
 
 

№ 1 

Локалізація 

Назва вулиці Дніпропетровське шосе, 3 
Район (в місті), місцевість Заводський мікрорайон, 

м. Олександрія, Кіровоградської 
області 

Географічні координати 48.677403, 33.144290 
кадастровий номер 
3510300000:07:223:0001 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа 
(як одна ділянка) [га] 

2,0355 

Вид використання Для обслуговування будівель та 
споруд 

Можливості для розвитку 
(короткий опис) 

Ділянка знаходиться в  районі 
промислової зони, придатна для 
створення нового промислового 
підприємства, об´єкта 
альтернативної енергетики.  В 
наявності: можливість підключення 
до водопровідної, електричної 
мережі, під’їзні шляхи з твердим 
покриттям. 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2) 261,81 
Власник(и) Комунальна власність 
Наявність актуального 
концептуального дизайну 
(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Так 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) Піщаний, 2,0355 
Різниця в рівні землі (м) 0,2 
Використання землі на даний 
час 

Не використовується 

Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м)  
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 
землі (Так/Ні) 

Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) НІ 
Наземні та повітряні 
перешкоди (Так/Ні) 

Так, лінії електропередач 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 
ділянці (Так/Ні) 

Ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

Грунтова дорога 

ІНФОРМАЦІЯ 
про вільні земельні ділянки, які пропонуються під реалізацію інвестиційного проекту 

по Олександрійській територіальній громаді 
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Найближча 
автомагістраль/дорога 
національного значення (км) 

Автошлях «Київ – Дніпро»,            
0,5 км 

Морські та річкові порти в 
радіусі до 200 км 

м. Світловодськ (65 км), річковий 
контейнерний термінал – м. Дніпро 
(169 км) 

Залізнична колія (км) 1,5 км 
Залізнична під’їзна колія (км) - 
Найближчий діючий аеропорт 
(км) 

м. Кропивницький (75 км), 
м. Кривий Ріг (99,8 км) 

Найближчий морський порт 
(км) 

м. Миколаїв  - 252 км 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так  
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

200  

напруга електричного току 
(кВТ) 

100 

допустима електрична ємність 
(MW) 

- 

Газифікація (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

2000 

показник теплотворної 
здатності (MJ/Nm3) 

- 

діаметр труби (мм) - 
Водопостачання (Так/Ні) Так  
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

500 

допустима пропускна здатність 
(м3/24 г) 

- 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 
Телекомунікації (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення 
необхідних комунікацій) 

1 000,0 тис.грн 

 Поточний стан 
справ (наявність 

необхідних 
дозволів, 

результати зміни 
призначення 

земельної 
ділянки, тощо)  

- 

Можливості 
державної 
підтримки 

- 

Можливості Можливість зменшення ставки оренди за землю за зверненням до 
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місцевої 
підтримки 

виконавчого комітету, за умови реалізації проекту на умовах 
державно-приватного партнерства 

Інші актуальні 
коментарі 

 

Контактна особа Начальник управління економіки міської ради 
Черевашко Ростислав Євгенович 
тел.: +38 (05235) 70725, upreko.ol@ukr.net 

 
№ 2 

Локалізація 

Назва вулиці Дніпропетровське шосе, 6 
Район (в місті), місцевість м. Олександрія, Кіровоградської 

області 
Географічні координати 48.677283, 33.147162 

кадастровий номер 
3510300000:07:226:0002 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа 
(як одна ділянка) [га] 

0,4651 

Вид використання Для обслуговування виробничих 
будівель та споруд 

Можливості для розвитку 
(короткий опис) 

Ділянка знаходиться в  районі 
промислової зони, придатна для 
створення нового промислового 
підприємства, об´єкта 
альтернативної енергетики.  В 
наявності: можливість підключення 
до водопровідної, електричної 
мережі, під’їзні шляхи з твердим 
покриттям. 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2) 261,81 
Власник(и) Комунальна власність 
Наявність актуального 
концептуального дизайну 
(Так/Ні) 

Ні 

Зонування Так 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) Піщаний, 0,4651 
Різниця в рівні землі (м) 0,2 
Використання землі на даний 
час 

Не використовується 

Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м)  
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів 
землі (Так/Ні) 

Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) НІ 
Наземні та повітряні 
перешкоди (Так/Ні) 

Так, лінії електропередач 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на Ні 
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ділянці (Так/Ні) 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

Грунтова дорога 

Найближча 
автомагістраль/дорога 
національного значення (км) 

Автошлях «Київ – Дніпро», 1  км 

Морські та річкові порти в 
радіусі до 200 км 

м. Світловодськ (65 км), річковий 
контейнерний термінал – м. Дніпро 
(169 км) 

Залізнична колія (км) 1,5 км 
Залізнична під’їзна колія (км) - 
Найближчий діючий аеропорт 
(км) 

м. Кропивницький (75 км), 
м. Кривий Ріг (99,8 км) 

Найближчий морський порт 
(км) 

м. Миколаїв  - 252 км 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так  
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

250 

напруга електричного току 
(кВТ) 

100 

допустима електрична ємність 
(MW) 

- 

Газифікація (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

2000 

показник теплотворної 
здатності (MJ/Nm3) 

- 

діаметр труби (мм) - 
Водопостачання (Так/Ні) Так  
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

500 

допустима пропускна здатність 
(м3/24 г) 

- 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 
Телекомунікації (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення 
необхідних комунікацій) 

1 000,0 тис.грн 

 Поточний стан 
справ (наявність 

необхідних 
дозволів, 

результати зміни 
призначення 

земельної 
ділянки, тощо)  

- 

Можливості - 
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державної 
підтримки 

Можливості 
місцевої 

підтримки 

Можливість зменшення ставки оренди за землю за зверненням до 
виконавчого комітету, за умови реалізації проекту на умовах 
державно-приватного партнерства 

Інші актуальні 
коментарі 

 

Контактна особа Начальник управління економіки міської ради 
Черевашко Ростислав Євгенович 
тел.: +38 (05235) 70725, upreko.ol@ukr.net 

 
№ 3 

Локалізація 

Назва вулиці Дніпропетровське шосе 
Район (в місті), місцевість м. Олександрія Кіровоградської 

області 
Географічні координати 48.677957, 33.148023 

кадастровий номер 
3510300000:07:223:0002 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа (як 
одна ділянка) [га] 

0,4809 

Вид використання Для обслуговування будівель та 
споруд 

Можливості для розвитку 
(короткий опис) 

Ділянка придатна для 
будівництва нового 
промислового підприємства 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2) 277,58 
Власник(и) комунальна 
Наявність актуального 
концептуального дизайну (Так/Ні) 

ні 

Зонування так 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) Піщаний, 0,4809  
Різниця в рівні землі (м) 1 
Використання землі на даний час Не використовується 
Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

ні 

Рівень підґрунтових вод (м) ні 
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі 
(Так/Ні) 

ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) ні 

Наземні та повітряні перешкоди 
(Так/Ні) 

ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) ні 
Будинки чи інші конструкції на 
ділянці (Так/Ні) 

ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

асфальтована, 2.5 м 
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Найближча автомагістраль/дорога 
національного значення (км) 

Брест-Махачкала (Е50),              
1,86 км 

Морські та річкові порти в радіусі 
до 200 км 

м. Світловодськ (65 км), 
річковий контейнерний термінал 
– м. Дніпро (169 км) 

Залізнична колія (км) 1,5 км 
Залізнична під’їзна колія (км) - 
Найближчий діючий аеропорт (км) міжнародні аеропорти –                             

м. Кропивницький (75 км),                   
м. Кривий Ріг (99,8 км) 

Найближчий морський порт (км) морський порт – м. Миколаїв             
(252 км) 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

300 м 

напруга електричного току (кВТ) 100 МВт 

допустима електрична ємність 
(MW) 

- 

Газифікація (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

показник теплотворної здатності 
(MJ/Nm3) 

- 

діаметр труби (мм) - 
Водопостачання (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

200 

допустима пропускна здатність (м3/            
24 г) 

- 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення необхідних 
комунікацій) 

500,0 тис. грн 

 Поточний стан 
справ (наявність 

необхідних 
дозволів, 

результати зміни 
призначення 

земельної 
ділянки, тощо)  

- 

Можливості 
державної 
підтримки 

- 

Можливості 
місцевої 

підтримки 

Можливість зменшення ставки оренди за землю за зверненням до 
виконавчого комітету, за умови реалізації проекту на умовах 
державно-приватного партнерства 
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Інші актуальні 
коментарі 

- 

Контактна особа Начальник управління економіки міської ради 
Черевашко Ростислав Євгенович 
тел.: +38 (05235) 70725, upreko.ol@ukr.net 

 
№ 4 

Локалізація 

Назва вулиці Робітнича 
Район (в місті), місцевість Байдаківський мікрорайон 
Географічні координати 48.652634, 33.060023 

кадастровий номер 
3510300000:15:764:0001 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа (як 
одна ділянка) [га] 

111,2936  

Вид використання Для вторинної переробки 
хвостосховища 

Можливості для розвитку 
(короткий опис) 

Ділянка придатна для 
підприємства з вторинної 
переробки золосховища (зола 
використовується при 
виробництві будівельних 
матеріалів).  В наявності: 
можливість підключення до 
водопровідної, електричної 
мережі, під’їзні шляхи з твердим 
покриттям. 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2) 226,66 
Власник(и) комунальна власність 
Наявність актуального 
концептуального дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування так 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) золо-піщаний 
Різниця в рівні землі (м) 1 
Використання землі на даний час Не використовується 
Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м) - 
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі 
(Так/Ні) 

Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Ні 
Наземні та повітряні перешкоди 
(Так/Ні) 

Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 
ділянці (Так/Ні) 

Ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

Асфальтована, 3м 

Найближча автомагістраль/дорога Т 12 05,  
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національного значення (км) Кропивницький  - Олександрія  - 
0,371 км 

Морські та річкові порти в радіусі 
до 200 км 

м. Світловодськ (65 км), 
річковий контейнерний термінал 
– м. Дніпро (169 км) 

Залізнична колія (км) 1,5 км 
Залізнична під’їзна колія (км) 3 км 
Найближчий діючий аеропорт (км) міжнародні аеропорти –                             

м. Кропивницький (75 км),                   
м. Кривий Ріг (99,8 км) 

Найближчий морський порт (км) морський порт – м. Миколаїв 
(252 км) 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так  
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

200 

напруга електричного току (кВТ) - 
допустима електрична ємність 
(MW) 

- 

Газифікація (Так/Ні) Так  
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

200 

показник теплотворної здатності 
(MJ/Nm3) 

- 

діаметр труби (мм) - 
Водопостачання (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

допустима пропускна здатність 
(м3/24 г) 

- 

Очисні споруди (Так/Ні) - 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення необхідних 
комунікацій) 

1 000,0 тис. грн 

 Поточний стан 
справ (наявність 

необхідних 
дозволів, 

результати зміни 
призначення 

земельної 
ділянки, тощо)  

- 

Можливості 
державної 
підтримки 

- 

Можливості 
місцевої 

Можливість зменшення ставки оренди за землю за зверненням до 
виконавчого комітету, за умови реалізації проекту на умовах 



9 
 

підтримки державно-приватного партнерства 
Інші актуальні 

коментарі 
- 

Контактна особа Начальник управління економіки міської ради 
Черевашко Ростислав Євгенович 
тел.: +38 (05235) 70725,  
upreko.ol@ukr.net 

 
№ 5 

Локалізація 

Назва вулиці вул. Енергетиків, 3А 
Район (в місті), місцевість м. Олександрія Кіровоградської 

області 
Географічні координати 48.649856, 33.070893 

кадастровий номер 
(3510300000:14:636:0030) 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа (як 
одна ділянка) [га] 

2,8254 

Вид використання Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами 

Можливості для розвитку 
(короткий опис) 

Ділянка придатна для 
будівництва нового 
промислового підприємства 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2) 260,66 
Власник(и) комунальна 
Наявність актуального 
концептуального дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування Так 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) Піщаний, 2,8254  
Різниця в рівні землі (м) 1 
Використання землі на даний час Не використовується 
Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м) Ні 
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі 
(Так/Ні) 

Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Ні 
Наземні та повітряні перешкоди 
(Так/Ні) 

Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 
ділянці (Так/Ні) 

Ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

Асфальтована, 2.5 м 

Найближча автомагістраль/дорога 
національного значення (км) 

Т 12 05,  
Кропивницький  - Олександрія,  
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1,88 км 
Морські та річкові порти в радіусі 
до 200 км 

м. Світловодськ (65 км), 
річковий контейнерний 
термінал – м. Дніпро  
(169 км) 

Залізнична колія (км) 8 км 
Залізнична під’їзна колія (км) - 
Найближчий діючий аеропорт (км) міжнародні аеропорти –                             

м. Кропивницький (75 км),                   
м. Кривий Ріг (99,8 км) 

Найближчий морський порт (км) морський порт –  
м. Миколаїв  (252 км) 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

6 кВ – 120м 
35 кВ – на території 

напруга електричного току (кВТ) 6 кВ – 35 кВ 
допустима електрична ємність 
(MW) 

- 

Газифікація (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

показник теплотворної здатності 
(MJ/Nm3) 

- 

діаметр труби (мм) - 
Водопостачання (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

допустима пропускна здатність (м3/             
24 г) 

- 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення необхідних 
комунікацій) 

1000,0 тис. грн 

 Поточний стан 
справ (наявність 

необхідних 
дозволів, 

результати зміни 
призначення 

земельної 
ділянки, тощо)  

- 

Можливості 
державної 
підтримки 

- 

Можливості 
місцевої 

підтримки 

Можливість зменшення ставки оренди за землю за зверненням до 
виконавчого комітету, за умови реалізації проекту на умовах 
державно-приватного партнерства 

Інші актуальні - 
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коментарі 
Контактна особа Начальник управління економіки міської ради 

Черевашко Ростислав Євгенович 
тел.: +38 (05235) 70725, +38 (066) 6419131 
upreko.ol@ukr.net 

 
№ 6 

Локалізація 

Назва вулиці Звенигородське шосе 
Район (в місті), місцевість  м. Олександрія 

Кіровоградської області 
Географічні координати 48.641128, 33.126853 

кадастровий номер 
3510300000:17:615:0001 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа (як 
одна ділянка) [га] 

4,9921 

Вид використання 
 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення 
газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, 
очищення та розподілення 
води)  

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2) 268,92 
Власник(и) Комунальна 
Наявність актуального 
концептуального дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування Так 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) Піщаний,4,9921 
Різниця в рівні землі (м) 1 
Використання землі на даний час Не використовується 
Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м) - 
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі 
(Так/Ні) 

Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Ні 
Наземні та повітряні перешкоди 
(Так/Ні) 

Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 
ділянці (Так/Ні) 

Ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

Асфальтована, 2.5 м 

Найближча автомагістраль/дорога 
національного значення (км) 

- 

Морські та річкові порти в радіусі м. Світловодськ (65 км), 
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до 200 км річковий контейнерний 
термінал – м. Дніпро  (169 км) 

Залізнична колія (км) 1 км 
Залізнична під’їзна колія (км) - 
Найближчий діючий аеропорт (км) Міжнародні аеропорти –                             

м. Кропивницький (75 км),                   
м. Кривий Ріг (99,8 км) 

Найближчий морський порт (км) Морський порт –  
м. Миколаїв (252 км) 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

570 м 

напруга електричного току (кВТ) 6 кВ  
допустима електрична ємність 
(MW) 

- 

Газифікація (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

показник теплотворної здатності 
(MJ/Nm3) 

- 

діаметр труби (мм) - 
Водопостачання (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

390 

допустима пропускна здатність 
(м3/24 г) 

- 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення необхідних 
комунікацій) 

1000,0 тис. грн 

 Поточний стан 
справ (наявність 

необхідних 
дозволів, 

результати зміни 
призначення 

земельної 
ділянки, тощо)  

- 

Можливості 
державної 
підтримки 

- 

Можливості 
місцевої 

підтримки 

Можливість розгляду питання зменшення ставки оренди за землю за 
зверненням до виконавчого комітету 

Інші актуальні 
коментарі 

- 
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Контактна особа Начальник управління економіки міської ради 

Черевашко Ростислав Євгенович 
тел.: +38 (05235) 70725, upreko.ol@ukr.net 

  
№ 7 

Локалізація 

Назва вулиці провулок Бориса Йогансона 
Район (в місті), місцевість  м. Олександрія 

Кіровоградської області,  
Географічні координати 48.667087, 33.139124 

Кадастровий номер 
3510300000:07:324:0040 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа (як 
одна ділянка) [га] 

10,9076 

Вид використання 
 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 
 

Можливості для розвитку (короткий 
опис) 

Ділянка придатна для 
будівництва нового 
промислового підприємства 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2) 224,11 
Власник(и) комунальна 
Наявність актуального 
концептуального дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування Так 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) Піщаний, 10,9076 га 
Різниця в рівні землі (м)  
Використання землі на даний час Не використовується 
Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м) Ні 
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі 
(Так/Ні) 

Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Ні 
Наземні та повітряні перешкоди 
(Так/Ні) 

Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 
ділянці (Так/Ні) 

Ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

Асфальтована, 2.5 м 

Найближча автомагістраль/дорога 
національного значення (км) 

0,8 

Морські та річкові порти в радіусі 
до 200 км 

м. Світловодськ (65 км), 
річковий контейнерний 
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термінал – м. Дніпро (169 км) 
Залізнична колія (км) 1 км 
Залізнична під’їзна колія (км) - 
Найближчий діючий аеропорт (км) міжнародні аеропорти –                             

м. Кропивницький (75 км),                   
м. Кривий Ріг (99,8 км) 

Найближчий морський порт (км) Морський порт – м. Миколаїв 
(252 км) 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

200 м 

напруга електричного току (кВТ) 100 МВт 
допустима електрична ємність 
(MW) 

- 

Газифікація (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

показник теплотворної здатності 
(MJ/Nm3) 

- 

діаметр труби (мм) - 
Водопостачання (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

200 

допустима пропускна здатність 
(м3/24 г) 

- 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення необхідних 
комунікацій) 

500,0 тис. грн 

 Поточний стан 
справ (наявність 

необхідних 
дозволів, 

результати зміни 
призначення 

земельної 
ділянки, тощо)  

- 

Можливості 
державної 
підтримки 

- 

Можливості 
місцевої 

підтримки 

Можливість зменшення ставки оренди за землю за зверненням до 
виконавчого комітету, за умови реалізації проекту на умовах 
державно-приватного партнерства 

Контактна особа Начальник управління економіки міської ради 
Черевашко Ростислав Євгенович 
тел.: +38 (05235) 70725, upreko.ol@ukr.net 
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№8 

Локалізація 

Назва вулиці Куколівське шосе 
Район (в місті), місцевість  м. Олександрія 

Кіровоградської області 
Географічні координати 48.674839, 33.142454 

кадастровий номер 
3510300000:07:248:0004 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа (як 
одна ділянка) [га] 

5,6792 

Вид використання 
 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 
 

Можливості для розвитку (короткий 
опис) 

Ділянка придатна для 
будівництва нового 
промислового підприємства 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2) 277,58 
Власник(и) комунальна 
Наявність актуального 
концептуального дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування Так 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) піщаний, 5,6792 га 
Різниця в рівні землі (м)  
Використання землі на даний час Не використовується 
Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м) Ні 
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі 
(Так/Ні) 

Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Ні 
Наземні та повітряні перешкоди 
(Так/Ні) 

Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 
ділянці (Так/Ні) 

Ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

Асфальтована, 2.5 м 

Найближча автомагістраль/дорога 
національного значення (км) 

1 км 

Морські та річкові порти в радіусі 
до 200 км 

м. Світловодськ (65 км), 
річковий контейнерний 
термінал –  
м. Дніпро (169 км) 

Залізнична колія (км) 1,5 км 
Залізнична під’їзна колія (км) - 
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Найближчий діючий аеропорт (км) Міжнародні аеропорти –                             
м. Кропивницький (75 км),                   
м. Кривий Ріг (99,8 км) 

Найближчий морський порт (км) морський порт – м. Миколаїв           
(252 км) 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

200 м 

напруга електричного току (кВТ) 100 МВт 
допустима електрична ємність 
(MW) 

- 

Газифікація (Так/Ні) Ні 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

показник теплотворної здатності 
(MJ/Nm3) 

- 

діаметр труби (мм) - 
Водопостачання (Так/Ні) Так 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

300 

допустима пропускна здатність 
(м3/24 г) 

- 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 
Телекомунікації (Так/Ні) - 
точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

- 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення необхідних 
комунікацій) 

500,0 тис. грн 

 Поточний стан 
справ (наявність 

необхідних 
дозволів, 

результати зміни 
призначення 

земельної 
ділянки, тощо)  

- 

Можливості 
державної 
підтримки 

- 

Можливості 
місцевої 

підтримки 

Можливість зменшення ставки оренди за землю за зверненням до 
виконавчого комітету, за умови реалізації проекту на умовах 
державно-приватного партнерства 

Інші актуальні 
коментарі 

- 

Контактна особа Начальник управління економіки міської ради 
Черевашко Ростислав Євгенович 
тел.: +38 (05235) 70725, upreko.ol@ukr.net 
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№9 
 
 

Локалізація 

Назва вулиці вул. Лісова  
Район (в місті), місцевість c. Пустельникове 

Олександрійській район 
Географічні координати та 
кадастровий номер 

3520383500:02:000:9016 

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа (як 
одна ділянка) [га] 

10.5694 

Вид використання 
 

Ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м2)  
Власник(и) Державна власність 
Наявність актуального 
концептуального дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування  

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га)  
Різниця в рівні землі (м)  
Використання землі на даний час Не використовується  
Забрудненість ґрунтових та 
підґрунтових вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м)  
Чи були проведені геологічні 
дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі 
(Так/Ні) 

Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Ні 
Наземні та повітряні перешкоди 
(Так/Ні) 

Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 
Будинки чи інші конструкції на 
ділянці (Так/Ні) 

Так 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та 
ширина доступної дороги) 

50 м 

Найближча автомагістраль/дорога 
національного значення (км) 

15 км 

Морські та річкові порти в радіусі 
до 200 км 

 

Залізнична колія (км) 7 км 
Залізнична під’їзна колія (км) 7 км 
Найближчий діючий аеропорт 
(км) 

94 км 

Найближчий морський порт (км)  

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Так 
 точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 
400 м 
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 напруга електричного току (кВТ) 10 кВТ 
 допустима електрична ємність 

(MW) 
 

Газифікація (Так/Ні) Ні 
 точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 
 

 показник теплотворної здатності 
(MJ/Nm3) 

 

 діаметр труби (мм)  
Водопостачання (Так/Ні) Ні 

 точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

 

 допустима пропускна здатність 
(м3/24 г) 

 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 
Телекомунікації (Так/Ні) Ні 

 точка з’єднання (відстань від 
кордону ділянки) (м) 

 

 Орієнтовна вартість підведення 
інженерних мереж (вказуються 
витрати на підведення необхідних 
комунікацій) 

- 

Контактна 
особа 

Староста - Сироватка Микола Павлович  
тел.: +38(096)969-34-63    
izmaylivka_sr@ukr.net 

 
 
                                           _________________________________ 


