
Пропозиції інвестиційних проектів

№ Назва проекту Рекомендоване місце розташування/площа Орієнтовна вартість проекту

1
Будівництво Любельської 

вугільної шахти (Європейський 
проект коксівного вугілля)

Місце розташування у Жовківському районі, 
с. Любеля, 40 км від м. Львова 1,1 млрд дол США

2
Інвестиційна пропозиція 

будівництва індустріального 
парку в Яворівському району

Львівська обл., Яворівський район 
 Відстань до м. Львова – 68 км 

 Загальна площа - 40 га
7,9 млн дол. США

3
Інвестиційна пропозиція 

будівництва індустріального 
парку у м. Новий Розділ

У межах м. Новий Розділ 
 Відстань до м. Львова – 54 км. 

 Загальна площа – 46,4 га
9 млн. дол США

4

Будівництво та
 експлуатація на умовах концесії 

нової автомобільної дороги
 Львів – Краковець

Львівська обл., Яворівський р-н 393 млн дол. США

5 Євроколія "Варшава-Львів" Львівська обл., Львів (Брюховичі) - Рава-
Руська. 60 млн дол. США

6
Готельний комплекс 

 «Аура Карпат» 
 в курорті Східниця

Львівська обл., смт Східниця 
 (на відстані 25 км від курортого міста 

Трускавець і на відстані 110 км від м. Львів) 
 Загальна площа ділянки 1,6 га

13,4 млн дол США

7
Інвестиційна пропозиція 

будівництва індустріального 
парку у м. Кам’янка-Бузька

Земельна ділянка знаходиться в межах м. 
Кам’янка-Бузька. 

 Відстань до м. Львова – 44 км
 Загальна площа - 28,69 га

 Корисна площа – 21 га

4,2 млн. дол США

Детальна інформація про інвестиційні проекти за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1naQS7QqIDNa-2U8kCaoh5IhkEyyNYlef?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1naQS7QqIDNa-2U8kCaoh5IhkEyyNYlef?usp=sharing


Proposals of investment projects for cooperation
№ Project name Recommended location / area Estimated cost of the project

1
Building of Lubel coal mine 

( Europian project of
 coke coal)

Location : Zhovkivsky district, village 
Liubelia, distance to Lviv city - 40 km. 1,1 billion USD

2

Investment offer a land plot 
at

 Yavoriv district
 (within the future industrial 

park)

Lviv region, Yavoriv district.
 Distance to Lviv city – 68 km. 

 Total area - 40 hectares.
7,9 million USD

3

Investment offer a land plot 
at

 Novy Rozdil town
 (within the future industrial 

park)

Within the city Novy Rozdil
 Distance to Lviv city – 54 km. 

 Total area – 46,4 hectares.
9 million USD

4
Construction of the 

concession road Lviv-
Krakovets

Lviv region, Yavoriv district. 393 million USD

5 Railroad Warsaw - Lviv Lviv region, Lviv (Briukhovychi) - Rava-
Ruska. 60 million USD

6

Construction and operation 
of the hotel complex

 “Aura of Carpathians” in 
the resort area of

 Skhidnytsya, Lviv region

Lviv region, urban village Skhidnytsya 
 (is located at the distance of 25 km away 
from Truskavets and 110 km away from 

Lviv). 
 Total area of land plot - 1,6 hectares.

13,4 million USD

7

Investment offer a land plot 
at Kamianka Buzka

 (within the future industrial 
park).

The land plot is located within the city 
limits Kamianka-Buzka.

 Distance to Lviv city - 44 km.
 Total area - 28.69 hectares.
 Useful area - 21 hectares.

4,2 million USD

Detailed information on investment projects under the link:
https://drive.google.com/drive/folders/1naQS7QqIDNa-2U8kCaoh5IhkEyyNYlef?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1naQS7QqIDNa-2U8kCaoh5IhkEyyNYlef?usp=sharing

