
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:
Місце розташування: вул. Індустріальна, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500
Площа ділянки:  3,5000 га.
Цільове призначення:  Будівництво промислового об’єкта.
Інші важливі  відомості:  Ділянка вільна від забудови. Територія  рівнинна.  Гідрогеологічне,  геофізичне та
археологічне дослідження ділянки не проводились. Ділянка знаходиться поза зоною підтоплень
Місце розташування: вул. Індустріальна, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Площа ділянки, га 3,5000
Загальна характеристика: Ділянка вільна від забудови. Гідрогеологічне, геофізичне та археологічне 

дослідження ділянки не проводились. Ділянка знаходиться поза зоною 
підтоплень

Власник: Територіальна громада міста Прилуки
Розмір земельної ділянки, га
Цільове призначення: Землі промислового призначення
Варіанти використання: Можливе будівництво промислового об’єкту
Умови придбання: Земельні торги
Вартість, тис.грн: Експертна грошова оцінка земельної ділянки не проводилась
Транспортно-логістична інфраструктура
до м. Чернігова, км
до м. Києва, км

182
165

до кордону (найближчий 
пункт перетину ), км

На кордоні з Республікою Білорусь – п.п. «Нові Яриловичі» (Ріпкинський
р-н, Чернігівська обл.). 
Вид пункту пропуску – автомобільний. 
Статус пункту пропуску – міжнародний. 
Характер перевезень – пасажирський, вантажний. 
Відстань – 240 км.
На кордоні з Російською Федерацією – п.п. «Сеньківка» (Городнянський 
р-н, Чернігівська обл.).
Вид пункту пропуску – автомобільний. 
Статус пункту пропуску – міжнародний. 
Характер перевезень – пасажирський, вантажний.
Відстань – 260 км.

до автомагістралі: Автомобільний шлях міжнародного значення (М03) Київ-п.п. Довжанський
– 40 км 
Автомобільний шлях міжнародного значення (М02) Кіпті-п.п. Бачівськ – за 
65 км
Автомобільний шлях національного значення Київ-Суми-Юнаківка (Н07) – 
7 км

 до залізничної станції: Через місто проходить Прилуцька дистанція колії Полтавської дирекції 
залізничних перевезень Південної залізниці. Залізничний вокзал – за 2,5 км

до міжнародного 
аеропорту,км 

м. Бориспіль - 150 км 

Інженерна інфраструктура
водопостачання: відстань до 
джерела підключення, м.

Так. Біля земельної ділянки проходить мережа водопостачання діаметром 
100 мм, що з’єднана з водопровідно-насосною станцією, яка розташована за
750 м. Потужність свердловини 640 куб.м./добу

каналізація: відстань до 
джерела підключення, м

Каналізаційна мережа проходить по вул. Індустріальній та безпосередньо 
через ділянку. Стічні води через КНС транспортуються до комплексу 
очисних споруд потужністю 15 тис.куб.м/добу після чого скидаються в р. 
Удай

газопостачання: відстань до 
джерела підключення, м

Мережі середнього (0,005-0,3 МПа) тиску та низького тиску (до 0,005 МПа)
знаходяться по вул. Індустріальній

енергопостачання: відстань 
до джерела підключення,м

Повітряні та кабельні мережі 10000 В, 380 В, 220 В та 7 ТП (три – 10/0,4 
КВ, чотири – 0,4/0,22 КВ)

Контактна особа:
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон, факс
e-mail:

Прилуцька міська рада
міський голова
Попенко Ольга Михайлівна 
тел./факс (04637) 3-20-15
plrrada_post@cg.gov.ua 
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