
 

 
 
Анкета «Земельна ділянка типу «Ґрінфілд» 

 
Розділ I: Адміністративно-територіальна приналежність земельної ділянки  
Назва Біля заводу продтоварів 
Область Рівненська 
Район Березнівський 
Місто/село  Березне, вул. Андріївська, 87б 
Кадастровий № відсутній 
Розділ II: Власність земельної ділянки – правова ситуація 
Власник Березнівська міська рада 
Цільове призначення земель землі с/г призначення 
Розташування – в межах 

населеного пункту/ні 
так 

Функціональне використання не використовується 
Юридичний титул використання  землі запасу 
Наявність/відсутність на 
земельній ділянці капітальних 
будівель, споруд (в минулому) 

відсутні 

Юридичні титули на об’єкти 
нерухомості на земельній 
ділянці 

відсутні 

Наявність корисних копалин під 
поверхнею земельної ділянки 

корисні копалини відсутні 

Включення до Генерального 
плану 

включена до генерального плану 

Розділ III: Характеристика ділянки 
Площа (га) 4,0 
Ціна продажу, оренди (грн./м2) стартова ціна 1,86 грн./ м2 

Інформація про геологію, ґрунти піски 
Оточення земельної ділянки З півночі - автодорога, з інших сторін - промислові об’єкти 
Відстань до житла (по прямій 
лінії) від межі земельної ділянки 

1 км 

Відстань до інших будівель  (по 
прямій лінії) від межі земельної 
ділянки 

0,1 км 

Наявність/відсутність на 
земельній ділянці твердого 
покриття 

відсутнє 
 

Відомості про забруднення 
ґрунту або підземних вод 

відсутні 

Можливість отримати джерельну 
воду на ділянці 

можна отримати джерельну воду 

Наявність в межах земельної 
ділянки іншої санітарної зони 

обмеження ЛЕП 

Природоохоронні обмеження відсутні 



 

Додаткова інформація 
(проблемні питання) 

 

Розділ  IV: Транспортна інфраструктура земельної ділянки 
Розташування ділянки по 
відношенню до автомобільних 
під’їзних шляхів, відстань в км. 

0,1 км до автодороги Березне-Рівне 

Відстань до автомагістралей 
міжнародного значення, км. 

15 км до автомагістралі Рівне-Сарни (М 21) 

Наявність залізничної колії 
Відстань до найближчої 
залізничної станції, км. 

   19 км до станції Моквин 

Відстань до аеропорту, км.    79 км 
Розділ  V: Інженерно-технічна інфраструктура земельної ділянки 
Відстань по прямій лінії від можливого місця підключення до: 

Електромережі: 
Категорія (I, II, III) 
Параметри 
Потужність 
Підстанції/Трансформатори 

можливість підключення до електромережі І,ІІ,ІІІ, категорії, 0,5 км до 
ТП-200 

Газової мережі  
Продуктивність (м3/год.) 
Тиск (атм.)  
Найближча ГРС 

Найближча АГРС на відстані 1 км, можливість підключення  0,3 км, 
тиск 6 атм, потужність 3000 м3/год. 

Водопровідної мережі 
Продуктивність (м3/год.) 

Відсутні  
можливість підключення до водопровідної мережі 0,4 км 

Мережі дощової каналізації 
Діаметр, мм. 

відсутні 

Каналізаційної мережі 
Діаметр, мм. 

0,1 км до каналізації діаметром 100 мм 

Мережі теплопостачання 
Діаметр, мм. 

відсутні 

Телекомунікацій відсутні 

Розділ VI: Власник / контактна особа 
ІПБ Пилипчук Руслан Петрович 
Посада Міський голова 
Організація Березнівська міська рада 
Адреса м. Березне, вул. Київська,5 інд. 34600 
Eелектронна пошта, веб-сайт bermrada@gmail. com 
Телефон/факс  

Мова спілкування  Українська   Російська  Англійська   Інші:         

Інформацію надав Фінчук В.А. 
Дата актуалізації 01/12/15 

 
Додатки до анкети: 

mailto:bermrada@gmail


 
1. Мапа земельної ділянки (кадастрова мапа, державна мапа або топографічна ортогональна 
мапа – (М 1:2000 або М 1:5000, М 1:10000 або М 1:25000). 
2.   Цифрові фото земельної ділянки (дані Google Maps). 
З.  Схеми прилягання комунікацій. 
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