
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ:
Місце розташування: вул.  Козача,56,  м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500
Площа ділянки: 4,4076 га.
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Інші важливі відомості: Земельна ділянка знаходиться в західній частині міста Прилуки в районі Південної залізниці
(територія заводу Пластмас). З однієї сторони ділянка межує з вулицею Дмитра Шкоропада(Калініна). З інших трьох 
сторін ділянка межує з: ДП «Пластмас» ТОВ «ТД «Пластмас-Прилуки», ТОВ «Керамік-Прилуки», землями запасу міської
ради, садиба №2 по вул. Костянтинівській.

Місце розташування: вул. Козача,56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Площа ділянки,га 4,4076
Загальна характеристика:

Власник:

Цільове призначення: 

Варіанти використання: 

Умови придбання: 

Вартість:

до м. Чернігова, км
до м. Києва, км

до кордону(найближчий пункт 
перетину), км

до автомагістралі, км

до залізничної станції, км

до міжнародного аеропорту, км

На даний момент на земельній ділянці розміщені бетоновані площадки, склади ДП
«Пластмас» ТОВ «ТД «Пластмас-Прилуки», які в даний час не використовуються.

ДП «Пластмас» ТОВ «ТД «Пластмас-Прилуки»

Землі промислового призначення

Можливе будівництво промислового об’єкту (складів)

Договір купівлі - продажу будівель і споруд

За домовленістю

Транспортно-логістична інфраструктура

182
165
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.

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 (1107) - 7 км

Через місто проходить Прилуцька дистанція колії Полтавської дирекції залізничних 
перевезень Південної залізниці. Залізничний вокзал-за 1,2 км

м. Бориспіль - 150 км
Інженерна інфраструктура

водопостачання: відстань до джерела 
підключення, м

каналізація: відстань до джерела
підключення,м

газопостачання: відстань до джерела 
підключення,м

електропостачання: відстань до 

джерела підключення, м 
Контактна особа:
Прізвище, ім'я, по батькові
Телефон, 
факс e-mail:

Біля земельної ділянки проходить мережа водопостачання ДП «Пластмас» ТОВ «ТД
«Пластмас-Прилуки», діаметр труби 150 мм

Каналізаційна мережа (діаметр труби 300мм), проходить вздовж земельної ділянки на 
території ДП «Пластмас» ТОВ «ТД «Пластмас-Прилуки»

Мережа середнього тиску (2,5 кг/см²) ДП «Пластмас» ТОВ «ТД «Пластмас- 
Прилуки»

На відстані 100 м знаходиться на території ДП «Пластмас» ТОВ «ТД «Пластмас-
Прилуки» підстанція , потужністю 2000 кВа

Вдовиченко Олена Олександрівна

тел.: (04637) 38514, 0959072027

voo@  pzp.ua  

mailto:voo@dpplastmas.com
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