
 
 

Skalatunited territorial community 
Скалатська об’єднана територіальна громада 

 
 

ВІДСТАНЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТОЛИЦЬ 
 

Варшава – 558 км, Берлін – 1094 км,  
Бухарест – 680 км, Будапешт – 729 км, 
Рим – 1965 км, Відень – 962 км,  
Прага – 1032 км, Вільнюс – 753 км, 
Лондон – 2129 км, Брюссель – 1790 км. 
 

Distances to European capitals 

Warsaw - 558 km, Berlin - 1094 km, 

Bucharest - 680 km, Budapest - 729 km, 

Rome - 1965 km, Vienna - 962 km, 

Prague - 1032 km, Vilnius - 753 km, 

London - 2129 km, Brussels - 1790 km 
 

ВІДСТАНЬ ДО ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ 
 
Тернопіль – 33 км, Рівне – 174 км, 
Хмельницький – 95 км, Луцьк – 190 км, 
Івано-Франківськ – 148 км, Львів – 161 км. 
 

Distance to the regional center 

Ternopil - 33 km, Rivne - 174 km, 

Khmelnytsky - 95 km, Lutsk - 190 km, 

Ivano-Frankivsk - 148 km, Lviv - 161 km. 
 

ВІДСТАНЬ ДО КОРДОНІВ 
 
Із Польщею (митний перехід Рава Руська – Гребенне - 202 км) 
Із Румунією (митний перехід Мамалига – Крива – 166 км) 
Із Словаччиною (митний перехід «Ужгород» - 433 км) 
Із Угорщиною (митний перехід «Чоп» - 428 км) 
Із Білорусією (митний перехід «Верхній Теребежов» – 340 км) 



 
 

DISTANCE TO BORDER 

 

Poland (customs Rava Ruska - Grebenne - 202 km) 

Romania (customs Mamalyga - Kryvaya - 166 km) 

Slovakia (customs Uzhhorod - 433 km) 

Hungary (customs"Chop" - 428 km) 

Belarus (customs "Verhniy Terebezhov" - 340 km) 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Адміністративний центр громади – м. Скалат. 
Площа громади – 224,0 км2. 
Чисельність населення – 14093 осіб. Працездатного – 9152 особи. 
До складу Скалатської громади входить 16 населених пунктів, в тому числі: 1 
місто Скалат та 15 сіл. 

 

OVERVIEW 

The administrative center of the community is the town of Skalat. 

The area of the community is 224.0 km2. 

The population is 14093 people. Employed - 9152 people. 

The structure Skalat community includes 16 settlements - 1 town and 15 villages. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Звернення голови громади 

      Скалатська об’єднана територіальна громада утворена на початку 
децентралізації. 

      Громада розвивається та готова до інвестицій. Органи місцевого 
самоврядування створили добрий інвестиційний клімат для інвесторів, та 
сприяють розвитку бізнесу. 
В Скалатській об’єднаній територіальній громаді Ви знайдете можливості для 
Вашого бізнес потенціалу. 

МіськийголоваПетроСавончак 

Appeal of the head of the community 
The Skalatunited territorial communitywas formed at the beginning of 
decentralization. 
      The community is developing and ready for investment. Local governments have 
created a good investment climate for investors, and contribute to business 
development. 
In the Skalatunited territorial communityyou will find opportunities for your business 
potential. 
 

         Mayor                                                                  PetroSavonchak 
 

 

 

 



 
 

  investment  Land s.Kolodiyivka 9,10ha  Земельна ділянка с.Колодіївка 9,10га 

 

 

Technical parameters of the plot /Технічні показники ділянки 
type of plot / типділянки Greenfield  
Area / площа 9,10ha 
cadastral number /кадастровий номер 6124683600:01:001:1178 
Google map /координати Google   
relief (altitude) /рельеф (висота над рівнем моря) plain  
Electricity /електропостачання 2500m 
water supply/ водопостачання  
gas supply/газопостачання 2500m 
Property/власність state property 
form of transfer of the plot to the investor / 
форма передачі інвестору 

long-term lease 

distance to the city of Ternopil/ відстань до міста 
Тернопіль 

27 km 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Колодіївка (земельна ділянка Королівка) 

 

 

 



 
 

investment  Land sOstapye 13haОстап’є земельна ділянка 13 га 

 



 
 

 

 

Technical parameters of the plot /Технічні показники ділянки 
type of plot / типділянки Greenfield  
Area / площа 13 ha 
cadastral number /кадастровий номер no 
Google map /координати Google   
relief (altitude) /рельеф (висота над рівнем моря) plain  
Electricity /електропостачання 250m 
water supply/ водопостачання 200m 
gas supply/газопостачання 250m 
Property/власність communal 



 
 

form of transfer of the plot to the investor / 
форма передачі інвестору 

long-term lease 

distance to the city of Ternopil/ відстань до міста 
Тернопіль 

35 km 

  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

M.Skalat City theater м.Скалат Міський кінотеатр  

 

Technical parameters of the plot /Технічні показники ділянки 
type of plot / типділянки brownfild  
Area / площа (тис.кв.м.) 542300 
cadastral number /кадастровий номер no 
Google map /координати Google   
relief (altitude) /рельеф (висота над рівнем моря) plain  
Electricity /електропостачання yes 
water supply/ водопостачання yes 
gas supply/газопостачання yes 
Property/власність communal 
form of transfer of the plot to the investor / 
форма передачі інвестору 

long-term lease 

distance to the city of Ternopil/ відстань до міста 
Тернопіль 

27 km 

  
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

S. Kolodiivka Bath with laundry С.Колодіївка Лазня з пральнею 

 

Technical parameters of the plot /Технічні показники ділянки 
type of plot / типділянки brownfild  
Area / площа (кв.м.) 352,4 
cadastral number /кадастровий номер no 
Google map /координати Google   
relief (altitude) /рельеф (висота над рівнем моря) plain  
Electricity /електропостачання 100m 
water supply/ водопостачання no 
gas supply/газопостачання 50-100m 
Property/власність communal 
form of transfer of the plot to the investor / 
форма передачі інвестору 

long-term lease 

distance to the city of Ternopil/ відстань до міста 
Тернопіль 

27 km 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 S.Zarubintsy Non-residential building -kontoraС.Зарубинці  Нежитлова будівля –контора 

 

Technical parameters of the plot /Технічні показники ділянки 
type of plot / типділянки brownfild  
Area / площа (кв.м.) 182,3 
cadastral number /кадастровий номер no 
Google map /координати Google   
relief (altitude) /рельеф (висота над рівнем моря) plain  
Electricity /електропостачання 100m 
water supply/ водопостачання no 
gas supply/газопостачання 50-100m 
Property/власність communal 
form of transfer of the plot to the investor / 
форма передачі інвестору 

long-term lease 

distance to the city of Ternopil/ відстань до міста 
Тернопіль 

30 km 

  
  
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 S. Kolodiyivka House of Culture С. Колодіївка Будинок Культури  

Technical parameters of the plot /Технічні показники ділянки 
type of plot / типділянки brownfild  
Area / площа (тис.кв.м.) 1705,92 
cadastral number /кадастровий номер no 
Google map /координати Google   
relief (altitude) /рельеф (висота над рівнем моря) plain  
Electricity /електропостачання yes 
water supply/ водопостачання yes 
gas supply/газопостачання yes 
Property/власність communal 
form of transfer of the plot to the investor / 
форма передачі інвестору 

long-term lease 

distance to the city of Ternopil/ відстань до міста 
Тернопіль 

27 km 

  

 



 
 

 

 



 
 

 

S.OstapevOldschoolС.Остапє  Стара школа 

Technical parameters of the plot /Технічні показники ділянки 
type of plot / типділянки brownfild  
Area / площа (тис.кв.м.) 485 
cadastral number /кадастровий номер no 
Google map /координати Google   
relief (altitude) /рельеф (висота над рівнем моря) plain  
Electricity /електропостачання 100m 
water supply/ водопостачання no 
gas supply/газопостачання 100m 
Property/власність communal 
form of transfer of the plot to the investor / 
форма передачі інвестору 

long-term lease 

distance to the city of Ternopil/ відстань до міста 
Тернопіль 

40 km 

  
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


