
Реєстр інвестиційно-привабливих земельних ділянок 

Березнівського району 
 

Місце знаходження земельної 

ділянки 

Власність Площа га Цільове призначення 

Березнівська міська рада 

м.Березне, біля ТОВ «Бімол» Землі запасу 3,76 Землі промисловості 

Балашівська сільська рада  

с. Михалин  вул. Зелена Державна 0.2449 комунально складська територія 

с. Михалин вул. Незалежності Державна 0.04 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (територія комерційного 

призначення) 

с. Михалин вул. Вишнева 2 Державна 0.2259 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (територія комерційного 

призначення) 

с. Михалин вул. Молодіжна Державна 0.3393 
для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (кафе-магазин) 

с. Лінчин  Державна 0.25 

Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної машинобудівної та 

іншої промисловості (зона підприємств 4 класу 

шкідливості, призначена для підприємств, що є 

джерелами забруднення навколишнього 

середовища і потребують санітарно-захисних 

зон до 100м.) 

с. Лінчин вул. Тиха 3 Державна 0.1559 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (територія комерційного 

призначення) 



с. Лінчин вул. Польова 1 

 
Державна 0.2024 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (територія комерційного 

призначення) 

с. Лінчин вул. Лісна Державна 0.25 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (територія комерційного 

призначення) 

с. Лінчин вул. Незалежності Державна 0.45 

Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної машинобудівної та 

іншої промисловості (зона підприємств 4 класу 

шкідливості, призначена для підприємств, що є 

джерелами забруднення навколишнього 

середовища і потребують санітарно-захисних 

зон до 100м.) 

с. Балашівка вул. Незалежності Державна 0.2 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (територія комерційного 

призначення) 

с. Балашівка вул. Незалежності Державна 0.1 

Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної машинобудівної та 

іншої промисловості (територія виробничого 

призначення із санітарно-захисною зоною 50 м) 

с. Балашівка вул. Вигінська 7 б Державна 0.03 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (територія комерційного 

призначення) 

с. Балашівка вул. Шкільна 50 Державна 0.1555 

для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (03.07) (територія комерційного 

призначення) 

 



Бистрицька сільська рада 

с.Бистричі вул..Квітнева, 24 комунальнна 0,0612 
для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 

Білківська сільська рада 

с.Білка вул..Нова, 2а Комунальна власність 0,15 
Для будівництва магазину товарів першої 

необхідності 

Бронська сільська рада 

с.Бронне вул..Андріївська Землі запасу 0,05 Землі сільськогосподарського призначення 

Друхівська сільська рада 

с.Друхів вул..Шевченка  Комунальна власність 0,09 
Для комерційного призначення 

 

Малинська сільська рада 

с.Малинськ вул..Залізнична,1 Комунальна 0,80 підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної машинобудівної та 

іншої промисловості с.Малинськ вул..Залізнична, 2 Комунальна 0,14 

Моквинська сільська рада 

с.Новий Моквин вул..Кірова  4,5 Господарський двір 

Полянська сільська рада 

с.Поляни, урочище Бетонярня» державна 1,3459 

Для здійснення підприємницької діяльності 

(будівництво і обслуговування  об’єктів 

автодорожнього сервісу) 

Прислуцька сільська рада 

с.Прислуч, урочище «Бригада» комунальна 0,09 Розташування магазинів, торгівельних центрів, 



ринків 

с.Прислуч комунальна 0,93 Зона підприємств IV класу шкідливості 

Тишицька сільська рада 

с.Тишиця (господарські двори) комунальна 6,0 Землі сільськогосподарського призначення 

с.Богуші (господарські двори) комунальна 8,0 Землі сільськогосподарського призначення 

с.Князівка (господарські двори) комунальна 1,0 Землі сільськогосподарського призначення 

Яринівська сільська рада 

с.Яринівка вул..Л.Українки, 2 державна 0,09 Не визначено 

с.Яринівка державна 1,24 Не визначено 

Яцьковицька сільська рада 

с.Яцьковичі вул.Молодіжна, 24а комунальна 0,887 Будівництво та обслуговування магазину 

 

*крім Грушівської сільської, Соснівської селищної рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реєстр інвестиційно-привабливих об’єктів нерухомості 

Березнівського району 
 

Місце знаходження майнового 

комплексу 

Власність Площа 

приміщень 

Площа земельної 

ділянки під об’єктами 

нерухомості, га 

Цільове призначення земельної 

ділянки 

Бронська сільська рада 

с.Бронне вул..Шевченка, 1б 

(тваринницька ферма) 

Пайовий фонд 2000 м² 0,50  Землі сільськогосподарського 

призначення 

Тишицька сільська рада 

с.Тишиця вул..Незалежності 

(котельня) 

комунальна 71,9 м² 0,25 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової 

енергії 

Яринівська сільська рада 

с.Яринівка вул..Шкільна,2 державна 227 м² 0,10 Не визначено 

Яцьковицька сільська рада 

с.Яцьковичі вул..Молодіжна,6 комунальна 90 м² 0,0769 Будівництво та обслуговування 

будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування 

 


