arrangement of office 
space.
The property complex is offered for sale 
as well as for renting.
Land plots, where the complex is 
0.1530 hectares and 0.3977 hectares 
(for construction and maintenance of 
educational institutions buildings)
Location: Perechyn city, Uzhansky lane, 
6 and Uzhansky lane 5
Contacts: Uzhgorod,  Koryatovicha area 
5, tel. (0312) 612447
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Перечинська районна спілка споживчих товариств
--

Perechyn district association of consumer societies

2.Хлібокомбінат/Backery

Площа приміщення – 1905 кв.м. 
Приміщення у задовільному 
стані.  У наявності водо-, електро-, 
газопостачання та каналізація. 
Будівля розміщена на земельній 
ділянці загальною площею 0,97 га. 
До об’єкту є підведена асфальтована 
дорога, знаходиться на відстані 200м 
від автодороги Ужгород – Львів – 
Самбір, 200 м від залізничної станції 
Перечин та біля 300 м від автостанції 
АС «Перечин». 
Умови співпраці з інвестором – 
оренда, спільна власність.
Контакти: м.Перечин, вул.
Маяковського, 46, (03145)21660.

The area of the premises is 1905 sq.m. 
Premises are in satisfactory condition. 
Water, electricity, gas supply and 
sewerage are available. The building is 
located on a land plot with a total area 
of 0.97 hectares. There is an asphalted 
road, 200 m from the Uzhgorod-Lviv-
Sambir highway, 200 m from Perechyn 
railway station and about 300 m 
from Perechyn’s bus station. Terms of 
cooperation with the investor - lease, 
joint ownership.
Contacts: Perechyn city, 46, 
Mayakovskoho St., (03145) 21660.

Перечинський професійний ліцей
--

Perechyn professional lyceum

3. 5-ий поверх гуртожитку Перечинського професійного ліцею / 3. 
5-story hostel of Perechyn professional lyceum

Приміщення для облаштування 
гуртожитку. Всього 32 кімнати, 
загальна кількість місць – 80.
Загальна площа – 780,0 кв.м.к
Комунікації підведені.
Місцезнаходження: м.Перечин, вул.
Будівельників, 8.
Тел.: 0501039601

Facilities for the arrangement of the 
hostel. There are 32 rooms in total, 80 
seats in total.
Total area – 780,0 sq.m.
Availible all communications.
Location: Perechyn city, Budivelnykiv 
str., 8.
Tel .: 0501039601
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АТ «Комінвестбанк»
--

“Cominvestbank”

1.Будівля / Building

Пропонується нежитлова будівля 
готельно-ресторанного комплексу 
загальною площею 829,8 кв.м, 
прибудова загальною площею 219,9 
в.м.
Пропонується для здачі в оренду, 
продажу.
Місцерозташування: м.Перечин, вул.
Будівельників, 10.  
Тел.: 066-980-28-22, 050-317-81-84

The non-residential building of the 
hotel-restaurant complex with a total 
area of 829.8 square meters, an annex 
with a total area of 219.9 square meters 
is offered.
It is offered for rent or sale
Location: Perechyn city, Budivelnykiv 
st, 10.
Tel .: 066-980-28-22, 050-317-81-84

2.Будівля / Building

Будівля з відокремленою котельнею. 
1)Двоповерхова будівля, загальною 
площею 815,8 кв.м., площа забудови 
507,1 кв.м., наявні всі комунікації, 
центральне опалення. Стан 
задовільний. 
2) Одноповерхова будівля 
загальною площею 31,4 кв.м., площа 
забудови 41,0 кв.м. наявні електро-, 
водопостачання. Стан задовільний.
Пропонується для продажу
Місцерозташування: с.Туриця, вул.
Центральна,1  Перечинського 
району. 
Тел.: 066-980-28-22, 050-317-81-84

Building with a separate boiler room. 1) 
A two-storey building with a total area 
of 815.8 square meters, a development 
area of 507.1 square meters, all 
communications, central heating. The 
state is satisfactory.
2) One-storey building with a total area 
of 31.4 sq.m., building area 41.0 sq.m. 
available electrical, water supply. The 
state is satisfactory.
It is offered for sale
Location: Turytsa village, Tsentralna st, 1 
Perechyn district.
Tel .: 066-980-28-22, 050-317-81-84

3. Ферма / Farm

Колишній корівник. 
Загальна площа – 1782,3 кв.м.
Пропонується для здачі в оренду, 
продажу.
Місцерозташування:  с.Сімер, вул..
Зарічна,1
Тел.: 066-980-28-22, 050-317-81-84

The facility was previously used as a 
cattery. Total area - 1782.3 sq.m.
It is offered for rent or sale
Location: Simer village, Zarichnaya st, 1
Tel .: 066-980-28-22, 050-317-81-84
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4.Виробниче приміщення / Production premises

Виробничий корпус. Одноповерхова 
каркасного типу будівля загальною 
площею 887,8 кв.м., висота 5,0 м, 
фундамент – з/бетон, колони - 
металеві, стіни – цегляні, металеві 
сандвіч-панелі, покрівля – метало 
шифер по металевим фермам, 
підлоги – бетонні, оздоблення – 
штукатурка, отвори – металеві, 
опалення – автономне. Наявна 
електроенергія.
Пропонується для здачі в оренду, 
продажу.
Місцерозташування: м.Перечин, 
пров.Ужанський,11
Тел.: 066-980-28-22, 050-317-81-84

Production Corps. A single-storey 
frame type building with a total area 
of 887.8 square meters, a height of 5.0 
meters, a foundation - with / concrete, 
columns - metal, walls - brick, metal 
sandwich panels, roof - metal slate on 
metal farms, floors - concrete , finishing 
- plaster, openings - metal, heating - 
autonomous. Available electricity.
It is offered for rent or sale
Location: Perechyn city, Uzhansky lane, 
11
066-980-28-22, 050-317-81-84

ТОВ «MOCT-2006»
--

LLC “MOST – 2006”

1.Будівля / Building

Будівля розміщена на земельній 
ділянці площею 0,3 га. Знаходиться 
в м.Перечин, на ділянці дороги 
Ужгород-Львів-Самбір Ужанська, 30, 
біля центральної дороги. Підключено 
електроенергію, поруч газ, вода. 
Розроблено техумови на підключення 
всіх комунікацій. Електроенергія 
10 кВт+можливість підключення до 
власного трансформатора. Будівля 
двоповерхова. Загальна площа – 
533,9 кв.м. На будівлі замінено дах, 
перекриття бетонне. Є розроблений 
проект на учбово-офісні  приміщення 
з столовою. Власник готовий 
розглянути будь-які пропозиції, 
можливе спів фінансування проекту.
Місцерозташування: м.Перечин, вул. 
Ужанська, 30. Контакти: 0507441454. 
E-mail:moct2006@gmail.com

The building is located on a land plot 
of 0.3 hectares. Located in Perechyn, 
on the section of the Uzhgorod-Lviv-
Sambir road, 30 Uzhanska Street, near 
the central road. Electricity, gas, water 
is connected. The technical conditions 
for connecting all communications 
have been developed. Power 10 
kW + possibility to connect to own 
transformer.
Two-story building. Total area – 533,9 
sq.m. The building replaced the 
roof, the ceiling concrete. There is a 
developed project for office and office 
rooms with a dining room.
The owner is ready to consider any 
proposals, possible co-financing of the 
project.
Contacts: 0507441454 (Viber)
E-mail: moct2006@gmail.com
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2.Земельна ділянка з чотирма будівлями / Land plot with 4 buildings
Земельна ділянка площею 0,7928 га. 
Знаходиться в м.Перечин, на ділянці 
дороги Ужгород-Львів-Самбір по  вул.
Ужанська,30, біля центральної дороги. 
Підключено електроенергію, поруч 
газ, вода. Розроблено техумови на 
підключення всіх комунікацій.
На земельній ділянці розміщено 4 будівлі: 
Вартове приміщення, площа – 250 кв.м., 
одноповерхова будівля
Чайна, площа – 160 кв.м., одноповерхова 
будівля
Акумуляторна – будівля в незадовільному 
стані
Гуртожиток, площа – 626,4 кв.м. Будівля 
двоповерхова. Площа 1 поверху – 318,4 
кв.м., 2 поверху – 308 кв.м. Власник 
готовий розглянути будь-які пропозиції, 
можливе спів фінансування проекту. 
Місцерозташування: м.Перечин, вул. 
Ужанська, 30.
Контакти: 0507441454 (Viber)
E-mail:moct2006@gmail.com

Land with an area of 0.7928 hectares. 
Located in Perechyn, on the section of the 
Uzhgorod-Lviv-Sambir road, 30 Uzhanska 
Street, near the central road. Electricity, gas, 
water is connected. The technical conditions 
for connecting all communications have 
been developed.
There are 4 buildings on the land:
Guard room, area - 250 sq.m., one-story 
building
Tea room, area - 160 sq.m., one-story 
building
Rechargeable - the building is in 
unsatisfactory condition
Hostel, area - 626.4 sq.m. Two-story 
building. Area 1 floor - 318.4 sq. M., 2 floors 
- 308 sq. M.
The owner is ready to consider any 
proposals, possible co-financing of the 
project.
Contacts: 0507441454 (Viber)
E-mail: moct2006@gmail.com
Location: Perechyn city, Uzhanska st, 30

3.Земельна ділянка з будівлею / Land plot with building
Земельна ділянка площею 0,1571 га. 
Знаходиться в м.Перечин, на ділянці 
дороги Ужгород-Львів-Самбір по  вул.
Ужанська,30, біля центральної дороги. 
Підключено електроенергію, поруч 
газ, вода. Розроблено техумови на 
підключення всіх комунікацій.
На земельній ділянці розміщена 
одноповерхова будівля площею 
780,0 кв.м., розрахована на сейсмічну 
активність 8 балів. Дах новий, перекриття 
бетонне. Є розроблений проект під 
облаштування квартир.
Власник готовий розглянути будь-які 
пропозиції, можливе спів фінансування 
проекту.
Місцерозташування: м.Перечин, вул. 
Ужанська, 30
Контакти: 0507441454 (Viber)
E-mail:moct2006@gmail.com

Land with an area of 0.1571 hectares. 
Located in Perechyn, on the section of the 
Uzhgorod-Lviv-Sambir road, 30 Uzhanska 
Street, near the central road. Electricity, gas, 
water is connected. The technical conditions 
for connecting all communications have 
been developed.
On a land plot there is a one-storied 
building with an area of 780,0 sq.m., 
calculated on seismic activity of 8 points. 
The roof is new, the concrete is overlapped. 
There is a developed project for the 
arrangement of apartments.
The owner is ready to consider any 
proposals, possible co-financing of the 
project.
Contacts: 0507441454 (Viber)
E-mail: moct2006@gmail.com
Location: Perechyn city, Uzhanska st, 30
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Пропозиції від фізичних осіб
--

Suggestions from individuals

Характеристика об’єкта для 
здійснення комерційної діяльності

Characteristics of an object for 
commercial activity

1.Будівля / Building

Одноповерхова недобудова 
загальною площею 136 кв.м.
Розташована в центрі міста Перечин. 
Всі комунікації поруч.
Комунікації в будівлі відсутні. 
Пропонується під оренду для 
ведення підприємницької діяльності.
Місцерозташування: м.Перечин, вул.
Ужгородська, 2/4, 
тел. 050-977-8032

One-story unfinished building with a 
total area of 136 sq.m.
Located in the center of Perechyn. All 
communications are nearby.
There are no communications in the 
building.
Offered for rent for business.
Location: Perechyn city, Uzhgorodska 
st, 2/4,
tel. 050-977-8032

2.Будівля / Building

Будівля. Складські приміщення.
Загальна площа приміщень – 631 
кв.м.
Пропонується для здачі в оренду. 
Комунікації підведені.
Місцерозташування: м.Перечин, вул.
Маяковського, 18, 
біля залізничного вокзалу
тел.0503720183

Warehouse buildings
The total area of the premises is 631 
sq.m.
Offered for rent. Communications have 
been announced.
Location: Perechyn city, Mayakovskoho 
st, 18,
near the train station
tel.0503720183

3.Земельна ділянка / Land plot

Земельна ділянка.
Загальна площа – 0,43 га
Пропонується в оренду. Поблизу всі 
комунікації.
Місцерозташування: м.Перечин, вул.
Ужгородська, 157, біля центральної 
дороги.
Контакти: тел.0503179375

Land plot.
The total area is 0.43 hectares
Offered for rent.
Location: Perechyn city, Uzhgorodska 
st,157, near the central road.
Near all communications.
Contacts: tel. 0503179375
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4.Будівля / Building

Приміщення ангару.
Загальна площа – 400 кв.м.
Пропонується під оренду
Поблизу наявні всі комунікації
Місцезнаходження: с.Зарічово, вул.
Миру,1
Контакти: 0951595537

Hanger room.
Total area - 400 sq.m.
Offered for rent
Nearby all communications are 
available
Location: Zarychovo village, Myru str., 1
Contacts: 0951595537

5. Будівля / Building

Раніше використовувалася як 
казарма військової частини.
Двоповерхова будівля, загальною 
площею 670 кв. м., висота поверху 3 
м. Знаходиться на земельній ділянці 
площею 0,17 га.
 На будівлі встановлюється охоронна 
сигналізація.  Підключається до 
електромережі ( 3 фази, потужність 
10 кВт. При потребі можна 
підключити більшу потужність) . 
Інші комунікації на даний момент не 
підключені, але при потребі, можна 
підключити, так як вони поряд.
Місцерозташування: м. Перечин, вул. 
Ужанська (Червоноармійська), 30/10Х 
Тел.:050-317-94-61

More recently used like barracks for the 
military unit.
Two store building, the total area is 670 
sq. m.
The building is equipped with a 
security alarm system. Connected to 
the mains (3 phases, power 10 kW, if 
necessary, you can connect more 
power). Other communications are not 
currently connected, but if 
necessary, you can connect, as they are 
near.
Location: Perechyn city, Uzhanska 
(Chervonoarmiyska) st., 30/10X
Tel. 050 317 94 61

6.Земельна ділянка / Land plot

Загальна площа – 0,15 га. Поблизу 
наявні комунікації. Ділянка 
знаходится біля центральної дороги 
Ужгород-Самбір-Львів.
Пропонується в оренду (пропозиція 
власника – під облаштування СТО, 
однак буде розглянуто будь-які 
пропозиції).
Місцезнаходження: м.Перечин, 
вул..Ужгородська,б/н (навпроти 
колишнього АвтоЗАЗ Део, вул.
Ужгородська,157)
Контакти: тел.0509494248

The total area is 0.15 hectares. Nearby 
communications available. The plot is 
located near the Uzhhorod-Sambir-Lviv 
main road.
It is offered for rent (the offer of the 
owner - under the arrangement of the 
service station, however, any proposals 
will be considered).
Location: Perechyn city,  Uzhgorodska 
st, b / n (opposite the former AutoZAZ 
Daewoo, Uzhhorodska street, 157)
Contacts: tel.509494248
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