Каталог
інвестиційних пропозицій
Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади
Полтавської області
Пирятин 2020 рік

Земельні
ділянки

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 25,0247 га
Тип ділянки
Загальна площа ділянки, га
Власник
Форма власності
Класифікація виду цільового призначення земельної
ділянки
Кадастровий номер
Пропоноване цільове призначення
Форма співпраці
Екологічні вимоги і обмеження
Місцеві фактори, переваги

Інфраструктурне
забезпечення

Водопостачання
Водовідведення
Газопостачання
Електропостачання
Мережі зв’язку

Відстань до
Контактна особа:
- поштова адреса
- тел./факс
- e-mail

Залізничної колії
автомагістралі
аеропорту
річкового порту

Загальна інформація
Green-field (земельна ділянка без споруд)
25,0247
Пирятинська міська рада
Комунальна
16.00 Землі запасу
5323810100:00:047:0045
Логістика, переробна промисловість
Оренда земельної ділянки
Близькість до полігону ТПВ
- вигідне географічне розташування;
- автомобільна транспортна мережа;
- наявність трудових ресурсів.
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу 0,4 км
Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення 0,4 км
Відстань до діючого газопроводу 0,7 км, Відстань до діючої газорозподільної станції 1,1 км.
Відстань до діючої лінії електропередач 0,4 км, відстань до діючої трансформаторної
підстанції 0,3 км.
Ділянка забезпечена стабільним мобільним покриттям основних операторів країни: Київстар,
Vodafone, Lifecell
0,3 км
0,2 км
Бориспіль – 120 км, Полтава – 174 км, Дніпропетровськ-340 км
Київ – 157 км, Черкаси-235 км, Кременчук-176 км
Солдатова Ірина Вікторівна
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Соборна, 21
05358 3 10 84 або +38066 526 6684
irinasoldatova1964@gmail.com

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 25,0247 га
Фотографії, які дають уявлення про вигляд ділянки

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 1,0 га
Тип ділянки
Загальна площа ділянки, га
Власник
Форма власності
Класифікація виду цільового призначення земельної
ділянки
Кадастровий номер
Пропоноване цільове призначення
Форма співпраці
Екологічні вимоги і обмеження
Місцеві фактори, переваги

Інфраструктурне
забезпечення

Водопостачання
Водовідведення
Газопостачання
Електропостачання
Мережі зв’язку

Відстань до
Контактна особа:
- поштова адреса
- тел./факс
- e-mail

Залізничної колії
автомагістралі
аеропорту
річкового порту

Загальна інформація
Green-field (земельна ділянка без споруд)
1,0
Пирятинська міська рада
Комунальна
Землі сільськогосподарського призначення
Відсутній
Землі комерційного , транспортного призначення
Оренда земельної ділянки
По території ділянки проходить газопровід високого тиску та підземний кабель зв’язку
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
- вигідне географічне розташування
- автомобільна транспортна мережа
- наявність трудових ресурсів;
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу 0,2 км
Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення 0,2 км
Відстань до діючого газопроводу 0,1 км, Відстань до діючої газорозподільної станції 0,25 км.
Відстань до діючої лінії електропередач 0,2 км, відстань до діючої трансформаторної
підстанції 0,2 км.
Ділянка забезпечена стабільним мобільним покриттям основних операторів країни: Київстар,
Vodafone, Lifecell
1,7 км
0,05 км
Бориспіль – 121 км, Полтава – 175 км, Дніпропетровськ-340 км
Київ – 158 км, Черкаси-236 км, Кременчук-175 км
Солдатова Ірина Вікторівна
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Соборна, 21
05358 3 10 84 або +38066 526 6684
irinasoldatova1964@gmail.com

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 1,0 га
Фотографії, які дають уявлення про вигляд ділянки

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 2,5 га
Тип ділянки
Загальна площа ділянки, га
Власник
Форма власності
Класифікація виду цільового призначення земельної
ділянки
Кадастровий номер
Пропоноване цільове призначення
Форма співпраці
Екологічні вимоги і обмеження
Місцеві фактори, переваги

Інфраструктурне
забезпечення

Водопостачання
Водовідведення
Газопостачання
Електропостачання
Мережі зв’язку

Відстань до

Контактна особа:
- поштова адреса
- тел./факс
- e-mail

Залізничної колії
автомагістралі
аеропорту
річкового порту

Загальна інформація
Green-field (земельна ділянка без споруд)
2,5
Пирятинська міська рада
Комунальна
Землі запасу
5323810100:00:045:0004
Логістика, переробна промиловість
Оренда земельної ділянки
Відсутні
- вигідне географічне розташування;
- автомобільна транспортна мережа;
- наявність трудових ресурсів.
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу 0,25 км
Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення 0,25 км
Відстань до діючого газопроводу 0,4 км, Відстань до діючої газорозподільної станції 0,5 км.
Відстань до діючої лінії електропередач 0,05 км, відстань до діючої трансформаторної
підстанції 0,05 км.
Ділянка забезпечена стабільним мобільним покриттям основних операторів країни: Київстар,
Vodafone, Lifecell
0,9 км
0,05 км
Бориспіль – 121 км, Полтава – 175 км, Дніпропетровськ-340 км
Київ – 158 км, Черкаси-236 км, Кременчук-175 км
Солдатова Ірина Вікторівна
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Соборна, 21
05358 3 10 84 або +38066 526 6684
irinasoldatova1964@gmail.com

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 2,5 га
Фотографії, які дають уявлення про вигляд ділянки

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 6,8 га
Тип ділянки
Загальна площа ділянки, га
Власник
Форма власності
Класифікація виду цільового призначення земельної
ділянки
Кадастровий номер
Пропоноване цільове призначення
Форма співпраці
Екологічні вимоги і обмеження
Місцеві фактори, переваги

Інфраструктурне
забезпечення

Водопостачання
Водовідведення
Газопостачання
Електропостачання
Мережі зв’язку

Відстань до

Контактна особа:
- поштова адреса
- тел./факс
- e-mail

Залізничної колії
автомагістралі
аеропорту
річкового порту

Загальна інформація
Green-field (земельна ділянка без споруд)
6,8
Пирятинська міська рада
Комунальна
Сіножаті і пасовища
Відсутній
Землі промисловості
Оренда земельної ділянки
Близькість до житлової забудови (250 м.)
- вигідне географічне розташування
- автомобільна транспортна мережа
- наявність трудових ресурсів;
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу 0,5 км
Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення – відсутнє
Відстань до діючого газопроводу 0,5 км, Відстань до діючої газорозподільної станції 0,25 км.
Відстань до діючої лінії електропередач 0,05 км, відстань до діючої трансформаторної
підстанції 0,5 км.
Ділянка забезпечена стабільним мобільним покриттям основних операторів країни: Київстар,
Vodafone, Lifecell
3,4 км
0,6 км
Бориспіль – 127 км, Полтава – 186 км, Дніпропетровськ-349 км
Київ – 158 км, Черкаси-236 км, Кременчук-186 км
Солдатова Ірина Вікторівна
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Соборна, 21
05358 3 10 84 або +38066 526 6684
irinasoldatova1964@gmail.com

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 6,8 га
Фотографії, які дають уявлення про вигляд ділянки

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 11,0 га
Тип ділянки
Загальна площа ділянки, га
Власник
Форма власності
Класифікація виду цільового призначення земельної
ділянки
Кадастровий номер
Пропоноване цільове призначення
Форма співпраці
Екологічні вимоги і обмеження
Місцеві фактори, переваги

Інфраструктурне
забезпечення

Водопостачання
Водовідведення
Газопостачання
Електропостачання
Мережі зв’язку

Відстань до

Контактна особа:
- поштова адреса
- тел./факс
- e-mail

Залізничної колії
автомагістралі
аеропорту
річкового порту

Загальна інформація
Green-field (земельна ділянка без споруд)
11,0
Пирятинська міська рада
Комунальна
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
5323810100:00:046:0057
Землі промисловості
Оренда земельної ділянки
Ділянка потрапляє в санітарно захисну зону сміттєзвалища (500 метрів) та частково (4 га)
газопроводу високого тиску
- вигідне географічне розташування
- автомобільна транспортна мережа
- наявність трудових ресурсів;
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу 0,5 км
Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення – відсутнє
Відстань до діючого газопроводу 0,5 км, Відстань до діючої газорозподільної станції 0,25 км.
Відстань до діючої лінії електропередач 0,05 км, відстань до діючої трансформаторної
підстанції 0,6 км.
Ділянка забезпечена стабільним мобільним покриттям основних операторів країни: Київстар,
Vodafone, Lifecell
1,0 км
0,6 км
Бориспіль – 127 км, Полтава – 186 км, Дніпропетровськ-349 км
Київ – 158 км, Черкаси-236 км, Кременчук-186 км
Солдатова Ірина Вікторівна
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Соборна, 21
05358 3 10 84 або +38066 526 6684
irinasoldatova1964@gmail.com

Інвестиційна пропозиція: земельна ділянка площею 11,0 га
Фотографії, які дають уявлення про вигляд ділянки

Вільні площі
(приміщення)

Інвестиційна пропозиція: одноповерхова будівля „Калиновомостівський будинок культури“
Загальна інформація
Місце розташування
с. Калинів Міст
Власник
Пирятинська міська рада
Форма власності
Комунальна
2
Загальна площа, м
624,0
Площа для розміщення виробництва, м2
624,0
Пропоноване цільове призначення
Комерція
Форма співпраці
Оренда
Технічний стан
Середній
Роботи, які необхідно виконати для підготовки площі до виробничого процесу Заміна вікон, дверей, підведення водогону, поточний ремонт внутрішніх
приміщень
Водопостачання
Відсутнє. Можливе підключення до діючої мережі водопостачання, яка
проходить на відстані 20 м від приміщення

Інфраструктурне забезпечення

Відстань до

Контактна особа:
- поштова адреса
- тел./факс
- e-mail

Водовідведення
Газопостачання

Відсутнє
Відсутнє. Будівля законсервована в 2014 році, опалення площі можливе
шляхом встановлення твердопаливного котла

Електропостачання

Приміщення підключене до мережі електропостачання

Мережі зв’язку

Можливе підключення телефонного зв’язку та інтернету

Залізничної колії
автомагістралі
аеропорту

2,5 км
0,4 км
Бориспіль – 120 км, Полтава – 186 км, Дніпропетровськ-349 км

річкового порту

Київ – 158 км, Черкаси-236 км, Кременчук-186 км
Солдатова Ірина Вікторівна
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Соборна, 21
05358 3 10 84 або +38066 526 6684
irinasoldatova1964@gmail.com

Інвестиційна пропозиція: одноповерхова будівля „Калиновомостівський будинок культури“
Фотографії, які дають уявлення про будівлю

Інвестиційна пропозиція: одноповерхова будівля „Центр громади села Олександрівка“
Загальна інформація
Місце розташування

с. Олександрівка

Власник

Пирятинська міська рада

Форма власності

Комунальна

Загальна площа, м2

226,1

Площа для розміщення виробництва, м2

36,0

Пропоноване цільове призначення

Соціальна комерція (перукарня, швейна справа, ремонт
взуття та ін.)

Форма співпраці

Оренда

Технічний стан

Середній

Роботи, які необхідно виконати для підготовки площі до виробничого процесу

Заміна покрівлі, електропроводки, косметичний ремонт

Інфраструктурне забезпечення

Контактна особа:
- поштова адреса
- тел./факс
- e-mail

Водопостачання

Будівля підключена до мережі водопостачання

Водовідведення

Вигрібна яма

Газопостачання

Приміщення опалюється газом

Електропостачання

Приміщення підключене до мережі електропостачання

Мережі зв’язку

Наявний телефонний та інтернет зв’язок
Солдатова Ірина Вікторівна
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Соборна, 21
05358 3 10 84 або +38066 526 6684
irinasoldatova1964@gmail.com

Інвестиційна пропозиція: одноповерхова будівля „Центр громади села Олександрівка“
Фотографії, які дають уявлення про будівлю

