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Місто Пирятин – барвистий куточок України, ворота мальовничої Полтавщини. Той,
хто народився та виріс на цій землі, завжди пам’ятає тихі зелені вулиці містечка, чарівну
красу річки Удай та острова Масальський, золотаві поля пшениці та неповторний смак
пирятинського сиру.
Сьогодні наш Пирятин – місто з розвиненою інфраструктурою і стратегічно вигідною
транспортною розв’язкою: залізнична станція, вузол автомобільних шляхів, які ведуть
до Києва, Полтави, Харкова, Сум, Чернігова та Черкас, місто, де активно розвивається
машинобудівна, переробна галузь, малий і середній бізнес.
Наше місто відоме в Україні та за її межами працею і продукцією таких підприємств
як АТ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ „Пирятинагроконсерв“,ТОВ „Баришівська зернова
компанія“, ТОВ „Сільськогосподарське підприємство „Комбікормовий завод“,
Пирятинський комбінат хлібопродуктів, Національний природний парк
„Пирятинський“. Частка успіху цих підприємств забезпечується гідною репутацією
нашого міста та вигідним економіко-географічним розташуванням.

Наш край подарував світові багато цікавих історичних постатей,
серед яких: живописець, педагог А.Мокрицький, художникмонументаліст І.Максимович, академіки І.Ремесло та І. Сергієнко,
вчені П. Гамалія, В.Григорович, письменник Є.Гребінка, поет-пісняр
Д.Луценко. Вуличками старого Пирятина гуляв славетний Кобзар –
Т.Шевченко. Візиткою нашого міста став відомий кінофільм „Королева
бензоколонки“. Саме на автостанції біля, всім відомої, водонапірної
вежі Київською кіностудією ім. Довженка знімався цей фільм.
Змінюється зовнішній вигляд Пирятина. Проте місто при цьому
залишається неповторним, самобутнім, затишним, гостинним,
відкритим для партнерства і співпраці, готовим до нових цікавих ідей,
пропозицій та креативу. Пирятин – привабливий для інвесторів, адже
це край, який володіє значним природнім, економічним та
інтелектуальним потенціалом.
На сьогодні місто є лідером євроінтеграційності на теренах
Полтавщини. Має партнерів в Польщі (м.Лєжайськ), Угорщині
(м.Комло), Росії (Республіка Хакасія – м.Абакан). Проводиться обмін
делегаціями для вивчення та впровадження кращих практик міст
України та Європи на місцевому рівні. Крім офіційно-ділових відносин
між містами розвиваються культурні зв’язки: вже сьомий рік поспіль в
Пирятині проводиться Міжнародний фестиваль українсько-польської
культури „Пирятин-FEST“, налагоджуються бізнесові стосунки.
Запрошуємо Вас відвідати наше місто, переконатися в його красі,
довідатися про історичне минуле, долучитися до розбудови його
майбутнього. Саме в Пирятині ви знайдете надійних партнерів,
отримаєте всебічну підтримку міської влади і громади для реалізації
нових перспективних проектів.

Ласкаво просимо до Пирятина!
Міський голова

Олексій Рябоконь

СТИСЛИЙ ОПИС МІСТА
Пирятин – місто районного значення, розташоване на правому березі річки
Удай за 197 км на північний захід від Полтави, за 155 км від Києва в лісостеповій
зоні.
Є залізнична станція, вузол автомобільних шляхів, які ведуть до Києва,
Харкова, Сум, Черкас та Чернігова.
Місто та навколишні села: Верхоярівка, Голобородько, Замостище, Заріччя,
Ївженки та Калинів Міст утворюють Пирятинську міську раду.
Пирятин має давню історію та входить до трійки найстаріших міст Полтавщини
після Хоролу та Лубен.
Перша письмова згадка про Пирятин датується 1154 роком, як місто-фортеця;
згадується в Лаврентіївському літописі, датованому 1155 роком.
У 1592 році значну роль в історії нашого міста відіграло запроваджене
Магдебурзьке право. Пирятин отримав власний герб — стрілу з натягнутим луком і
міську печатку.
Історико-культурною пам’яткою міста є собор Різдва Богородиці, збудований
в 1781 році, будівлі чоловічої та жіночої гімназії ХІХ століття. Візитною карткою
Пирятина є водонапірна башня оригінальної конструкції, яка уславилась завдяки
зйомкам тут у 1963 році Київською кіностудією ім. Довженка відомого кінофільмукомедії „Королева бензоколонки“. На сьогодні на цьому на місці маємо сучасну
АЗС, автостанцію, об’єкти торгівельної діяльності та мотель.
Чисельність населення міста – 16907 осіб.
Площа міста Пирятина – 1183,6 га.
Ландшафт території міста включає в себе лівобережну заплаву низького рівня
та декілька підвищень, які вкриті лісом або трав’янистим покривом природного
походження.
Клімат в місті помірно-континентальний, з невеликими морозами, які часто
переходять у відлигу.
Рослинний та тваринний світ досить різноманітний, окремі види яких занесені
до Червоної книги. Флора представлена чагарниками верби, очерету, осоки,
рогозу; фауна - лосями, дикими кабанами, зайцями сірими, лисицями, ондатрами.
Серед чисельних птахів зустрічається рідкісний великий яструб та сірий журавель.
Річка Удай є водним ресурсом міста, в заплавних водоймах налічується 22 види
риб.
На території міської ради є корисні копалини – пісок, глина, торф.
Детальну інформацію про місто та його інвестиційні пропозиції можна
отримати на веб-сайті міста Пирятина та Пирятинського району за адресою:
http://pyriatyn.org.ua/.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Пирятин - місто, відкрите для інвестування. Цьому сприяє активність громади
та інноваційно налаштована влада міста.
Вигідне транспортно-географічне розташування міста у поєднанні з
трудовими ресурсами створює потенційні можливості для залучення інвестицій.
Особливо це стосується переробної галузі: яскравим прикладом інвестування в
галузь є ТОВ „Баришівська зернова компанія“ - 2,5 млн.дол.
Промисловість міста представляють великі та малі підприємства переробної
промисловості сільськогосподарської продукції, які постачають на ринок широкий
асортимент товарів і харчових продуктів.
Найбільш накопичений інвестиційний потенціал – в АТ „Пирятинський
сирзавод“.
Пирятин має підприємства для зберігання сільськогосподарської продукції
(елеваторне господарство).
Важливим етапом для відродження сільськогосподарської галузі є розвиток
конярства, яким займається ТОВ „Авангард Плюс“. Підприємство працює над
реформуванням іподромного бізнесу через дозвілля та оздоровлення людини.
Природоохоронну, історико-культурну функцію у сфері екології здійснює
Національний природний парк „Пирятинський“.
Місто має широку мережу об’єктів торгівельної діяльності, які представляють
малий та середній бізнес. Успішно розвивається та функціонує придорожній
сервіс вздовж автошляху Київ-Харків-Довжанський.
Свідченням безпечного середовища для ведення бізнесу є низький рівень
злочинності на території міста.
Банківська сфера обслуговування представлена 7 банками та
3 відділеннями страхових компаній.
Готельне господарство міста представляє готель „Пирятин“.
Освітні заклади міста готують достойне підґрунтя для навчання майбутніх
спеціалістів високого рівня.
Пирятин – мальовничий куточок України, де розвивається „зелений“ туризм.
Особлива увага відводиться збереженню історико-культурної спадщини,
відновленню пам’ятників історії.
Інвестиційну привабливість міста складають п’ять інвестиційних пропозицій,
чотири з яких – земельні ділянки, розташовані вздовж автошляху Київ-ХарківДовжанський.

•
•
•
•
•

Місто пропонує інвестиційні пропозиції:
земельна ділянка загальною площею 35 га, прилягає до автошляху
Київ-Харків-Довжанський 156 км;
полігон твердих побутових відходів площею 15 га, розміщений на
відстані 500 м від автошляху Київ-Харків-Довжанський (ліва
сторона автошляху на с.Тарасівку Гребінківського району);
земельна ділянка загальною площею 0,99 га, прилягає до автошляху
Київ-Харків-Довжанський 156 км;
земельна ділянка загальною площею 0,99 га, прилягає до автошляху
Київ-Харків-Довжанський 157 км;
земельна ділянка загальною площею 0,80 га, прилягає до автошляху
Київ-Харків-Довжанський 156 км.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ГЕОГРАФІЧНІ ДАНІ, ДЕМОГРАФІЯ
Пирятин – місто районного підпорядкування, центр Пирятинського району
Полтавської області. Розташований на березі річки Удай, притоки річки Сули, яка в свою
чергу є притокою річки Дніпро, на відстані близько 152 км у східному напрямку від
міста Києва та на відстані близько 194 км у північно-західному напрямку від міста
Полтави. З південно-західного боку межа міста проходить вздовж міжнародної
автодороги Київ-Харків-Ростов-на-Дону, яка є складовою частиною найдовшої
автомагістралі європейського значення.
Площа міста Пирятина – 1183,6 га, площа сільських населених пунктів, які
входять до міської ради, – 475,7 га, загальна площа території міської ради – 7228 га.
Відстань від міста Пирятина до обласного центру - міста Полтави:
залізницею – 183 км;
шосейними дорогами – 179 км.
Відстань до міжнародного аеропорту „Бориспіль“ ( м.Бориспіль Київської області) –
130 км.
Пирятин межує безпосередньо з Гребінківським районом Полтавської області,
район межує з Гребінківським, Лубенським, Чорнухинським районами Полтавської
області, Прилуцьким, Варвинським Чернігівської області, Яготинським – Київської та
Драбівським – Черкаської області.
Місто розташоване у лісостеповій фізико - географічній зоні західної частини
області.
По території міста та населених пунктів міської ради протікає річка Удай довжиною
50,5 км, водне дзеркало - 1214 га.
Місто Пирятин знаходиться в помірно-континентальному кліматі, середньорічна
температура повітря: літня : + 18,90 С, зимова: - 5,30 С, кількість опадів - 450 - 570
мм р.с.
Чисельність постійного населення Пирятинської міської ради складає 16907 тис.
осіб, в тому числі:
міського 15903 тис. осіб (94,1 % від загальної чисельності жителів міської ради),
сільського - 1004 тис. осіб (5,9 %).
Щільність населення на 1 кв. км – 235 осіб.
Національний склад – українці, росіяни, євреї, вірмени, грузини, білоруси.
Вікова структура:
0-17 років - 2723 особи;
18-39 років - 3615 осіб;
40-59 років - 5299 особи;
60 років і старше - 5270 осіб.

З них: жінок – 9043 особи, чоловіків – 7957 осіб.
Працездатне населення – 7459 осіб.
Чисельність працюючих – 5444 особи.
Рівень зареєстрованого безробіття – 2,8%, чисельність незайнятого населення –
304 особи.
Середньомісячна заробітна плата – 2118 грн.
Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення (на 1000 жителів)
0,81;
Загальний коефіцієнт народжуваності (на 1000 жителів) 11,4 %;
Загальний коефіцієнт смертності (на 1000 жителів) 20,7 %.

Чернігів
219 км

Суми
216 км

Київ
155 км

Полтава
179 км
Черкаси
160 км

ЕКОНОМІКА
Пирятинська міська рада працює над розробкою стратегічного плану розвитку міста.
Місто має генеральний план забудови. Пріоритетними напрямками розвитку міста
визначено залучення інвестицій, розвиток громади та бізнесу. Основу промислового
комплексу міста складають 13 підприємств, які представлять переробну, машинобудівну
галузі.
Найбільшими за обсягами промислового виробництва є:

Назва підприємства

Адреса підприємства

АТ
„Пирятинський
сирзавод“

м.Пирятин,
вул. Сумська ,1
(05358) 2-86-56

ТОВ
„Пирятинагроконсерв“

м.Пирятин,
вул. Червоноармійська, 163
(05358) 2-81-58

ТОВ
„Баришівська
зернова компанія“

м.Пирятин,
вул. Південна, 4,
(05358) 2-05-60

ТОВ
„СП „Комбікормовий
завод“

м.Пирятин,
вул. Урожайна, 1,
(05358) 3-17-34

ТОВ
„Пирятиндрев“
УВП УТОС

ТОВ „Оріон“

ТОВ „Спецбурмаш“

м.Пирятин,
вул. Аврущенка, 55
(05358) 2-14-42
м.Пирятин,
вул.Єлени, 12
(05358) 2-04-64
м.Пирятин,
вул. Калініна, 84А
(05358) 3-19-62
м.Пирятин,
вул. Червоноармійська, 69
(05358) 2-04-55

Основні види продукції

Виробництво твердих та
плавлених сирів,
цільномолочної
продукції, сухої
демінералізованої
молочної сироватки та
масла вершкового
Консервація зеленого
горошку, огірків,
кукурудзи, натуральних
соків
Зберігання і переробка
зернових культур

Обсяг виробництва
основних видів
продукції за 2013 рік
Сир сичужний твердий
– 14,0 тис. т
Сир плавлений –
3,2 тис. т
Молоко пастеризоване
– 1,3 тис. т

Консерви – 427,0 т
Заготовлено,
просушено,
очищено,
відвантажено зернових
культур –
79 тис. т

Виготовлення сумішей
для годівлі тварин,
свиней та великої рогатої
худоби

Суміш комбікормова –
142,6 тис. т

Виготовлення паркету та
паркетної дошки

Паркет та паркетна
дошка – 8,1 тис. кв. м

Виробництво фільтрів

Фільтри – 24,0 тис. шт.

Виробництво меблів

Меблі – 1068,0 одиниць

Виготовлення бурильних
установок та відвалів

Бурильні установки –
20 шт.
Відвали – 15 шт.

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ
Малий бізнес з кожним роком займає все більшу частку в місцевій економіці. З
метою спрощення процедури оформлення підприємницької діяльності функціонує
Центр надання адміністративних послуг.
На території міста зареєстровано:
1422 фізичні особи – підприємці; 133 торговельні об’єкти; 36 об’єктів
ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани, їдальні); 6 побутових об’єктів
(майстерні по пошиву та ремонту одягу, взуття тощо); 4 ветаптеки; 19 перукарень
та салонів краси; 1 ринок – ППРССТ „Пирятинський ринок“; 2 торгово-розважальні
комплекси: ТОВ „Норе“, ФОП Бугайов О.В.; 5 аптек та 9 аптечних пунктів.
В місті налічується 5 підприємств фірмової торгівлі:овочепереробною
продукцією – ТОВ „Пирятинагроконсерв“;ковбасними та м’ясними виробами ПП
„Лукулл“, ТОВ „Укрторгпродукт“;молочною продукцією – АТ „Пирятинський
сирзавод“;хлібом та хлібобулочними виробами – ФОП Маслак, ФОП Куча В.М.,
ФОП Кузьменко М.І. ;макаронними виробами – ФОП Пшеничний П.В.
У 2013 році надходження податків до міського бюджету від малого
підприємництва склало - 3, 0 млн. грн. (18,5 % від загальної суми надходжень по
місту).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Враховуючи та розуміючи складність економічної ситуації в Україні, в тому числі і в
місті, з виконком міської ради проводить системну роботу по налагодженню зв’язків з
іноземними партнерами. Пирятин має партнерів в Польщі (м.Лєжайськ), Угорщині
(м.Комло) та Росії (Республіка Хакасія – м.Абакан). Проводиться обмін делегаціями для
вивчення для впровадження кращих практик міст України та Європи на місцевому рівні.
Крім офіційно-ділових відносин між містами розвиваються культурні зв’язки та
налагоджуються бізнесові стосунки з метою інвестування в економіку міста.
Проводилася ділова зустріч міського голови з делегацією палестинських
бізнесменів на чолі з радником з економічних питань Президента Палестини паном
Ясером Абасом, темою якої була можливість інвестування в місті Пирятин та районі.
Підписано Угоду між гміною Лєжайськ (Республіка Польща) та містом Пирятин
(Україна) з партнерства та подальшого розвитку господарських та культурних відносин.
Проводиться обмін делегаціями для вивчення для впровадження польського досвіду
на місцевому рівні в частині роботи комунального господарства, надання
муніципальних послуг. Крім офіційно-ділових відносин між містами розвиваються
культурні зв’язки: вже сьомий рік поспіль в Пирятині проводиться Міжнародний
фестиваль українсько-польської культури „Пирятин-FEST“.
З метою сприяння залученню інвестицій, покращення інвестиційної
привабливості та створення позитивного іміджу міста Пирятинська міська рада
приймає участь у програмах Ради Європи та всеукраїнських і обласних конкурсах.
Пріоритетними напрямками для міста є розвиток переробної промисловості,
сільського господарства, придорожнього сервісу та туризму.
У Пирятинському районі освоєно капітальних інвестицій впродовж 2013 року 74963 тис.грн.
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
У житловому фонді міста 85 будинків з житловою площею 84455,7 кв. м, в яких мешкає –
3 822 особи.
В Пирятині створено 3 житлові кооперативи та 6 ОСББ.
Житлово-комунальне господарство міста представляють: КП „Каштан“,
КП „Пирятинський міський водоканал“, Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди та ПП
„Хазар-2007“.
Вища освіта
Пирятинська філія ПВНЗ „Європейський університет“ І-ІІ рівня акредитації (м. Пирятин,
вул. Червоноармійська, 4)
Напрями та спеціальності: правознавство, діловодство, бухгалтерський облік,
прикладна екологія, обслуговування комп’ютерних систем та мереж.
Навчається 138 студентів.
Випуск 2013 року - 46 осіб.
Середня освіта та дошкільні заклади
На території міської ради функціонує 4 загальноосвітні школи, в яких навчається
1142 учні, в тому числі:
І – ІІ ступенів – 2 школи (175 учнів);
І – ІІІ ступенів – 2 школи (967 учнів): загальноосвітня школа № 4 з поглибленим вивченням
трудового навчання (523 учнів) та спеціалізована загальноосвітня школа №6 (444 учнів).
В місті функціонує Пирятинський ліцей (687 учнів).
Позашкільні заклади –2 (630 дітей):
Будинок дитячої та юнацької творчості,
Станція юних техніків
Дошкільні заклади - 6 ( 555 дітей):
в місті - 5 (540 дітей);
в сільській місцевості -1 (15 дітей).
Заклади охорони здоров’я
Лікарські медичні заклади:
Центральна районна лікарня
на 200 ліжок
1
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 5
Фельдшерсько-акушерський пункт
1
Пирятинський центр первинної медичної допомоги 1
Поліклінічне відділення
1
Готелі
КП „Готель „Пирятин“

Фізична культура і спорт
На території міста діють:
Пирятинська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства „Колос“;
районна федерація футболу;
дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ);
шаховий клуб „Дебют“;
стадіон „Ювілейний“;
спортивно-оздоровчий центр „ATHLETIC“;
три спортивні зали;
спортивний майданчик зі штучним покриттям.
В місті найпопулярніші види спорту: футбол, легка атлетика, баскетбол,
волейбол, шахи, розвивається воркаут, карате кіокушинкай.
Культура
Будинки культури – 2;
бібліотеки – 3.

ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА
Транспорт та транспортні комунікації
Пирятин має вигідне економіко-географічне розташування, оскільки
знаходиться на межі Полтавщини з Київською, Чернігівською та Черкаською
областями. А головне - на перетині низки автошляхів, зокрема Київ-Харків,
Пирятин-Чернігів та Київ-Суми, які і визначають важливість міста, як транспортного
вузла.
Залізнична станція „Пирятин“, крім функції пасажироперевезень, має у своєму
розпорядженні навантажувально-розвантажувальну дільницю.
Важливе значення для міжміських перевезень, зокрема для сполучення зі
столицею та обласним центром, має АС Пирятин ТДВ „Полтаваавтотранс“.
Внутрішні перевезення здійснюють ПрАТ „Пирятинське АТП-15343“,
приватні перевізники та кілька приватних служб таксі.
ранспортна мережа загального користування:
Експлуатаційна довжина:
дорожня мережа по місту
122406 м.п.
в т.ч. з асфальтобетонним покриттям
34934 м.п.
з ґрунтощебеневим покриттям
45018 м.п.
ґрунтових
14566 м.п.
тротуарів
27888 м.п.
дорожня мережа по сільських населених пунктах 13100 м.п.
в т.ч. з асфальтобетонним покриттям
7330 м.п.
з грунтощебеневим покриттям
2000 м.п.
ґрунтових
3770 м.п.
Питома вага автомобільних доріг з твердим покриттям 49,6 %.
Телекомунікаційні системи
Зв’язок загального користування:
Ємність телекомунікаційної мережі міста 5388 номерів (в т.ч. населення 4705).
Забезпеченість населення міста стаціонарними телефонними апаратами
складає 28 одиниць на 100 сімей.
Інтернет-послуги надають Філія спеціалізованого електрозв’язку публічного АТ
„Укртелеком“, ТОВ НВК „Конект“ та ПП Румянцев О.В.
До мережі Інтернет мають доступ 2544 абоненти.
Радіомережа становить 1264 радіоточок.

Інвестиційна пропозиція: 1

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ (ПРОМИСЛОВИЙ) ПАРК
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Область
Район
Місто/село

Полтавська
Пирятинський
Характеристика земельної ділянки
За межами населених пунктів
Назва населеного пункту
Пирятинської міської ради
Власник землі
Державна
Загальна площа (га)
35 га
Можливе призначення земельної ділянки
Будівництво індустріального парку
Стан грунтів, потреба планування

Потреба в плануванні відсутня

Наявність проекту будівництва

Немає

Права користування (власність, оренда)

Оренда

Ціна (орендна плата) за 1 м² (грн.)

1,5 грн./1 м²

Відстань до джерел підключення
водопостачання (м)
Відстань до джерел підключення каналізації (м)

Немає

Відстань до джерел підключення газопостачання
(м)
Відстань до джерел підключення
електропостачання (м)
Відстань до автомагістралі (км)

1000 м

Немає

500 м

Відстань (за наявності) до залізничної колії (км)

Прилягає до автошляху
Київ-Харків-Довжанський, 156 км
0,2 км

Відстань (за наявності) до аеропорту (км)

Аеропорт „Бориспіль“ 130 км

Відстань до обласного центру (км)
Інші відомості

Телефон, факс, e-mail
Кількість населення (осіб)

180 км
Землі запасу колишнього
КСП „Авангард“
Куча Олег Євгенійович – голова
Пирятинської райдержадміністрації
05358-2-05-85
16907

Територіальна громада

Пирятинська міська рада

Контактна особа, посада

Можливе створення за рахунок земель запасу
Пирятинської міської ради
зі зміною цільового використання

0,80 га

35,0 га
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ІНДУСТРІАЛЬНИЙ (ПРОМИСЛОВИЙ) ПАРК
транспортна та інженерно-технічна інфраструктура
Показник

Значення
Транспортна інфрастуктура
Розташування ділянки по
З південно-західної сторони земельний масив
відношенню до автомобільних
знаходиться поруч з автомагістраллю Київ-Харківпід’їзних шляхів, відстань, км
Довжанський, зі східної сторони – межує з
асфальтованою дорогою Пирятин-Гребінка
Залізнична колія,
З північно-західної сторони територія межує з землями
залізнична станція
Укрзалізниці,відстань до залізничної колії 20 м, до з/д
станції Пирятин 1 км, до з/д станції Гребінка 10 км

Показник
Значення
Інженерно-технічна інфраструктура
Електромережі
Найближча підстанція на
відстані 500 м.
Газова мережа

Водопостачання

Відстань до джерела
підключення 1 км., тиск
середній, можливе
підключення до мережі
високого тиску
Міська водопровідна
мережа на відстані 500 м.
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ПОЛІГОН ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Область
Район
Місто/село
Назва населеного пункту
Власник землі

15 га

Полтавська
Пирятинський
Характеристика земельної ділянки
За межами населених пунктів Пирятинської
міської ради
Територіальна громада м.Пирятин

Загальна площа (га)
Можливе призначення земельної ділянки

15 га
Будівництво заводу по переробці ТПВ

Стан грунтів, потреба планування
Наявність проекту будівництва
Права користування (власність, оренда)

Потреба в плануванні відсутня
Немає
Оренда

Ціна (орендна плата) за 1 м² (грн.)
Відстань до джерел підключення
водопостачання (м)
Відстань до джерел підключення каналізації
(м)
Відстань до джерел підключення
газопостачання (м)
Відстань до джерел підключення
електропостачання (м)
Відстань до автомагістралі (км)

1,5 грн./1 м²
Немає

Відстань (за наявності) до залізничної колії
(км)
Відстань (за наявності) до аеропорту (км)
Відстань до обласного центру (км)
Інші відомості
Контактна особа, посада

Немає
200 м
200 м
Відстань до автошляху
Київ-Харків-Довжанський 500 м
1 км
Аеропорт „Бориспіль“ 130 км
180 км
Землі комунальної власності Пирятинської
міської ради
Рябоконь Олексій Петрович –
Пирятинський міський голова

Телефон, факс, e-mail

05358-2-05-80

Кількість населення (осіб)

16907

Територіальна громада

Пирятинська міська рада

Інвестиційна пропозиція: 3

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА
Область
Район
Місто/село

Полтавська
Пирятинський
м.Пирятин
Характеристика земельної ділянки
За межами населених пунктів
Назва населеного пункту
Пирятинської міської ради
Власник землі
Державна
Загальна площа (га)
0,99 га
Будівництво комплексу
Можливе призначення земельної ділянки
придорожнього сервісу
Стан грунтів, потреба планування
Потреба в плануванні відсутня
Наявність проекту будівництва
Права користування (власність, оренда)
Ціна (орендна плата) за 1 м² (грн.)
Відстань до джерел підключення
водопостачання (м)
Відстань до джерел підключення каналізації
(м)
Відстань до джерел підключення
газопостачання (м)
Відстань до джерел підключення
електропостачання (м)
Відстань до автомагістралі (км)

Відстань (за наявності) до залізничної колії
(км)
Відстань (за наявності) до аеропорту (км)
Відстань до обласного центру (км)
Інші відомості

0,99 га

Контактна особа, посада

Телефон, факс, e-mail
Кількість населення (осіб)
Територіальна громада

Немає
Оренда
1,5 грн./1 м²

600 м
Немає
500 м
500 м
Прилягає до автошляху
Київ-Харків, 156 км
3 км
Аеропорт „Бориспіль“ 130 км
180 км
Землі запасу колишнього
КСП „Авангард“
Куча Олег Євгенійович – голова
Пирятинської
райдержадміністрації
05358-2-05-85
16907
Пирятинська міська рада
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ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА
Область

Полтавська

Район
Місто/село

Пирятинський
м.Пирятин
Характеристика земельної ділянки
За межами населених пунктів Пирятинської
Назва населеного пункту
міської ради
Власник землі
Державна
Загальна площа (га)
0,99 га
Можливе призначення земельної
Будівництво комплексу придорожнього
ділянки
сервісу
Стан грунтів, потреба планування
Потреба в плануванні відсутня
Наявність проекту будівництва
Немає
Оренда
Права користування (власність, оренда)
Ціна (орендна плата) за 1 м² (грн.)
Відстань до джерел підключення
водопостачання (м)
Відстань до джерел підключення
каналізації (м)
Відстань до джерел підключення
газопостачання (м)
Відстань до джерел підключення
електропостачання (м)

600 м
Немає
500 м
500 м

Відстань до автомагістралі (км)

Прилягає до автошляху
Київ-Харків-Довжанський, 157 км

Відстань (за наявності) до залізничної
колії (км)

3 км

Відстань (за наявності) до аеропорту (км)

Аеропорт „Бориспіль“ 130 км

Відстань до обласного центру (км)

180 км
Землі запасу колишнього
КСП „Авангард“
Куча Олег Євгенійович – голова Пирятинської
райдержадміністрації

Інші відомості
Контактна особа, посада

0,80 га
0,99га

1,5 грн./1 м²

Телефон, факс, e-mail

05358-2-05-85

Кількість населення (осіб)

16907

Територіальна громада

Пирятинська міська рада

Інвестиційна пропозиція: 5

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА
Область
Район
Місто/село

Полтавська
Пирятинський
м.Пирятин
Характеристика земельної ділянки
Назва населеного пункту
м.Пирятин
Власник землі
Територіальна громада міста
Загальна площа (га)
0,80 га
Будівництво комплексу придорожнього
Можливе призначення земельної ділянки
сервісу
Стан грунтів, потреба планування

Потреба в плануванні відсутня

Наявність проекту будівництва

Немає
Оренда

Права користування (власність, оренда)
Ціна (орендна плата) за 1 м² (грн.)
Відстань до джерел підключення
водопостачання (м)
Відстань до джерел підключення
каналізації (м)
Відстань до джерел підключення
газопостачання (м)
Відстань до джерел підключення
електропостачання (м)

300 м
Немає
300 м
200 м

Відстань до автомагістралі (км)

Прилягає до автошляху Київ-ХарківДовжанський, 157 км

Відстань (за наявності) до залізничної колії
(км)

1 км

Відстань (за наявності) до аеропорту (км)

Аеропорт „Бориспіль“ 130 км

Відстань до обласного центру (км)

180 км
Землі Пирятинської міської ради,
не надані у користування
Рябоконь Олексій Петрович –
Пирятинський міський голова
05358-2-05-81
16907
Пирятинська міська рада

Інші відомості

0,80 га

1,5 грн./1 м²

Контактна особа: посада
Телефон, факс, e-mail
Кількість населення (осіб)
Територіальна громада

ЗУСТРIЧ В ПОСОЛЬСТВI ЛИТВИ

ЗУСТРIЧ ПОЛЬСЬКОI ДЕЛЕГАЦII НА
ЧОЛI З ВОЙТОМ М.ЛEЖАЙСЬК
КШИШТОФОМ СОБЕЙКО НА
ПИРЯТИНЩИНI

ДЕЛЕГАЦIЯ М.АБАКАН НА
СВЯТКУВАННI ДНЯ М.ПИРЯТИН

ДЕЛЕГАЦIЯ ПОЛЬЩI В ПИРЯТИНI

ПОСОЛЬСТВО НIДЕРДАНДIВ В УКРАIНI.
СЕМIНАР З ПИТАНЬ IНВЕСТИЦIЙ ТА
ПIДТРИМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГIЙ

ДЕЛЕГАЦIЯ ПИРЯТИНСЬКОI
МIСЬКОї РАДИ НА СВЯТI ДОЖИНОК В
ПОЛЬЩI

ДЕЛЕГАЦIЯ ПИРЯТИНА В ПАРЛАМЕНТI
УГОРЩИНИ З ПРЕМ’ЕР-МIНIСТРОМ
УГОРЩИНИ ЗОЛТАНОМ ДЮРШАНЕМ ТА
МЕРОМ М.КОМЛО ЗОЛТАНОМ ПАВОЮ

ЗУСТРIЧ МIСТ ПАРТНЕРIВ З ПОЛЬЩI,
УКРАїНИ ТА УГОРЩИНИ В ПИРЯТИНI
ПIДПИСАННЯ УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО
МIЖ ГМIНОЮ ЛEЖАЙСЬК (ПОЛЬЩА) ТА
МIСТОМ ПИРЯТИН (УКРАIНА)

ДIЛОВА ЗУСТРIЧ З ДЕЛЕГАЦIЄЮ
ПАЛЕСТИНСЬКИХ БIЗНЕСМЕНIВ

ЯК НАС ЗНАЙТИ?
вул. Соборна, 21
місто Пирятин
Полтавська область
Україна
37000
Контактний
телефон:
(05358) 2-05-81
Телефон-факс:
(05358) 2-05-80
E-mail:
pyriatyn_mr@ukr.net
Web:http://pyriatyn.org.ua/

ПИРЯТИНСЬКА МIСЬКА РАДА

