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Анкета земельної ділянки

Загальна інформація 
1.1
Тип ділянки (виберіть необхідне)
Green-field (земельна ділянка без споруд)
Brown-field (земельна ділянка із спорудами)
1.2
Назва ділянки
Територія колишнього ТОВ «Новосанжарський консервний завод»
1.3
Область
Полтавська
1.4
Район
Новосанжарський 
1.5
Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км)
с. Руденківка
1.6
Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км)
0,8
1.6.1
Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км)
0,8
1.7
Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км)
10, Нові Санжари
1.8
Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км)
35, Полтава
1.9
Загальна площа ділянки, га
9 (6,5+2,5)
1.10
Форма ділянки
прямокутник
1.11
Рельєф, відмітка над рівнем моря (м), 
різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)
-
1.12
Сусідні ділянки (опишіть) 
-
1.13
Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник (опишіть)
6 складських приміщень, 3 виробничих цеха
1.14
Чи  є підземні перешкоди на ділянці
відсутні
1.15
Чи  є надземні перешкоди на ділянці
відсутні
1.16
Екологічні вимоги і обмеження (опишіть)

1.17
Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод (опишіть приклади і ризики забруднень)
Не має
1.18
Затоплення ділянки під час повеней 
(опишіть приклади і ризики затоплень)
Не має
1.19
Додаткова інформація(кординати Google Maps)
49.336717, 34.415018
Правовий статус
2.1
Власник 
Тов «Консервний завод»
2.2
Форма власності
приватна
2.3
Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які)
Державний акт на постійне землекористування
2.4
Кадастровий номер (вкажіть за наявності)
Не має
2.5
Користувач 
-
2.6
Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) 
-
2.7
Для яких цілей використовується ділянка
-
2.8
Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту
-
2.9
Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо)
(якщо існує - вкажіть їх назву;
якщо ні – зазначте орієнтовний термін їх затвердження)
2.10
Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ)
Землі промисловості
2.11
Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки
Немає 
2.12
Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти)
Продаж

2.13
Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.)
договірна
2.14
Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.)
-
2.15 
Додаткова інформація

Транспортна та інженерна інфраструктура
3.1
Під’їзна дорога для вантажних автомобілів (опишіть, яке покриття дороги, її  ширина)
Асфальтна, 7 метрів
3.2
Відстань до автодороги державного значення (км)
10

3.3
Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км)
Станція Нові Санжари, 0,7 км.
3.4
Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км)
- 
3.5
Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км
Ворскла, 5 км.
3.6
Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). 
відсутні

Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки

3.7.1
	Відстань до діючого газопроводу (км)

Підведено на території
3.7.2
	Діаметр газопроводу (мм)

-
3.7.3
	Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)

-
3.7.4
	Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)

-
3.7.5
	Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км)

-
3.7.6
	Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)

-
3.7.7
	Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США)

-

Інформація про підведення електричної мережі до ділянки

3.8.1
	Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км)

Є на території
3.8.2
	Напруга лінії електропередач (кВ)


3.8.3
	Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)

410 кВт
3.8.4
	Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км)

Дві підстанції на території
3.8.5
	Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)

410
3.8.6
	Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)


410 (2 шт.)
3.8.7
	Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США)

-

Водопостачання 

3.9.1
Як можна забезпечити водопостачання на ділянці (опишіть варіанти)
Водонапірна башня, дві скважени з артезіанською водою 100 м. і 70 м.
3.9.2
Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)
-
3.9.3
Діаметр діючого водопроводу (мм)
-
3.9.4
Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)
-
3.9.5
Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США)
-

Водовідведення (каналізація)

3.10.1
Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці (опишіть варіанти)
наявне
3.10.2
Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)
- 
3.10.3
Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм) 

3.10.4
Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)

3.10.5
Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?

3.10.6
Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)

3.10.7
Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США)
-
Мережі зв’язку
3.11.1
Чи можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок
так
3.11.2
Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів
Усі оператори
3.12
Додаткова інформація

Контакти
4.1
Установа, організація
ТОВ «Новосанжарський консервний завод»
4.2
Адреса веб-сайту

4.3
Тел/Факс 

4.4
Ім’я, прізвище контактної особи
Шпак Сергій
4.5
Посада

4.6
Мова спілкування
Українська, російська
4.7
Моб. тел.
050-6718878
4.8
E-мail
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Дата підготовки інформації (місяць, рік)


Додатки:
	Знімки з висоти з нанесеною ділянкою, з зображенням автомобільних доріг і найближчого населеного пункту 
	Карта з нанесеними межами земельної ділянки та місцями проходження інженерних мереж 
	Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд ділянки 




























Інформація про вільні виробничі площі (приміщення)

Назва виробничої площі
Промислова база 
Назва населеного пункту
Руденківка 
Район
Новосанжарський
Область
Полтавська
Власник
ТОВ «Консервний комбінат»
Код ЄДРПОУ

Форма власності
приватна
Веб-сайт
- 
Під`їзні шляхи
Відстань до найближчого районного центру, (км)
Нові Санжари, 10 км.
Відстань до найближчого обласного центру, (км)
Полтава, 35 км.
Наявність під`їзної залізничної колії 
Наявні, через територію,280 м
Назва найближчої залізничної вантажної станції і відстань до неї, (км)
станція Нові Санжари, 08 км.
Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям для вантажних автомобілів
Дорога з асфальтним покриттям
Відстань до автодороги державного значення (км)
10 км.
Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км
-
Наявність маршрутів громадського транспорту до місця розміщення площі (автобуси, потяги).
відсутні
Характеристика виробничих площ
В якому році збудовано
1990 року
Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні виробничі площі
Всі одноповерхові
На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі
1
Розміри виробничої площі:
-
Довжина (м)
-
Ширина (м)
-
Висота (м)
-
Площа (тис. кв.м.)
10
Чи є додаткові приміщення (підсобні, офісні, допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.)
Офісне приміщення двох поверхове, їдальня, склади
Загальна площа території, на якій розташовані виробничі площі (тис. кв.м.)
40
Як забезпечуються  площі: 

	Газопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год)

-
	Електропостачанням. Яким є резерв потужності (кВт/год)

410
	Зв’язком (телефон, інтернет)

телефон
	Водопостачанням. Яким є резерв потужності (м3/год)

є
	Водовідведенням. Яким є резерв потужності (м3/год)

є
Як можна забезпечити опалення площ (опишіть)
Котельня, два котли потребують модернзації
Як можна забезпечити навантажувально-розвантажувальні операції (опишіть)
Доступ кранів безперешкодний
Технічний стан (досконалий, добрий, середній, поганий) (виберіть необхідне)
середній
Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до виробничого процесу (перерахуйте ці роботи і коротко опишіть, що потрібно зробити по кожній з них)
В індивідуальному порядку. Реконструкція за бажанням
Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника
За домовленістю
Додаткова інформація 

Інформація про контактну особу
Ім`я, прізвище
Шпак Сергій
Посада

Мова спілкування
Українська, російська
Роб. тел.

Факс 

Моб. тел.
050-6718878
E-mail

Умови передачі інвестору
Оренда, постійне користування, продаж, інше (зазначте)
продаж
Вартість оренди за рік, дол. США./м. кв.
договірна
Вартість продажу, дол. США/м. кв.



Дата підготовки інформації (місяць, рік)
01.06.2017

Додатки
	Знімки з висоти з нанесеною виробничою площею, з зображенням під’їзної дороги, автомобільної дороги і населеного пункту  

Фото виробничих приміщень з середини та із зовнішньої сторони
                    

