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Розділ 1. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
1.1 Вітальне слово міського голови.
Вітаю Вас від імені громади, та щиро запрошую до співпраці!
Маю честь очолювати унікальну Баранівську міську об`єднану територіальну громаду, що
має особливе географічне розташування, перспективний економічний потенціал, комфортні
кліматичні умови і велике бажання залучити ефективних інвесторів, що сприятимуть розвитку та
процвітанню. Баранівська міська рада гарантує допомогу інвесторам на всіх етапах
започаткування та ведення бізнесу, очікує встановлення довгострокової і плідної співпраці для
обох сторін.
Маю надію, що у нас Ви знайдете вигідних та надійних партнерів.
З повагою та найкращими побажаннями майбутнього співробітництва.

1.2 Візитка громади.
Баранівська громада – це органічний простір щедрої ПРИРОДИ, активних
ГРОМАДЯН, інновацій та органічного ВИРОБНИЦТВА

Баранівська ОТГ створена відповідно до статті 8 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад». 18.12.2016 р. проведено перші вибори до Баранівської міської
ради.
У Баранівську міську об’єднану територіальну громаду (ОТГ) внаслідок об’єднання увійшло
1 міська рада, 1 селищна рада та 11 сільських рад, а саме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Баранівська міська рада;
Берестівська сільська рада;
Вірлянська сільська рада;
Жарівська сільська рада;
Зеремлянська сільська рада;
Йосипівська сільська рада;
Кашперівська сільська рада;

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Марківська сільська рада;
Рогачівська сільська рада;
Полянківська селищна рада;
Смолдирівська сільська рада;
Суємецька сільська рада;
Ялишівська сільська рада.

До складу Баранівської ОТГ входять 32 села, 1 селище міського типу та 1 місто: м. Баранівка, смт.
Полянка, с. Будисько, с. Суємці, с. Володимирівка, с. Зеремля, с. Середня, с. Вишнівка, с.
Йосипівка, с. Табори, с. Жари, с. Деревищина, с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки, с. Рогачів, с.
Острожок, с. Рудня, с. Млини, с. Вірля, с. Климентіївка, с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок, с.
Ялишів, с. Явне, с. Лісове, с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, с. Зрубок, с. Смолдирів, с.
Смолка, с. Іванівка
Принципи місцевого розвитку

Відповідальне управління довкіллям та
раціональним використанням природних
ресурсів
 покращення обізнаності щодо обмежених
природних ресурсів та небезпеки для
середовища проживання
 поліпшення
середовища
проживання,
важливі природні ресурси зберігаються для
майбутніх поколінь
Стала економіка
 створення сильної, динамічної і сталої
економіки, яка забезпечує процвітання
 створення
рівних
економічних
можливостей для всіх. Екологічні втрати
компенсують ті,
хто їх спричиняє.
Ефективне
використання
ресурсів
стимулюється

Здорова і справедлива громада
 забезпечення різних потреб усіх
громадян
через
сприяння
особистому
благополуччю
та
соціальній інтеграції
 забезпечення рівних шансів для всіх
Практика належного урядування
 постійне
вдосконалення
ефективного
урядування
із
залученням творчості та енергії
громадян

Розділ 2. СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ
2.1. Природно - географічні та кліматичні умови
Баранівська ОТГ розташована у південно-західній частині Житомирської області.

Адміністративний центр - м. Баранівка. Місто розташоване на берегах річки Случ.
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складає 3 км., максимальна 29 км.

Баранівська міська
ОТГ на карті
Житомирської
області

Баранівська міська
ОТГ

Баранівська міська ОТГ
на карті України

Генеральний план міста Баранівка був розроблений та затверджений рішенням 16 сесії 8 склиання
22.12.2017 року №778, можна ознайомитись за посиланням

(http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/2018-04-16-21-33-32)

Зі схемою планування території Баранівської міської ОТГ можна ознайомитися за посиланням

(http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/2018-04-16-21-33-01)
2.2.

Демографія

Чисельність наявного населення Баранівської міської ОТГ станом на 1 січня 2017 р.
становила 24,0 тис. осіб, з них чоловіків - 9,8 тис. ос. (40,83%), жінок - 14,2 тис. ос. (59,17%), у т.
ч. міське - 13,6 тис. ос., сільське – 10,4 тис. ос.
Станом на 01.01.2018 р. чисельність населення становила 23,97 тис. мешканців, з них жінки 9,7 тис. ос. (або 40,47%), чоловіків - 14,26 тис. ос.
Згідно статистичних даних Міністерства фінансів України чисельність населення
Баранівської об’єднаної територіальної громади станом 01.01.2018 р. на становила 22,972 тис.
осіб.

Прогноз чисельності Баранівської міської ОТГ (осіб) населення до 2037 року.

Як видно з рисунку 1. в Баранівській міській ОТГ більшість складає населення
працездатного віку, однак прогнозується динаміка скорочення кількості жителів громади.
Станом на 01.01.2018 року кількість безробітних по громаді становила 472 особи (1,97%), із
них: 154 ос. (0,64%) – мешканці сіл, 318 (1,32%) – мешканці міст. У порівнянні з 2017 роком
зросла на 30 осіб або на 6,7%. Це свідчить про низький офіційний рівень безробіття в ОТГ.

2.3.

Людські ресурси

Розподіл населення за статтю та віком

№ п/п

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

чоловіки

Міські, селищні,
сільські ради та
населенні пункти в них

Баранівська
Полянківська
Вірлянська
Берестівська
Жарівська
Зеремлянська
Йосипівська
Кашперівська
Марківська
Рогачівська
Суємецька
Смолдирівська
Ялишівська
Усього:

0-17

972
147
125
75
26
60
51
117
191
149
53
61
43
2070

18-39

жінки

40 -59

1576
279
197
149
42
83
118
178
295
286
109
117
58
3487

60 +

1349
238
185
109
53
115
133
153
246
149
96
98
81
3005

801
187
174
79
25
78
49
69
162
98
91
101
37
1951

усього

0-17

18-39

4698 919 2949
851
159 245
681
131 205
412
55
115
146
20
27
336
53
102
351
84
103
517
117 185
894
179 244
682
151 285
349
72
85
377
78
99
219
56
63
10513 2074 4707

40 - 59

1662
215
189
104
33
91
116
184
273
151
79
91
57
3245

60 +

усього

1672
242
190
166
48
103
61
187
267
176
165
155
59
3491

7202
861
715
440
128
349
364
673
963
763
401
423
235
13517

Зайнятість населення*
* - станом на 2018

№
п/п

Міські, селищні,
сільські ради та
населенні пункти
в них
Міськради

Працездатне населення

Усього
населення

Чол.
ч.

Жін.
%

ч.

%

разом
ч.
%

Непрацездатне населення
Чол.
ч.

Жін.
%

ч.

%

разом
ч.
%

1

м.Баранівка

11900

2850

3243
Селищні ради

6093

1843

3964

5807

1

Полянківська

1712

511

466
Сільські ради

977

340

395

735

1
2
3
4
5
6
7
8

Берестівська
Зеремлянська
Жарівська
Йосипівська
Марківська
Смолдирівська
Суємецька
Кашперівська

852
685
274
715
1857
800
750
1190

257

220

477

155

220

375

127

305

196

184

380

178

84

52

136

62

76

138

249

218

467

102

146

248

488

849

533

475

1008

361

212

187

399

165

236

401

204

211

415

136

199

335

705

186

299

485

331

374

9
10
11

Ялишівська
Рогачівська
Вірлянська
Усього:

Міські,
селищні,
№ п/п
сільські ради
та населенні
пункти в них
Міськради
1
м.Баранівка
Селищні ради
1
Полянківська
Сільські
ради
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Усього:

2.4.

Берестівська
Зеремлянська
Жарівська
Йосипівська
Марківська
Смолдирівська
Суємецька
Кашперівська
Ялишівська
Рогачівська
Вірлянська

454
1445
1396
24030

137
429
470

259

82

113

195

442

871

253

321

574

318
6512

788
12975

341

267

4204

6851

608
11055

122

6463

Зайняті

Усього
населення

Чол.
ч.

Безробітні

Жін.
%

ч.

%

ч.

разом
%

Чол.
ч.

Жін.
%

ч.

%

разом
ч.
%

11900

2782

3134

5916

68

109

177

1712

504

456

960

7

10

17

852
685
274
715
1857
800
750
1190
454
1445
1396
24030

233

215

448

24

5

29

90

98

188

106

86

192

54

30

84

30

22

52

175

368
482

56

43

99

193

283

243

526

250

232
50

72

190

137

327

22

104

45

149

100

166

266

40

80

120

291

294

585

80

45

125

57

77

134

162

350

359

709

262
9366

295

231

1793

1816

526
3609

79
175
4670

83
87
4696

Освіта, підготовка кадрів

Баранівська гімназія – опорний заклад

Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Ольги Сябрук

Міський будинок дитячої творчості та Баранівська школа мистецтв

Баранівський професійний ліцей

СЕРЕДНЬО-ТЕХНІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА
№
п/п

Назва

1.

Рогачів-Волинська
філія
Новочорторийського
державного аграрного
технікуму
Баранівський
професійний ліцей

2.

Адреса

Спеціальності

с. Рогачів,
вул.НовоградВолинська,186

виробництво і переробка
продукції тваринництва Технік технолог з виробництва та
переробки
продукції тваринництва;

м. Баранівка
Вул. Звягельська,
77,
barlic@ukr.net
Телефон:
(04144)-3-15-09
Факс:
(04144)-3-15-09
http://bpl.zzz.com.u
a

столяр будівельний; тесляр;
штукатур; лицювальник-плиточник; маляр;
електрогазозварник; слюсар-ремонтник; трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва категорії
"А1"

Комунальне підприємство « Баранівський міжшкільний ресурсний центр»
Баранівської міської ради

2.5.

Житло, офісна та промислово - виробнича інфраструктура

На території Баранівської міської ОТГ працюють такі підприємства:
Меблева фабрика «Гермес»

Приватна міні-пекарня

ТОВ «Органік – Мілк» із повним циклом переробки молока та ТОВ «Органічний
м’ясний продукт» - переробка м’яса.

2.6.

Економічний потенціал

На території, яку охоплює громада, зареєстровано 1023 суб’єктів господарювання, у тому
числі юридичних осіб – 151, фізичних осіб-підприємців – 872 ( станом на 01.01.2019).
Функціонують 11 основних промислових підприємств: Державне підприємство «Баранівське
лісомисливське господарство», ТОВ «Органік мілк», ТОВ «Баранівський молокозавод», ТОВ
«Декор-кераміка», ТОВ «Термінал-сервіс», ПАТ «Баранівське підприємство
«Райагропромтехніка», ТОВ «Полянківська кераміка», Баранівська філія ДП «Шпат», ТОВ
«Форест Полісся», ТОВ «Веснянка», Баранівська філія СП «Риф-1», ТОВ «Органічний м’ясний
продукт», ТОВ «Декор Україна» та інші.
В промисловості найбільшу питому вагу займають такі галузі:
- лісопереробна - 40%;
- обробна – 30%;
- молочна - 25%;
- інші – 5%
Торгівельні послуги надають 284 торгових точки, у тому числі 260 - магазинів, 6 - АЗС, 2 –
автогазові заправки, 2 – автомийки, 17 аптечних кіосків та аптек; 27 закладів громадського
харчування.

Структура промислового виробництва
інші
5%
лісопереро
бка
40%

молочна
25%

обробна
30%

Водночас, на місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 10% працездатного населення
(усього - 13 тисяч осіб). Вагому роль відіграє як фактор географічної близькості обласного центру
– Житомира (80 км) та Новоград-Волинського (40 км), так і сезонна зайнятість на
сільськогосподарських роботах і неформальна зайнятість.
Ще майже 1000 осіб зареєстровані як фізичні особи-підприємці.
Одиниця
виміру

Обсяг промислової продукції у діючих цінах
Роздрібний товарообіг підприємств у діючих
цінах
Обсяг реалізації платних послуг населенню

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

Факт

Приріст (зниження)
порівняно з минулим
роком (в %)

136527,7

174,9

32847,9

110,0

1769,7

116,4

Основними сільськогосподарськими підприємствами, зареєстрованими на території громади, є:
ТОВ «Агровест Груп», ТОВ «Мирославель-Агро», ТОВ «БТТ Агро» та ТОВ «Баранівка-Агро»,
ТОВ «Органік Берріз», ТОВ «Альфабет Агро».
Робота промислових підприємств різних форм власності
№ п/п

Назва підприємства та вид
діяльності

Керівник

Телефон

Юридична адреса

0504531904
041443-15-15
041443-10-72
041444-21-01
0414442036

м. Баранівка,
вул.Звягельська,139

Стрілецький
Валерій Леонідович

0677736355

м. Баранівка, вул.
Першотравенська, 30

Нікітчина Галина
Миколаївна

0674118225

м. Баранівка,
вул.Поліська,7а

1

ТОВ «Органік-Мілк»,
переробка молока

Стретович Олена
Олександрівна

2

Публічне акціонерне товариство
«Баранівське підприємство
«Райагропромтехніка»
ТОВ «Декор Кераміка»,
виготовлення порцелянового
посуду
Баранівська філія спільного
підприємства у формі товариства
з обмеженою відповідальністю
«Ріф-1»,
пошив заготовок для взуття

Душко Іван
Олександрович

3
4

м. Баранівка, вул.
Першотравенська, 30

5
6

7

8
9

10
11

2.7.

ТОВ «Баранівський
молокозавод»,
виготовлення масла
ТОВ «Органічний м,ясний
продукт»,
переробка м’яса

Балабанов
Владислав
Олександрович
Стретович Олена
Олександрівна

Державне підприємство
«Баранівське лісомисливське
господарство»,
переробка деревини, відтворення
лісових насаджень, вирощування
саджанців хвойних порід дерев
ТОВ «Полянківська кераміка»,
виготовлення електротехнічного
фарфору
ДП «Шпат»,
Видобування відкритим
способом та переробка
пегматитів
ТОВ «Хакдар»,
лісозаготівля

Остудімов
Анатолій
Олександрович

ТОВ «Ліс Полісся»,
лісопильне виробництво

0414442076

м. Баранівка,
вул.Леваневського,57

0504531904
041443-15-15
041443-10-72
041444-21-01
0414442048

м. Баранівка,
вул.Звягельська,139

Василенко Ігор
Петрович

0414478722

смт. Полянка,
вул.Промислова,1

Раковець Сергій
Іванович

0414461300

с. Йосипівка

Ергеведжин Сердар
(громадянин
Туреччини»
Борисенко Іван
Володимирович

0961538794

с. Йосипівка

0677736355

м. Баранівка, вул.
Першотравенська , 30

с. Зеремля,
вул.Лісництво,6

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності
підприємств та всіх учасників ринкових відносин. В сучасних умовах зовнішньоекономічна
діяльність виступає одним з ключових чинників підвищення конкурентоспроможності
підприємства. Не стали винятком і підприємства Баранівської міської ОТГ.
ТОВ «Органік мілк» експортує молочну продукцію у Об’єднані Арабські Емірати, ТОВ «Декор
Кераміка» експортує продукцію до Молдови.
ДП «Баранівське лісомисливське господарство» експортує продукцію переробки деревини у
Польщу, Німеччину, Австрію та Китай.
ТОВ «Декор Україна» надають послуги з декорування скла та посуду у Польщу, Грузію,
Туреччину, Німеччину та інші країни сходу.

2.8.

Транспортна інфраструктура та логістика

На території громади функціонує 86 автобусних маршрутів. Щоденна кількість рейсів – 136.
У 3 населених пунктах громади відсутнє сполучення з адміністративним центром.
Протяжність автомобільних доріг Баранівської ОТГ складає 168,9 км., з них: 82,1 км. доріг
місцевого значення, 40,8 км. - обласного значення та 46,0 км. - державного значення.

В незадовільному стані знаходиться 68,8 км. доріг місцевого значення, з них лише 2,0 км.
ґрунтових доріг, інші дороги з твердим покриттям. У задовільному стані знаходиться 13,5 км.
доріг. З доріг обласного значення: 15 км. знаходиться в доброму стані, 15 км. - у задовільному
стані та 10,8 км. - в незадовільному стані. З 16 км. вдосконалених капітальних доріг державного
значення 40% доріг знаходиться у задовільному стані, 60% - у не задовільному. З 30 км.
вдосконалених полегшених доріг державного значення 60% - у задовільному стані, 40% - у
незадовільному стані.
Автостанція міста Баранівка працює з 5:40 год. до 18:30 год.
Основні напрямки сполучення:
м. Київ
Житомирська область:
м. Житомир, м. Новоград – Волинський, м. Коростишів.
Хмельницька область:
м. Полонне, м. Старокостянтинів, м. Хмельницький, м. Кам’янець - Подільський.

Автозаправочна станція «Случ» - СТО, автомагазин, бензин, кафе
«Мисливець»

Автозаправочна станція «ОВ» - бензин, газ, СТО, цілодобовий магазин.

2.9.

Сфери охорони здоров’я, культури, дозвілля та відпочинку

1.
1

Назва

2

Комунальне некомерційне підприємство
«Баранівський центр первинної медикосанітарної допомоги» Баранівської міської
ради
Баранівська АЗПСМ

3

Зеремлянська АЗПСМ

4

ФП

5

Полянськівська АЗПСМ

6

Суємецька АЗПСМ

7

ФП

8

ФП

9

Кашперівська АЗПСМ

10

ФП

11

ФП

12
13

ФП
ФП

14

ФП

15

Рогачівська АЗПСМ

16

ФП

17

ФП

18

ФП

19

ФП

20

ФП

21

Комунальна установа «Баранівська
комунальна районна центральна лікарня»
Баранівської міської ради

Адреса

Статус
(республ, обласна, міська,
міськрайонна, районна,
селищна, сільська)

№
п/
п

Форма власності
(державна, комунальна,
приватна)

Заклади охорони здоров’я

м. Баранівка,
вул.Звягельська,66

комун.

ОТГ

м. Баранівка,
вул.Звягельська,66
с. Зеремля,
вул.Молодіжна,3
с. Явне

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

смт. Полянка,
вул.Промислова,66
с. Суємці,
вул.Молодіжна,7
с. Берестівка,
вул.Шаруківська,3
с. Мирославль,
вул.Суємецька,1
с. Кашперівка,
вул.Гагаріна,45
с. Марківка,
вул.Першотравнева,19
с. Стара Гута,
вул.Шкільна,10
с. Жари, вул.Баранівська,4
с. Климентіївка,
вул.Заграда,46
с. Вірля,
вул.Центральна,40
с. Рогачів,
вул.Молодіжна,13а
с. Острожок,
вул.Центральна,95
с. Смолдирів,
вул.Л.Українки,55а
с. Йосипівка,
вул.Польова,3
с. Табори,
вул.Л.Українки,2а
с. Гріньки, вул. Корольова,
26
м. Баранівка, вул.
Звягельська, 66

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.
комун.

ОТГ
ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.
150 ліжко/місць

ОТГ

комун.

ОТГ

2.
Аптека №1 Баранівського КП «ПоліссяФарм»

м. Баранівка,
вул.Древлянська,6

Аптечний пункт №2 БКП «Полісся-Фарм»
Аптечний пункт №4 БКП «Полісся-Фарм»
Аптечний пункт БКП «Полісся-Фарм»
Аптека Баранівського КП «Полісся-Фарм»
Аптечний пункт №1 БКП «Полісся Фарм»
Аптека Баранівського КП «Полісся-Фарм»
Аптека №20 «Санітас»
Аптека №3 ТОВ «СВК Фарм»
Аптека №46 ПП «Наша аптека»
Аптечний пункт №1 ТОВ «СВК Фарм»
Аптека №43 «Сальве»
Аптека «А+»
Аптека ТОВ «Дарсі –Фарм»

смт. Полянка,
вул.Калініна,4
с. Суємці,
вул.Молодіжна,7
с. Кашперівка, вул.
Л.Українки
м. Баранівка,
вул.Звягельська,66
м. Баранівка,
вул.Звягельська,66
м. Баранівка,
вул.Звягельська,5
м. Баранівка,
вул.Соборна,8
м. Баранівка,
вул.Першотравенська,3б
м. Баранівка, вул.
Звягельська
65а
м. Баранівка,
вул.Звягельська,66
м. Баранівка,
вул.Звягельська,66
м. Баранівка,
вул.Соборна,2а
м. Баранівка,
вул.Першотравенська,2г

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

комун.

ОТГ

приват.
приват.
приват.
приват.
приват.
приват.
приват.

Приміщення Баранівської лікарні

Приміщення міського будинку культури імені А.М. Пашкевича, кількість
посадкових місць - 380

Щорічні заходи, фестивалі
1. Один раз на два роки у травні відбувається дводенний фестиваль хорової пісні «Мамина
вишня» на честь пам'яті українського композитора, що народився у Баранівці, А. Пашкевича
(2018,2020,2022,2024,2026,2028,2030 рр).
2. Щороку у квітні у с. Зеремля проходить «Марафон здоров'я».
3. Щороку у першу суботу липня в с. Іванівка проходить «Риб-фест-Смолка».
4. Щороку 12 липня у с. Кашперівка проходить фестиваль «Рушниками квітне Україна».
5. Щороку 25 серпня у смт Полянка проходить «Харвест – фест».
6. Щороку у другу суботу вересня у м. Баранівка проходить «Фестиваль млинця».

Парково – спортивний комплекс імені Василя Хоменка – на території є
фізкультурно – оздоровчий комплекс, стадіон, площадка зі штучним
покриттям

Фізкультурно – оздоровчий комплекс облаштований міні – готелем для
спортсменів на 24 ліжко - місця,
ДЮСШ - Спортивні секції: футзал, футбол, регбі на візках, волейбол, легка
атлетика, важка атлетика.

Заклади громадського харчування
Кафе на території Баранівського лісозаводу, розташоване на виїзді з міста
Баранівка в сторону м. Житомир

Кафе «Клеопатра» розташоване на виїзді з міста Баранівка в сторону смт
Дубрівка, працює лише за замовленням.

Кафе «Свояк» - м. Баранівка, на території є автомийка та газова автозаправка

Кафе «Гермес» - м. Баранівка, площа Волі

Кафе «Стара пекарня» - м. Баранівка, на території є сауна

Кафе «Зодіак» - м. Баранівка

2.10. Охорона навколишнього природного середовища
На території міста Баранівка працюють очисні споруди де проходить білогічна очистка стоків,
потужність - 112,5 м3/год

0000000

КП «Баранівка міськводоканал» має дозвіл на видобуток піску

Відділ ж/кг та благоустрою Баранівської міської ради забезпечує вивезення
твердих побутових відходів по всій території громади на паспортизоване
звалище відходів.

2.11. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями
У Баранівській міській ОТГ розроблено та затверджено «План місцевого економічного розвитку
Баранівської міської об'єднаної територіальної громади», який був оцінений та визнаний одним з
найкращих , Світовим Банком.
Ціль МЕР 1. Сприятливе середовище для розкриття підприємницького потенціалу кожного
громадянина .
Ціль МЕР 2. Приваблива для зовнішніх і внутрішніх інвесторів місцева економіка, базована на
органічних технологіях та співпраці.
Ціль МЕР 3.Місцева влада, що орієнтована на підтримку росту місцевих підприємств.

Позитивний досвід реалізації проектів коштом кредитів НЕФКО (Північної Екологічної
Фінансової корпорації 1176,1 тис. грн. -2013 рік; 4949,1 тис. грн. – 2018 рік) на заходи з
енергомодернізації приміщень комунальної власності.

2.12. Масштабні інвестиційні проекти, що реалізуються
На розвиток промисловості та інших галузей залучаються державні й приватні інвестиції. Загальна
сума залучених іноземних інвестицій станом на 01.07.2019 р. - 1,71 млн. EUR.
Найбільші інвестори – NEFCO (5674,6 тис. грн на впровадження заходів з енергомодернізації).
ТОВ «Санвін 11» - у 2019 році розпочато Будівництво сонячної електростанції в межах міста
Баранівка потужністю 10 МВт .
«Будівництво Прозорого офісу з блокованими приміщенями торгово-тренінгового центру» в
м. Баранівка» за фінансової підтримки Європейського Союзу, Міністерства соціальної політики
України та Баранівської міської ради – 37,1 млн. грн.

«Будівництво міні- сироварні в с. Рогачів» за фінансової підтримки Європейського Союзу та
Баранівської міської ради.

«Будівництво ферми на 600 голів ВРХ в с. Рогачів» - ПП «Галекс Агро».

Розділ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

3.1. Галузі економіки, що мають найкращий інвестиційний потенціал
Основні інвестиційні пріоритети – енергозбереження, органічне виробництво, розвиток
підприємництва, промисловості, сільського господарства, розвиток туризму.
Найкращий інвестиційний потенціал має органічне сільське господарство, так як на території
Баранівської міської ОТГ станом на 01.01.2019 року функціонує 5 товариств, продукція яких
сертифікована як органічна: ТОВ «Органік мілк», ТОВ «Органічний м'ясний продукт», ТОВ
«Галекс Агро», ТОВ «Органік берріз», ТОВ «Альфабет Агро».

3.2. Стратегічні проекти
ТОВ «Science Innovation Production» - 1,6 млн. EUR на будівництво міні ГЕС на річці Случ
потужністю 382 кВт, а прогнозована величина виробництва відпуску електричної енергії
становить – 1 713 400 кВт/год на рік. – запуск відбувся 21.09.2017 року. Для Баранівської МГЕС
застосовується горизонтальна турбіна Каплан типу AD 3-178 з подвійним регулюванням. До
комплекту поставки виробника обладнання (CINK Hydro-Energy k.s, Чеська Республіка), генератор
(ATB Schorch GmbH, потужність якого складає 353 кВт).

Реалізація проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» основна ціль створити умови для самоідентифікації молодих людей навчивши їх створювати нові
робочі місця в бізнесі шляхом розвитку органічного виробництва та залучення потенційних
інвесторів (сприятливі умови та навчити населення громади самоорганізовуватися та створювати
сільськогосподарські кооперативи (молочні, рибні, заготівельні тощо); створити відповідну
інфраструктуру для навчання та стимулювання старшокласників після закінчення школи
продовжувати навчання та створювати власний бізнес органічного виробництва; створити
торгово-навчальний центр органічного громадського бізнесу на основі новозбудованого
органічного ринку, де планується створити умови для реалізації та заготівлі органічної продукції;
створити молодіжний бізнес-інкубатор; та ін.)

3.3. Перспективний план розвитку земельних ділянок.
Вільні земельні ділянки (greenfield та brownfield) для інвестування

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7

Анкета земельної ділянки Greenfield - м. Баранівка – 1,2915 га.
Загальна інформація
Назва земельної ділянки
Земельна ділянка типу «Грінфілд»
Розташування земельної ділянки (адреса
м. Баранівка
Область
Житомирська
Район
Баранівський
Назва та відстань до найближчого районного центру, км Баранівка, 0 км
Відстань від земельної ділянки до найближчого
650 м
житлового будинку, км
Відстань від земельної ділянки до межі житлової зони
700 м
(згідно з планом розвитку (ген. планом) населеного
пункту), км
Назва та відстань до найближчого районного центру, км Баранівка, 0 км

1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Назва та відстань до найближчого обласного центру, км
Загальна площа земельної ділянки, га
Форма земельної ділянки
Рельєф, розмітка над рівнем моря (м), різниця між
найвищою та найменшою точкою маркування висот
ділянки (м)

Сусідні земельні ділянки (вкажіть)

Будівельні споруди на земельній ділянці (вкажіть тип,
власника, тощо)
Чи є підземні перешкоди на ділянці
Чи є наземні перешкоди на ділянці
Екологічні вимоги та обмеження (вкажіть)
Забруднення ґрунту, поверхневих та підземних вод
(вкажіть приклади забруднення та ризики)
Затоплення території (вкажіть приклади затоплення та
ризики)

1.19

Додаткова інформація

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Правовий статус
Власник
Тип власності
Наявні документи на право власності (вкажіть які)
Кадастровий номер (вкажіть при наявності)
Користувач
Наявні документи користувача (вкажіть які)

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

Призначення земельної ділянки, використання

м. Житомир, 80
1,2915
Прямокутна
Рельєф рівнинний, площадка з
частковим бетонним покриттям.
Під’їзд з земель загального
користування.
Землі комунальної власності
Баранівської міської ради
(кадастровий номер:
1820600000:01:006:0043;
1820600000:01:006:0026 ), землі
загального користування (дорога);
Землі Баранівського професійного
ліцею (кадастровий номер:
1820600000:06:000:0389)
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
Земельна ділянка знаходиться
на території колишнього
льонокомбінату, має часткове бетонне
покриття
Баранівська міська рада
Комунальна
Проект землеустрою
1820600000:01:006:0046
відсутній
Відсутні

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

Чи є земельна ділянка в межах або за межами населеного В межах міста Баранівка
пункту
Наявність містобудівної документації (схема
Схема
планування
Баранівської
планування території району, області або її частин,
міської ОТГ, Генеральний план м.
генеральний план населеного пункту, детальний план
Баранівка, Проект землеустрою –
території та ін.)
наявні.
Детальний план території - відсутній
11.02- Землі для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
Класифікація типу земельної ділянки за призначенням
допоміжних будівель та споруд
земельної ділянки (найменування, код КПД)
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
Чи існують які-небудь правові обмеження (обтяження)

відсутні

2.12
2.13
2.14

2.15

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7

3.9.1
3.9.2
3.9.3

на земельну ділянку?
Умови переведення території інвестору (вкажіть один з
варіантів)
Орієнтовна вартість землі для продажу (грн. / м2)
Орієнтовна вартість землі для оренди (грн. / м2)

Продаж
Довгострокова оренда
м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-а
Земельна ділянка перебувала в оренді
ПП «ЕкоСервіс», станом на
Додаткова інформація
08.06.2017 договір оренди припинено
згідно рішення 7 сесії 8 скликання
№296
Транспортна та інженерна інфраструктура
Під'їзна дорога для вантажних автомобілів (вкажіть
Наявна, асфальт – потребує ямкового
якість покриття, ширину тощо)
ремонту, ширина 7 м.
Відстань до шосе національного значення, км
Київ – Чоп – 45 км
Станція Радулино – 23 км
Найменування найближчої залізничної вантажної станції
Станція Новоград – Волинський – 40
та відстань до неї, км
км
Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км
м. Житомир, 98 км
Річки Видолоч, Случ, 700м – 1 км
Назва найближчої річки та відстань до неї, км
Наявність підвозу громадським транспортом на об'єкт відсутній
(автобуси, поїзди)
Інформація про підключення до газової мережі





Відстань до поточного газопроводу (км)
Діаметр газової труби (мм)
Тиск газу в газопроводі (кгс / см2)
Потужність у місці можливого підключення до
газопроводу (м3 / год)
 Відстань до існуючої газорозподільної станції
(ГРС), (км)
 Резервна потужність газорозподільної станції (м3
/ год)
 Орієнтовна вартість підключення до газової
мережі (в тисячах доларів США)
Інформація про підключення до електричної мережі
 Відстань до існуючої лінії електропередачі (км)
 Напруга лінії електропередачі (кВольт)
 Резерв
потужності
в
точці
можливого
підключення до лінії електропередачі (кВт)
 Відстань до трансформаторної підстанції струму,
(км)
 Напруга
на
трансформаторній
підстанції
(кВольт)
 Резерв
потужності
на
трансформаторній
підстанції (кВт)
 Орієнтовна вартість підключення до електричної
мережі (у тисячах доларів США)
Водопостачання
Які є варіанти водопостачання? (вкажіть)
Відстань до потенційної точки з'єднання для
водопостачання (км)
Діаметр існуючої труби водопостачання (мм)

200 м
75
1,5
Не встановлено
3 км
Не встановлено
Не встановлено
500 м
10
Не встановлено
Наявні 4 трансформаторні підстанції у
приватній власності
10/04
Не встановлено
Не встановлено
Локальна водозабірна свердловина, є
можливість за домовленістю з ТОВ
«ЕКО НОВА» приєднатися до їх
системи водопостачання
200 м – приватна
2,5 км - комунальна
відсутній

Т

3.9.4
3.9.5
3.10.1

3.10.2

3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
3.10.7
3.11.1
3.11.2
3.12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

ТОВ «ЕКО НОВА» - має власну
водозабірну свердловину – відстань
200 м.
 Оцінка вартості підключення до водопостачання Не встановлено
(в тисячах доларів США)
Каналізаційна система
Які є варіанти системи каналізації? (вкажіть)
Комунальна мережа
ТОВ «ЕКО НОВА» - приватні
локальні очисні споруди – 200 м
Відстань до потенційної точки з'єднання для каналізації
КП «Баранівка міськводоканал» (км)
комунальна каналізаційна мережа –
700 м.
Потужність існуючого водопостачання на місці
можливого з'єднання (м3 / год)

Діаметр існуючої труби каналізації (колектора) у місці
можливого підключення до дренажної системи (мм)
Резервна ємність існуючої дренажної системи у місці
можливого з'єднання (м3 / год)
Чи витікають стічні води до існуючих очисних споруд?
Потужність існуючих очисних споруд (м3 / год)

110 мм
відсутня

так
Найближчі очисні споруди
розташовані в м. Баранівка – 3 км. –
потужність 112,5 м3/год
 Орієнтовна вартість підключення до каналізації Не встановлено
(тисячі доларів США)
Комунікаційні мережі
Наявність стаціонарного зв’язку
Наявний
Покриття мобільного телефону та постачальники послуг Київстар, Водафон (МТС), Лайф
Додаткова інформація
Контакти
Заклад, організація
КУ «АМОР», Баранівська міська рада
Вебсайт
http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
Тел. роб., факс
(04144) 4 -20 -35; факс (04144) 3-10 -21
Прізвище, ім’я контактної особи
Свінціцька Наталія Іванівна
Посада
Директор
Мова спілкування
Українська, російська, польська
Моб. тел.
+380974444902
E-mail
amor.b.0102@gmail.com
Дата підготовки інформації (місяць, рік)

Липень 2019 р.

Додатки:
- Аерофотозйомка ділянки з дорогами та найближчими населеними пунктами
- Карта із межами земельної ділянки та місцями інженерних мереж
- Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд земельної ділянки
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AJpaegTPLHX0DMzyJoMzrizun5uJJq6o

Анкета земельної ділянки Greenfield/Brownfield, м. Баранівка – 2,3 га.
Загальна інформація
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Назва земельної ділянки
Розташування земельної ділянки (адреса
Область
Район
Назва та відстань до найближчого районного центру, км
Відстань від земельної ділянки до найближчого
житлового будинку, км
Відстань від земельної ділянки до межі житлової зони
(згідно з планом розвитку (ген. планом) населеного
пункту), км
Назва та відстань до найближчого районного центру, км
Назва та відстань до найближчого обласного центру, км
Загальна площа земельної ділянки, га
Форма земельної ділянки
Рельєф, розмітка над рівнем моря (м), різниця між
найвищою та найменшою точкою маркування висот
ділянки (м)

Сусідні земельні ділянки (вкажіть)

Будівельні споруди на земельній ділянці (вкажіть тип,
власника, тощо)
Чи є підземні перешкоди на ділянці
Чи є наземні перешкоди на ділянці
Екологічні вимоги та обмеження (вкажіть)
Забруднення ґрунту, поверхневих та підземних вод
(вкажіть приклади забруднення та ризики)
Затоплення території (вкажіть приклади затоплення та
ризики)

Земельна ділянка типу «Грінфілд»

м. Баранівка
Житомирська
Баранівський
Баранівка, 0 км
650 м
700 м
Баранівка, 0 км
м. Житомир, 80
2,3000
Прямокутна
Рельєф рівнинний, площадка з
частковим бетонним покриттям.
Під’їзд з земель загального
користування.
Землі комунальної власності
Баранівської міської ради
(кадастровий номер:
1820600000:01:006:0046), землі
загального користування (дорога);
Землі Баранівського професійного
ліцею (кадастровий номер:
1820600000:06:000:0389)
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
Земельна ділянка знаходиться
на території колишнього
льонокомбінату, має часткове бетонне
покриття

Додаткова інформація
Правовий статус

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Власник
Тип власності
Наявні документи на право власності (вкажіть які)
Кадастровий номер (вкажіть при наявності)
Користувач
Наявні документи користувача (вкажіть які)

Баранівська міська рада
Комунальна
Проект землеустрою
1820600000:01:006:0053
відсутній
Відсутні

2.7

Призначення земельної ділянки, використання

Землі для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і

допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

Чи є земельна ділянка в межах або за межами населеного В межах міста Баранівка
пункту
Наявність містобудівної документації (схема
Схема
планування
Баранівської
планування території району, області або її частин,
міської ОТГ, Генеральний план м.
генеральний план населеного пункту, детальний план
Баранівка, Проект землеустрою –
території та ін.)
наявні.
Детальний план території - відсутній
11.02- Землі для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
Класифікація типу земельної ділянки за призначенням
допоміжних будівель та споруд
земельної ділянки (найменування, код КПД)
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
Чи існують які-небудь правові обмеження (обтяження)
відсутні
на земельну ділянку?
Умови переведення території інвестору (вкажіть один з Продаж
варіантів)
Довгострокова оренда
Орієнтовна вартість землі для продажу (грн. / м2)
Орієнтовна вартість землі для оренди (грн. / м2)
Додаткова інформація
м. Баранівка, вул. Івана Франка, 106
Транспортна та інженерна інфраструктура
Під'їзна дорога для вантажних автомобілів (вкажіть
Наявна, асфальт – потребує ямкового
якість покриття, ширину тощо)
ремонту, ширина 7 м.
Відстань до шосе національного значення, км
Київ – Чоп – 45 км
Станція Радулино – 23 км
Найменування найближчої залізничної вантажної станції
Станція Новоград – Волинський – 40
та відстань до неї, км
км
Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км
м. Житомир, 98 км
Річьки Видолоч, Случ, 700м – 1 км
Назва найближчої річки та відстань до неї, км
Наявність підвозу громадським транспортом на об'єкт відсутній
(автобуси, поїзди)
Інформація про підключення до газової мережі





Відстань до поточного газопроводу (км)
Діаметр газової труби (мм)
Тиск газу в газопроводі (кгс / см2)
Потужність у місці можливого підключення до
газопроводу (м3 / год)
 Відстань до існуючої газорозподільної станції
(ГРС), (км)
 Резервна потужність газорозподільної станції (м3
/ год)
 Орієнтовна вартість підключення до газової
мережі (в тисячах доларів США)
Інформація про підключення до електричної мережі
 Відстань до існуючої лінії електропередачі (км)
 Напруга лінії електропередачі (кВольт)
 Резерв
потужності
в
точці
можливого
підключення до лінії електропередачі (кВт)
 Відстань до трансформаторної підстанції струму,
(км)

200 м
75
1,5
Не встановлено
3 км
Не встановлено
Не встановлено
500 м
10
Не встановлено
Наявні 4 трансформаторні підстанції у
приватній власності

Т

3.8.5
3.8.6
3.8.7

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.10.1

3.10.2

3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
3.10.7
3.11.1
3.11.2
3.12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5



Напруга
на
трансформаторній
підстанції 10/04
(кВольт)
 Резерв
потужності
на
трансформаторній Не встановлено
підстанції (кВт)
 Орієнтовна вартість підключення до електричної Не встановлено
мережі (у тисячах доларів США)
Водопостачання
Локальна водозабірна свердловина, є
можливість за домовленістю з ТОВ
Які є варіанти водопостачання? (вкажіть)
«ЕКО НОВА» приєднатися до їх
системи водопостачання
Відстань до потенційної точки з'єднання для
200 м – приватна
водопостачання (км)
2,5 км - комунальна
Діаметр існуючої труби водопостачання (мм)
відсутній
ТОВ «ЕКО НОВА» - має власну
Потужність існуючого водопостачання на місці
водозабірну свердловину – відстань
можливого з'єднання (м3 / год)
200 м.
 Оцінка вартості підключення до водопостачання Не встановлено
(в тисячах доларів США)
Каналізаційна система
Які є варіанти системи каналізації? (вкажіть)
Комунальна мережа
ТОВ «ЕКО НОВА» - приватні
локальні очисні споруди – 200 м
Відстань до потенційної точки з'єднання для каналізації
КП «Баранівка міськводоканал» (км)
комунальна каналізаційна мережа –
700 м.
Діаметр існуючої труби каналізації (колектора) у місці
можливого підключення до дренажної системи (мм)
Резервна ємність існуючої дренажної системи у місці
можливого з'єднання (м3 / год)
Чи витікають стічні води до існуючих очисних споруд?
Потужність існуючих очисних споруд (м3 / год)

110 мм
відсутня

так
Найближчі очисні споруди
розташовані в м. Баранівка – 3 км. –
потужність 112,5 м3/год
 Орієнтовна вартість підключення до каналізації Не встановлено
(тисячі доларів США)
Комунікаційні мережі
Наявність стаціонарного зв’язку
Наявний
Покриття мобільного телефону та постачальники послуг Київстар, Водафон (МТС), Лайф
Додаткова інформація
Контакти
Заклад, організація
КУ «АМОР», Баранівська міська рада
Вебсайт
http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
Тел. роб., факс
(04144) 4 -20 -35; факс (04144) 3-10 -21
Прізвище, ім’я контактної особи
Свінціцька Наталія Іванівна
Посада
Директор
Мова спілкування
Українська, російська, польська
Моб. тел.
+380974444902
E-mail
amor.b.0102@gmail.com
Дата підготовки інформації (місяць, рік)

Липень 2019 р.

Додатки:
- Аерофотозйомка ділянки з дорогами та найближчими населеними пунктами
- Карта із межами земельної ділянки та місцями інженерних мереж
- Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд земельної ділянки
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AJpaegTPLHX0DMzyJoMzrizun5uJJq6o

Земельна ділянка – 11.02
Кадастровий номер
182060000:01:006:0053

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

Анкета земельної ділянки Greenfield/Brownfield, м. Баранівка – 2,3 га.
Загальна інформація
Назва земельної ділянки
Земельна ділянка типу «Грінфілд»
Розташування земельної ділянки (адреса
м. Баранівка
Область
Житомирська
Район
Баранівський
Назва та відстань до найближчого районного центру, км Баранівка, 0 км
Відстань від земельної ділянки до найближчого
650 м
житлового будинку, км
Відстань від земельної ділянки до межі житлової зони
700 м
(згідно з планом розвитку (ген. планом) населеного
пункту), км
Назва та відстань до найближчого районного центру, км Баранівка, 0 км
Назва та відстань до найближчого обласного центру, км
м. Житомир, 80
Загальна площа земельної ділянки, га
2,3000
Форма земельної ділянки
Прямокутна
Рельєф, розмітка над рівнем моря (м), різниця між
Рівна площадка з частковим бетонним
найвищою та найменшою точкою маркування висот
покриттям
ділянки (м)
Землі комунальної власності
Баранівської міської ради (кадастрові
номера: 1820600000:01:006:0046,
Сусідні земельні ділянки (вкажіть)
1820600000:01:006:0045,
1820600000:01:006:0026), землі
загального користування (проїзд)

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Будівельні споруди на земельній ділянці (вкажіть тип,
власника, тощо)
Чи є підземні перешкоди на ділянці
Чи є наземні перешкоди на ділянці
Екологічні вимоги та обмеження (вкажіть)
Забруднення ґрунту, поверхневих та підземних вод
(вкажіть приклади забруднення та ризики)
Затоплення території (вкажіть приклади затоплення та
ризики)

1.19

Додаткова інформація

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Правовий статус
Власник
Тип власності
Наявні документи на право власності (вкажіть які)
Кадастровий номер (вкажіть при наявності)
Користувач
Наявні документи користувача (вкажіть які)

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Призначення земельної ділянки, використання

відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
Земельна ділянка знаходиться
на території колишнього
льонокомбінату, має часткове бетонне
покриття
Баранівська міська рада
Комунальна
Проект землеустрою
1820600000:01:006:0052
відсутній
Відсутні

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

Чи є земельна ділянка в межах або за межами населеного В межах міста Баранівка
пункту
Наявність містобудівної документації (схема
Схема
планування
Баранівської
планування території району, області або її частин,
міської ОТГ, Генеральний план м.
генеральний план населеного пункту, детальний план
Баранівка, Проект землеустрою –
території та ін.)
наявні.
Детальний план території - відсутній
11.02- Землі для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
Класифікація типу земельної ділянки за призначенням
допоміжних будівель та споруд
земельної ділянки (найменування, код КПД)
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
Чи існують які-небудь правові обмеження (обтяження)
відсутні
на земельну ділянку?
Умови переведення території інвестору (вкажіть один з Продаж
варіантів)
Довгострокова оренда
Орієнтовна вартість землі для продажу (грн. / м2)
Орієнтовна вартість землі для оренди (грн. / м2)
Додаткова інформація
Транспортна та інженерна інфраструктура
Під'їзна дорога для вантажних автомобілів (вкажіть
Наявна, асфальт – потребує ямкового
якість покриття, ширину тощо)
ремонту, ширина 7 м.
Відстань до шосе національного значення, км
Київ – Чоп – 45 км
Станція Радулино – 23 км
Найменування найближчої залізничної вантажної станції
Станція Новоград – Волинський – 40
та відстань до неї, км
км
Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км
м. Житомир, 98 км
Річька Видолоч, Случ, 700м – 1 км
Назва найближчої річки та відстань до неї, км

Т

3.6
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.10.1

3.10.2

3.10.3
3.10.4
3.10.5

Наявність підвозу громадським транспортом на об'єкт відсутній
(автобуси, поїзди)
Інформація про підключення до газової мережі





Відстань до поточного газопроводу (км)
Діаметр газової труби (мм)
Тиск газу в газопроводі (кгс / см2)
Потужність у місці можливого підключення до
газопроводу (м3 / год)
 Відстань до існуючої газорозподільної станції
(ГРС), (км)
 Резервна потужність газорозподільної станції (м3
/ год)
 Орієнтовна вартість підключення до газової
мережі (в тисячах доларів США)
Інформація про підключення до електричної мережі
 Відстань до існуючої лінії електропередачі (км)
 Напруга лінії електропередачі (кВольт)
 Резерв
потужності
в
точці
можливого
підключення до лінії електропередачі (кВт)
 Відстань до трансформаторної підстанції струму,
(км)
 Напруга
на
трансформаторній
підстанції
(кВольт)
 Резерв
потужності
на
трансформаторній
підстанції (кВт)
 Орієнтовна вартість підключення до електричної
мережі (у тисячах доларів США)
Водопостачання

3 км
Не встановлено
Не встановлено
500 м
10
Не встановлено
Наявні 4 трансформаторні підстанції у
приватній власності
10/04
Не встановлено
Не встановлено

Локальна водозабірна свердловина, є
можливість за домовленістю з ТОВ
Які є варіанти водопостачання? (вкажіть)
«ЕКО НОВА» приєднатися до їх
системи водопостачання
Відстань до потенційної точки з'єднання для
200 м – приватна
водопостачання (км)
2,5 км - комунальна
Діаметр існуючої труби водопостачання (мм)
відсутній
ТОВ «ЕКО НОВА» - має власну
Потужність існуючого водопостачання на місці
водозабірну свердловину – відстань
можливого з'єднання (м3 / год)
200 м.
 Оцінка вартості підключення до водопостачання Не встановлено
(в тисячах доларів США)
Каналізаційна система
Які є варіанти системи каналізації? (вкажіть)
Комунальна мережа
ТОВ «ЕКО НОВА» - приватні
локальні очисні споруди – 200 м
Відстань до потенційної точки з'єднання для каналізації
КП «Баранівка міськводоканал» (км)
комунальна каналізаційна мережа –
700 м.
Діаметр існуючої труби каналізації (колектора) у місці
можливого підключення до дренажної системи (мм)
Резервна ємність існуючої дренажної системи у місці
можливого з'єднання (м3 / год)
Чи витікають стічні води до існуючих очисних споруд?
Потужність існуючих очисних споруд (м3 / год)

3.10.6
3.10.7

200 м
75
1,5
Не встановлено



110 мм
відсутня

так
Найближчі очисні споруди
розташовані в м. Баранівка – 3 км. –
потужність 112,5 м3/год
Орієнтовна вартість підключення до каналізації Не встановлено

(тисячі доларів США)
3.11.1
3.11.2
3.12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

Комунікаційні мережі
Наявність стаціонарного зв’язку
Покриття мобільного телефону та постачальники послуг
Додаткова інформація
Контакти
Заклад, організація
Вебсайт
Тел. роб., факс
Прізвище, ім’я контактної особи
Посада
Мова спілкування
Моб. тел.
E-mail

Директор
Українська, російська, польська
+380974444902
amor.b.0102@gmail.com

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

Липень 2019 р.

Наявний
Київстар, Водафон (МТС), Лайф

КУ «АМОР», Баранівська міська рада
http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
(04144) 4 -20 -35; факс (04144) 3-10 -21

Свінціцька Наталія Іванівна

Додатки:
- Аерофотозйомка ділянки з дорогами та найближчими населеними пунктами
- Карта із межами земельної ділянки та місцями інженерних мереж
- Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд земельної ділянки
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AJpaegTPLHX0DMzyJoMzrizun5uJJq6o

Земельна ділянка
– 11.02
кадастровий
номер
1820600000:01:00
6:0052

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Анкета земельної ділянки Greenfield/Brownfield, м. Баранівка – 2,0 га.
Загальна інформація
Назва земельної ділянки
Земельна ділянка типу «Грінфілд»
Розташування земельної ділянки (адреса
м. Баранівка
Область
Житомирська
Район
Баранівський
Назва та відстань до найближчого районного центру, км Баранівка, 0 км
Відстань від земельної ділянки до найближчого
650 м
житлового будинку, км
Відстань від земельної ділянки до межі житлової зони
700 м
(згідно з планом розвитку (ген. планом) населеного
пункту), км
Назва та відстань до найближчого районного центру, км Баранівка, 0 км
Назва та відстань до найближчого обласного центру, км
м. Житомир, 80
Загальна площа земельної ділянки, га
2,0
Форма земельної ділянки
Прямокутна
Рельєф рівнинний, площадка з
Рельєф, розмітка над рівнем моря (м), різниця між
частковим бетонним покриттям.
найвищою та найменшою точкою маркування висот
Під’їзд з земель загального
ділянки (м)
користування.
Землі комунальної власності
Сусідні земельні ділянки (вкажіть)
Баранівської міської ради
Будівельні споруди на земельній ділянці (вкажіть тип, відсутні
власника, тощо)
Чи є підземні перешкоди на ділянці
відсутні
Чи є наземні перешкоди на ділянці
відсутні
Екологічні вимоги та обмеження (вкажіть)
відсутні
Забруднення ґрунту, поверхневих та підземних вод
відсутні
(вкажіть приклади забруднення та ризики)
Затоплення території (вкажіть приклади затоплення та відсутні
ризики)
Земельна ділянка знаходиться
Додаткова інформація
на території колишнього

льонокомбінату, має часткове бетонне
покриття
Правовий статус
2.1
2.2

Власник
Тип власності

2.3

Наявні документи на право власності (вкажіть які)

2.4
2.5
2.6

Кадастровий номер (вкажіть при наявності)
Користувач
Наявні документи користувача (вкажіть які)

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

Призначення земельної ділянки, використання

2.13
2.14
2.15

Додаткова інформація

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

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

Чи є земельна ділянка в межах або за межами населеного В межах міста Баранівка
пункту
Наявність містобудівної документації (схема
Схема
планування
Баранівської
планування території району, області або її частин,
міської ОТГ, Генеральний план м.
генеральний план населеного пункту, детальний план
Баранівка, Детальний план території
території та ін.)
– відсутній, проект землеустрою відсутній
11.02- Землі для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
Класифікація типу земельної ділянки за призначенням
допоміжних будівель та споруд
земельної ділянки (найменування, код КПД)
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
Чи існують які-небудь правові обмеження (обтяження)
на земельну ділянку?
Умови переведення території інвестору (вкажіть один з
варіантів)
Орієнтовна вартість землі для продажу (грн. / м2)
Орієнтовна вартість землі для оренди (грн. / м2)

2.12

Баранівська міська рада
Комунальна
Рішення про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою,
№1745 від 12.03.2019
відсутній
відсутній
Відсутні

відсутні
Продаж
Довгострокова оренда
м. Баранівка, вул. Івана Франка

Транспортна та інженерна інфраструктура
Під'їзна дорога для вантажних автомобілів (вкажіть
Наявна, асфальт – потребує ямкового
якість покриття, ширину тощо)
ремонту, ширина 7 м.
Відстань до шосе національного значення, км
Київ – Чоп – 45 км
Станція Радулино – 23 км
Найменування найближчої залізничної вантажної станції
Станція Новоград – Волинський – 40
та відстань до неї, км
км
Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км
м. Житомир, 98 км
Річьки Видолоч, Случ, 700м – 1 км
Назва найближчої річки та відстань до неї, км
Наявність підвозу громадським транспортом на об'єкт відсутній
(автобуси, поїзди)
Інформація про підключення до газової мережі

3.7.1
3.7.2
3.7.3





3.7.4



200 м
75
1,5
Потужність у місці можливого підключення до Не встановлено
Відстань до поточного газопроводу (км)
Діаметр газової труби (мм)
Тиск газу в газопроводі (кгс / см2)

Т

газопроводу (м3 / год)
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.10.1

3.10.2

3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
3.10.7
3.11.1
3.11.2
3.12
4.1



Відстань до існуючої газорозподільної станції
(ГРС), (км)
 Резервна потужність газорозподільної станції (м3
/ год)
 Орієнтовна вартість підключення до газової
мережі (в тисячах доларів США)
Інформація про підключення до електричної мережі
 Відстань до існуючої лінії електропередачі (км)
 Напруга лінії електропередачі (кВольт)
 Резерв
потужності
в
точці
можливого
підключення до лінії електропередачі (кВт)
 Відстань до трансформаторної підстанції струму,
(км)
 Напруга
на
трансформаторній
підстанції
(кВольт)
 Резерв
потужності
на
трансформаторній
підстанції (кВт)
 Орієнтовна вартість підключення до електричної
мережі (у тисячах доларів США)
Водопостачання

3 км
Не встановлено
Не встановлено
500 м
10
Не встановлено
Наявні 4 трансформаторні підстанції у
приватній власності
10/04
Не встановлено
Не встановлено

Локальна водозабірна свердловина, є
можливість за домовленістю з ТОВ
Які є варіанти водопостачання? (вкажіть)
«ЕКО НОВА» приєднатися до їх
системи водопостачання
Відстань до потенційної точки з'єднання для
200 м – приватна
водопостачання (км)
2,5 км - комунальна
Діаметр існуючої труби водопостачання (мм)
відсутній
ТОВ «ЕКО НОВА» - має власну
Потужність існуючого водопостачання на місці
водозабірну свердловину – відстань
можливого з'єднання (м3 / год)
200 м.
 Оцінка вартості підключення до водопостачання Не встановлено
(в тисячах доларів США)
Каналізаційна система
Які є варіанти системи каналізації? (вкажіть)
Комунальна мережа
ТОВ «ЕКО НОВА» - приватні
локальні очисні споруди – 200 м
Відстань до потенційної точки з'єднання для каналізації
КП «Баранівка міськводоканал» (км)
комунальна каналізаційна мережа –
700 м.
Діаметр існуючої труби каналізації (колектора) у місці
можливого підключення до дренажної системи (мм)
Резервна ємність існуючої дренажної системи у місці
можливого з'єднання (м3 / год)
Чи витікають стічні води до існуючих очисних споруд?
Потужність існуючих очисних споруд (м3 / год)

110 мм
відсутня

так
Найближчі очисні споруди
розташовані в м. Баранівка – 3 км. –
потужність 112,5 м3/год
 Орієнтовна вартість підключення до каналізації Не встановлено
(тисячі доларів США)
Комунікаційні мережі
Наявність стаціонарного зв’язку
Наявний
Покриття мобільного телефону та постачальники послуг Київстар, Водафон (МТС), Лайф
Додаткова інформація
Контакти
Заклад, організація
КУ «АМОР», Баранівська міська рада

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

Вебсайт
Тел. роб., факс
Прізвище, ім’я контактної особи
Посада
Мова спілкування
Моб. тел.
E-mail

http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
(04144) 4 -20 -35; факс (04144) 3-10 -21
Директор
Українська, російська, польська
+380974444902
amor.b.0102@gmail.com

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

Липень 2019 р.

Свінціцька Наталія Іванівна

Додатки:
- Аерофотозйомка ділянки з дорогами та найближчими населеними пунктами
- Карта із межами земельної ділянки та місцями інженерних мереж
- Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд земельної ділянки
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AJpaegTPLHX0DMzyJoMzrizun5uJJq6o

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Анкета земельної ділянки Greenfield/Brownfield, м. Баранівка – 8,0 га
Загальна інформація
Назва земельної ділянки
Земельна ділянка типу «Грінфілд»
Розташування земельної ділянки (адреса
м. Баранівка
Область
Житомирська
Район
Баранівський
Назва та відстань до найближчого районного центру, км Баранівка, 0 км
Відстань від земельної ділянки до найближчого
650 м
житлового будинку, км
Відстань від земельної ділянки до межі житлової зони
700 м
(згідно з планом розвитку (ген. планом) населеного
пункту), км
Назва та відстань до найближчого районного центру, км Баранівка, 0 км
Назва та відстань до найближчого обласного центру, км
м. Житомир, 80
Загальна площа земельної ділянки, га
8,0
Форма земельної ділянки
Трапецевидна
Рельєф, розмітка над рівнем моря (м), різниця між
Рельєф рівнинний. Під’їзд з земель
найвищою та найменшою точкою маркування висот
загального користування.
ділянки (м)
Землі комунальної власності
Баранівської міської ради
(кадастровий номер:
1820600000:01:006:0046;
1820600000:01:006:0053;1820600000:0
Сусідні земельні ділянки (вкажіть)
1:0052), землі загального
користування (дорога); Землі
Баранівського професійного ліцею
(кадастровий номер:
1820600000:06:000:0389)
Будівельні споруди на земельній ділянці (вкажіть тип, відсутні
власника, тощо)
Чи є підземні перешкоди на ділянці
відсутні
Чи є наземні перешкоди на ділянці
відсутні
Екологічні вимоги та обмеження (вкажіть)
відсутні
Забруднення ґрунту, поверхневих та підземних вод
відсутні
(вкажіть приклади забруднення та ризики)
Затоплення території (вкажіть приклади затоплення та відсутні
ризики)
Земельна ділянка знаходиться
біля території колишнього
Додаткова інформація
льонокомбінату, можлива зміна
цільового призначення земельної
ділянки
Правовий статус
Власник
Баранівська міська рада
Тип власності
Комунальна
Наявні документи на право власності (вкажіть які)
відсутні
Кадастровий номер (вкажіть при наявності)
відсутній
Користувач
відсутній
Наявні документи користувача (вкажіть які)
Відсутні

2.7

Призначення земельної ділянки, використання

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.19

2.8
2.9

Землі сільськогосподарського
призначення

Чи є земельна ділянка в межах або за межами населеного В межах міста Баранівка
пункту
Наявність містобудівної документації (схема
Схема
планування
Баранівської
планування території району, області або її частин,
міської ОТГ, Генеральний план м.
генеральний план населеного пункту, детальний план
Баранівка, Проект землеустрою –

території та ін.)

відсутній.
Детальний план території - відсутній
01.03 - Для ведення особистого
селянського господарства

2.10

Класифікація типу земельної ділянки за призначенням
земельної ділянки (найменування, код КПД)

2.11

Чи існують які-небудь правові обмеження (обтяження)
відсутні
на земельну ділянку?
Умови переведення території інвестору (вкажіть один з Продаж
варіантів)
Довгострокова оренда
Орієнтовна вартість землі для продажу (грн. / м2)
Орієнтовна вартість землі для оренди (грн. / м2)
Додаткова інформація
м. Баранівка, вул. Івана Франка
Транспортна та інженерна інфраструктура
Під'їзна дорога для вантажних автомобілів (вкажіть
Наявна, асфальт – потребує ямкового
якість покриття, ширину тощо)
ремонту, ширина 7 м.
Відстань до шосе національного значення, км
Київ – Чоп – 45 км
Станція Радулино – 23 км
Найменування найближчої залізничної вантажної станції
Станція Новоград – Волинський – 40
та відстань до неї, км
км
Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км
м. Житомир, 98 км
Річьки Видолоч, Случ, 700м – 1 км
Назва найближчої річки та відстань до неї, км

2.12
2.13
2.14
2.15
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7

Наявність підвозу громадським транспортом на об'єкт відсутній
(автобуси, поїзди)
Інформація про підключення до газової мережі





Відстань до поточного газопроводу (км)
Діаметр газової труби (мм)
Тиск газу в газопроводі (кгс / см2)
Потужність у місці можливого підключення до
газопроводу (м3 / год)
 Відстань до існуючої газорозподільної станції
(ГРС), (км)
 Резервна потужність газорозподільної станції (м3
/ год)
 Орієнтовна вартість підключення до газової
мережі (в тисячах доларів США)
Інформація про підключення до електричної мережі
 Відстань до існуючої лінії електропередачі (км)
 Напруга лінії електропередачі (кВольт)
 Резерв
потужності
в
точці
можливого
підключення до лінії електропередачі (кВт)
 Відстань до трансформаторної підстанції струму,
(км)
 Напруга
на
трансформаторній
підстанції
(кВольт)
 Резерв
потужності
на
трансформаторній
підстанції (кВт)
 Орієнтовна вартість підключення до електричної
мережі (у тисячах доларів США)
Водопостачання

3.9.1

Які є варіанти водопостачання? (вкажіть)

3.9.2

Відстань до потенційної точки з'єднання для
водопостачання (км)

200 м
75
1,5
Не встановлено
3 км
Не встановлено
Не встановлено
500 м
10
Не встановлено
Наявні 4 трансформаторні підстанції у
приватній власності
10/04
Не встановлено
Не встановлено
Локальна водозабірна свердловина, є
можливість за домовленістю з ТОВ
«ЕКО НОВА» приєднатися до їх
системи водопостачання
200 м – приватна
2,5 км - комунальна

Т

3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.10.1

3.10.2

3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
3.10.7
3.11.1
3.11.2
3.12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

Діаметр існуючої труби водопостачання (мм)

відсутній
ТОВ «ЕКО НОВА» - має власну
Потужність існуючого водопостачання на місці
водозабірну свердловину – відстань
можливого з'єднання (м3 / год)
200 м.
 Оцінка вартості підключення до водопостачання Не встановлено
(в тисячах доларів США)
Каналізаційна система
Які є варіанти системи каналізації? (вкажіть)
Комунальна мережа
ТОВ «ЕКО НОВА» - приватні
локальні очисні споруди – 200 м
Відстань до потенційної точки з'єднання для каналізації
КП «Баранівка міськводоканал» (км)
комунальна каналізаційна мережа –
700 м.
Діаметр існуючої труби каналізації (колектора) у місці
можливого підключення до дренажної системи (мм)
Резервна ємність існуючої дренажної системи у місці
можливого з'єднання (м3 / год)
Чи витікають стічні води до існуючих очисних споруд?
Потужність існуючих очисних споруд (м3 / год)

110 мм
відсутня

так
Найближчі очисні споруди
розташовані в м. Баранівка – 3 км. –
потужність 112,5 м3/год
 Орієнтовна вартість підключення до каналізації Не встановлено
(тисячі доларів США)
Комунікаційні мережі
Наявність стаціонарного зв’язку
Наявний
Покриття мобільного телефону та постачальники послуг Київстар, Водафон (МТС), Лайф
Додаткова інформація
Контакти
Заклад, організація
КУ «АМОР», Баранівська міська рада
Вебсайт
http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
Тел. роб., факс
(04144) 4 -20 -35; факс (04144) 3-10 -21
Прізвище, ім’я контактної особи
Свінціцька Наталія Іванівна
Посада
Директор
Мова спілкування
Українська, російська, польська
Моб. тел.
+380974444902
E-mail
amor.b.0102@gmail.com
Дата підготовки інформації (місяць, рік)

Липень 2019 р.

Додатки:
- Аерофотозйомка ділянки з дорогами та найближчими населеними пунктами
- Карта із межами земельної ділянки та місцями інженерних мереж
- Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд земельної ділянки
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AJpaegTPLHX0DMzyJoMzrizun5uJJq6o

Анкета земельної ділянки Greenfield/Brownfield смт Полянка,5 га

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Загальна інформація
Green-field (земельна ділянка без
Тип ділянки
споруд)
Green-field (земельна ділянка без
Назва ділянки
споруд)
Область
Житомирська
Район/ОТГ
Баранівський, Баранівська міська ОТГ
Назва найближчого населеного пункту і
смт Полянка – 0,1
відстань від нього до ділянки (км)
Відстань від ділянки до найближчого
0,1
житлового будинку (км)
Відстань від ділянки до межі житлової
0,1
зони (згідно з генпланом розвитку
населеного пункту) (км)
Назва найближчого районного центру і
Баранівка – 5,5 км
відстань до нього (км)
Назва найближчого обласного центру і
Житомир – 76 км
відстань до нього (км)
Загальна площа ділянки, га
5
Форма ділянки
квадрат
Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),
0,05
різниця між найвищою і найнижчою
відмітками висот ділянки (м)
З всіх сторін земельна ділянка оточена
Сусідні ділянки (опишіть)
сільською, грунтовою дорогою
Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, відсутні
хто їх власник (опишіть)

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.19

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14

Чи є підземні перешкоди на ділянці
Чи є надземні перешкоди на ділянці
Екологічні вимоги і обмеження
(опишіть)
Забруднення грунту, поверхневих і
грунтових вод (опишіть приклади і
ризики забруднень)
Затоплення ділянки під час повеней
(опишіть приклади і ризики затоплень)

відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
Без затоплень

Земельна ділянка розташована в центрі
селища яке оточене лісами, кліматичні
умови та розташування земельної
ділянки сприяють вирощуванню
ягідних культур (полуниця, малина,
лохина). Також на даній ділянці можна
Додаткова інформація
розташувати переробку ягід, грибів.
Доступна робоча сила в радіусі 10 км
близько 8 тис. осіб працездатного віку.
В селищі розпочато будівництво
холодильної камери для охолодження
ягід та фруктів.(Комунальна власність)
Правовий статус
Власник
Баранівська міська рада
Форма власності
Комунальна
Наявні правовстановлюючі документи
відсутні
власника (зазначте, які)
Кадастровий номер (вкажіть за
відсутній
наявності)
Користувач
відсутній
Наявні правовстановлюючі документи
відсутні
користувача (зазначте, які)
На сьогоднішній день земельна
Для яких цілей використовується ділянка
ділянка не використовується
Ділянка знаходиться в межах чи за
В межах населеного пункту
межами населеного пункту
Наявність містобудівної документації
Генеральний план населеного пункту.
(схема планування території
Схема просторового планування
району,області або їх частин,
Баранівської міської ОТГ
генеральний план населеного пункту,
детальний план території тощо)
Землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення для розміщення та
Класифікація виду цільового призначення
експлуатації будівель та споруд
земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ)
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
Наявність правових обмежень (обтяжень) відсутні
земельної ділянки
Форма передачі ділянки інвестору
Продаж
(зазначте можливі варіанти)
Довгострокова оренда
Орієнтовна вартість землі для продажу
Не встановлено
(грн./м. кв.)
Орієнтовна вартість землі для оренди
Не встановлено

(грн./м. кв.)
Фото ділянки за посиланням http:
2.15

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7

3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7

Додаткова інформація

http://mrada-baranivka.gov.ua/index.php/promisto/164-informatsiia-dlia-investoriv/2137zemelni-dilianky

Транспортна та інженерна інфраструктура
Під’їзна дорога для вантажних
До дороги з твердим покриттям 20 м.
автомобілів (опишіть, яке покриття
дороги, її ширина)
Відстань до автодороги державного
Київ – Чоп – 44 км.
значення (км)
Назва вантажної залізничної станції і
Новоград –Волинський – 43 км
відстань автодорогою від неї до ділянки
Радулин – 27 км
(км)
Назва аеропорту і відстань автодорогою
Житомир – 83 км
від нього до ділянки (км)
Назва найближчої річки і відстань від неї р. Случ – 2,7 км
до ділянки, км
Наявність маршрутів громадського
відсутні
транспорту до ділянки (автобуси, потяги).
Інформація про підведення
Є можливість підведення
газотранспортної мережі до ділянки
 Відстань до діючого газопроводу 0,1 км
(км)
50
 Діаметр газопроводу (мм)
1,5
 Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)
 Резерв
потужності
у
місці Інформація відсутня
можливого
підключення
до
газопроводу (м3/год)
 Відстань
до
діючої 5,5
газорозподільної станції (ГРС),
(км)
 Резерв
потужності Інформація відсутня
газорозподільної станції (м3/год)
 Орієнтовна вартість підведення Інформація відсутня
газової мережі до ділянки (тис.
дол. США)
Інформація про підведення електричної
мережі до ділянки
 Відстань
до
діючої
лінії 0,1км.
електропередач (ЛЕП) (км)
 Напруга лінії електропередач (кВ) 0,4
 Резерв потужності на у місці Інформація відсутня
можливого підключення до ЛЕП
(кВт)
 Відстань
до
діючої 1,5
трансформаторної підстанції, (км)
 Напруга на трансформаторній 10/0,4
підстанції (кВ)
 Резерв
потужності
на Інформація відсутня
трансформаторній підстанції (кВт)
 Орієнтовна вартість підведення Інформація відсутня

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

3.10.1
3.10.2

3.10.3
3.10.4
3.10.5

3.10.6
3.10.7
3.11.1
3.11.2
3.12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

електромережі до ділянки (тис.
дол. США)
Водопостачання
Як можна забезпечити водопостачання на
ділянці (опишіть варіанти)
Відстань до можливого місця
підключення до діючого водопроводу
(км)
Діаметр діючого водопроводу (мм)
Резерв потужності діючого водопроводу у
місці можливого підключення (м3/год)
Орієнтовна вартість водозабезпечення
ділянки (тис. дол. США)
Водовідведення (каналізація)
Як можна забезпечити водовідведення
(каналізацію) на ділянці (опишіть
варіанти)
Відстань до можливого місця
підключення до діючої системи
водовідведення (км)
Діаметр діючого каналізаційного
водоводу (колектора) у місці можливого
підключення до системи водовідведення
(мм)
Резерв потужності діючої системи
водовідведення у місці можливого
підключення (м3/год)
Чи з каналізаційного водоводу
(колектора) каналізаційні стоки
подаються на діючі очисні споруди?
Резерв потужності діючих очисних
споруд (м3/год)

Будівництво локальної свердловини
Діючий водопровід відсутній
Відсутній
Відсутній
Інформація відсутня
Будівництво локальної каналізації
(септик)
Система водовідведення відсутня

Відсутній
Відсутній
Ні

Найближчі очисні споруди
розташовані в м. Баранівка – 6 км. –
потужність 112,5 м3/год
Орієнтовна вартість водовідведення від Інформація відсутня
ділянки (тис. дол. США)
Мережі зв’язку
Чи можна забезпечити стаціонарний так
телефонний зв’язок
Чи є на ділянці стабільне покриття
Київстар, Водафон, Лайф
мобільним телефонним зв’язком і яких
операторів
Доступні інтернет провайдери:
Додаткова інформація
Укртелеком, Інтертелеком, ТОВ
ВедеКон
Контакти
Установа, організація
Баранівська міська рада
Адреса веб-сайту
http://mrada-baranivka.gov.ua/
Тел/Факс
0414431021
Ім’я, прізвище контактної особи
Свінціцька Наталія Іванівна
Посада
Директор КУ «АМОР»
Мова спілкування
Українська, російська, польська
Моб. тел.
+380974444902
E-мail
amor.b.0102@gmail.com

5

Дата підготовки інформації
(місяць, рік)

19.07.2019

Додатки: Додаток 1. Фотографії, які дають уявлення про вигляд ділянки.
Додаток 2. Посилання на кадастрову мапу.

Додаток 2.
http://mrada-baranivka.gov.ua/index.php/pro-misto/164-informatsiia-dlia-investoriv/2137-zemelni-dilianky

За посиланням фото ділянки на карті – ділянка №2

Анкета земельної ділянки Greenfield/Brownfield с. Рогачів, 1,5га

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13

Загальна інформація
Green-field (земельна ділянка без
Тип ділянки
споруд)
Green-field (земельна ділянка без
Назва ділянки
споруд)
Область
Житомирська
Район/ОТГ
Баранівський, Баранівська міська ОТГ
Назва найближчого населеного пункту і
с. Рогачів - 20 м
відстань від нього до ділянки (км)
Відстань від ділянки до найближчого
0,3
житлового будинку (км)
Відстань від ділянки до межі житлової
0,3
зони (згідно з генпланом розвитку
населеного пункту) (км)
Назва найближчого районного центру і
Баранівка, 14,8
відстань до нього (км)
Назва найближчого обласного центру і
Житомир, 91
відстань до нього (км)
Загальна площа ділянки, га
1,5
Форма ділянки
квадрат
Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),
Інформація відсутня
різниця між найвищою і найнижчою
відмітками висот ділянки (м)
Сусідні прилеглі ділянки
використовуються населенням для
Сусідні ділянки (опишіть)
ведення власного господарства
(городи, сінокоси)
Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, відсутні

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

2.15

3.1
3.2
3.3

хто їх власник (опишіть)
Чи є підземні перешкоди на ділянці
Чи є надземні перешкоди на ділянці
Екологічні вимоги і обмеження
(опишіть)
Забруднення грунту, поверхневих і
грунтових вод (опишіть приклади і
ризики забруднень)

відсутні
відсутні
відсутні
відсутні

Північно-західна частина земельної
ділянки має ризики підтоплень під час
весняних повеней.
Додаткова інформація
Відсутня
Правовий статус
Власник
Баранівська міська рада
Форма власності
Комунальна
Наявні правовстановлюючі документи
відсутні
власника (зазначте, які)
Кадастровий номер (вкажіть за
відсутній
наявності)
Користувач
відсутній
Наявні правовстановлюючі документи
відсутні
користувача (зазначте, які)
Земельна ділянка на даний час не
Для яких цілей використовується ділянка
використовується
Ділянка знаходиться в межах чи за
За межами населеного пункту
межами населеного пункту
Наявність містобудівної документації
Генеральний план населеного пункту.
(схема планування території району,
Схема просторового планування
області або їх частин, генеральний план Баранівської міської ОТГ
населеного пункту, детальний план
території тощо)
Класифікація виду цільового призначення Землі для ведення особистого
земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ)
селянського господарства
Наявність правових обмежень (обтяжень) відсутні
земельної ділянки
Форма передачі ділянки інвестору
Продаж
(зазначте можливі варіанти)
Довгострокова оренда
Орієнтовна вартість землі для продажу
Не встановлено
(грн./м. кв.)
Орієнтовна вартість землі для оренди
Не встановлено
(грн./м. кв.)
Фото ділянки за посиланням
http://mrada-baranivka.gov.ua/inДодаткова інформація
dex.php/pro-misto/164-informatsiia-dliainvestoriv/2137-zemelni-dilianky
Транспортна та інженерна інфраструктура
Під’їзна дорога для вантажних
До дороги з твердим покриттям 20 м.
автомобілів (опишіть, яке покриття
дороги, її ширина)
Відстань до автодороги державного
Київ – Чоп – 25 км.
значення (км)
Назва вантажної залізничної станції і
Новоград –Волинський – 23 км
відстань автодорогою від неї до ділянки
Затоплення ділянки під час повеней
(опишіть приклади і ризики затоплень)

3.4
3.5
3.6

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7

3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

(км)
Назва аеропорту і відстань автодорогою
від нього до ділянки (км)
Назва найближчої річки і відстань від неї
до ділянки, км
Наявність маршрутів громадського
транспорту до ділянки (автобуси, потяги).
Інформація про підведення
газотранспортної мережі до ділянки
 Відстань до діючого газопроводу
(км)
 Діаметр газопроводу (мм)
 Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)
 Резерв
потужності
у
місці
можливого
підключення
до
газопроводу (м3/год)
 Відстань
до
діючої
газорозподільної станції (ГРС),
(км)
 Резерв
потужності
газорозподільної станції (м3/год)
 Орієнтовна вартість підведення
газової мережі до ділянки (тис.
дол. США)
Інформація про підведення електричної
мережі до ділянки
 Відстань
до
діючої
лінії
електропередач (ЛЕП) (км)
 Напруга лінії електропередач (кВ)
 Резерв потужності на у місці
можливого підключення до ЛЕП
(кВт)
 Відстань
до
діючої
трансформаторної підстанції, (км)
 Напруга на трансформаторній
підстанції (кВ)
 Резерв
потужності
на
трансформаторній підстанції (кВт)
 Орієнтовна вартість підведення
електромережі до ділянки (тис.
дол. США)
Водопостачання
Як можна забезпечити водопостачання на
ділянці (опишіть варіанти)
Відстань до можливого місця
підключення до діючого водопроводу
(км)
Діаметр діючого водопроводу (мм)
Резерв потужності діючого водопроводу у
місці можливого підключення (м3/год)
Орієнтовна вартість водозабезпечення
ділянки (тис. дол. США)

Житомир – 85 км
р. Случ – 1,6 км
відсутні
14
50
Інформація відсутня
15
вкажіть орієнтовну вартість для
одного або двох варіантів підключення
20 м.
Не встановлено
Поряд будується комунальна
водозабірна свердловина, 4м3/год
Не встановлено

3.10.1
3.10.2

3.10.3
3.10.4
3.10.5

3.10.6
3.10.7
3.11.1
3.11.2
3.12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5

Водовідведення (каналізація)
Як можна забезпечити водовідведення
Локальна каналізація (септик)
(каналізацію) на ділянці (опишіть
варіанти)
Відстань до можливого місця
підключення до діючої системи
водовідведення (км)
Діаметр діючого каналізаційного
водоводу (колектора) у місці можливого
підключення до системи водовідведення
(мм)
Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого
підключення (м3/год)
Чи з каналізаційного водоводу
(колектора) каналізаційні стоки
подаються на діючі очисні споруди?
Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)
Орієнтовна вартість водовідведення від Не встановлено
ділянки (тис. дол. США)
Мережі зв’язку
Чи можна забезпечити стаціонарний так
телефонний зв’язок
Чи є на ділянці стабільне покриття
Київстар, Водафон (МТС), Лайф
мобільним телефонним зв’язком і яких
операторів
Додаткова інформація
Контакти
Установа, організація
Баранівська міська рада
Адреса веб-сайту
http://mrada-baranivka.gov.ua/
Тел/Факс
0414431021
Ім’я, прізвище контактної особи
Свінціцька Наталія Іванівна
Посада
Директор КУ «АМОР»
Мова спілкування
Українська, російська, польська
Моб. тел.
+380974444902
E-мail
Amor.b.0102@gmail.com
Дата підготовки інформації
(місяць, рік)

05.09.2018

Додатки:
Фото ділянки за посиланням http://mrada-baranivka.gov.ua/in-dex.php/pro-misto/164informatsiia-dlia-investoriv/2137-zemelni-dilianky

Анкета земельної ділянки Greenfield/Brownfield с. Глибочок – 0,7867 га
Загальна інформація
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

Назва земельної ділянки
Розташування земельної ділянки (адреса
Область
Район
Назва та відстань до найближчого районного центру, км
Відстань від земельної ділянки до найближчого
житлового будинку, км
Відстань від земельної ділянки до межі житлової зони
(згідно з планом розвитку (ген. планом) населеного
пункту), км
Назва та відстань до найближчого районного центру, км
Назва та відстань до найближчого обласного центру, км
Загальна площа земельної ділянки, га
Форма земельної ділянки
Рельєф, розмітка над рівнем моря (м), різниця між
найвищою та найменшою точкою маркування висот
ділянки (м)
Сусідні земельні ділянки (вкажіть)

Земельна ділянка типу «Грінфілд»

с. Глибочок
Житомирська
Баранівський
Баранівка, 10 км
50 м
100 м
Баранівка, 10 км
м. Житомир, 90
0,7867
Прямокутна
Рельєф рівнинний, площадка з
частковим асфальтним покриттям.
Межує з дорогою місцевого значення
Т-06-12 Новоград-Волинський Старокостянтинів
1)Кадастровий
номер:1820683600:05:000:0033
Тип власності: Приватна власність

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Будівельні споруди на земельній ділянці (вкажіть тип,
власника, тощо)
Чи є підземні перешкоди на ділянці
Чи є наземні перешкоди на ділянці
Екологічні вимоги та обмеження (вкажіть)
Забруднення ґрунту, поверхневих та підземних вод
(вкажіть приклади забруднення та ризики)
Затоплення території (вкажіть приклади затоплення та
ризики)

Цільове призначення: 01.03 Для
ведення особистого селянського
господарства , Площа: 1.21 га
2) Кадастровий
номер:1820683600:05:000:0003
Тип власності: Державна власність
Цільове призначення: 12.11 Для
розміщення та експлуатації об'єктів
дорожнього сервісу , Площа: 0.1917 га
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
відсутні
Дана земельна ділянка у минулому
використовувалася, як господарський
двір

Додаткова інформація
Правовий статус

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Власник
Тип власності
Наявні документи на право власності (вкажіть які)
Кадастровий номер (вкажіть при наявності)
Користувач
Наявні документи користувача (вкажіть які)

Баранівська міська рада
Комунальна
відсутні
Не призначено
відсутній
Відсутні

2.7

Призначення земельної ділянки, використання

Землі для ведення особистого
селянського господарства

Чи є земельна ділянка в межах або за межами населеного
пункту
Наявність містобудівної документації (схема
планування території району, області або її частин,
генеральний план населеного пункту, детальний план
території та ін.)
Класифікація типу земельної ділянки за призначенням
земельної ділянки (найменування, код КПД)

За межами села Глибочок
Баранівського району
Схема
планування
Баранівської
міської ОТГ, Проект землеустрою –
відсутній.
Детальний план території - відсутній
01.03 – для ведення особистого
селянського господарства

Чи існують які-небудь правові обмеження (обтяження)
на земельну ділянку?
Умови переведення території інвестору (вкажіть один з
варіантів)
Орієнтовна вартість землі для продажу (грн. / м2)
Орієнтовна вартість землі для оренди (грн. / м2)

відсутні

2.8
2.9

2.10
2.11
2.12

3.2

Продаж
Довгострокова оренда
с. Глибочок, Баранівського району
Дану земельну ділянку плануємо
перевести із земель для ведення
Додаткова інформація
особистого селянського господарства
у землі 03.07 для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі
Транспортна та інженерна інфраструктура
Під'їзна дорога для вантажних автомобілів (вкажіть
Наявна, асфальт – потребує ямкового
якість покриття, ширину тощо)
ремонту, ширина 7 м.
Київ – Чоп – 65 км
Відстань до шосе національного значення, км

3.3

Найменування найближчої залізничної вантажної станції
та відстань до неї, км

2.13
2.14

2.15

3.1

Станція Понінка – 6 км
Станція Полонне – 16 км

Т

3.4

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, км

3.5

Назва найближчої річки та відстань до неї, км

3.6
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6

Станція Радулино – 33 км
Станція Новоград – Волинський – 50
км
м. Житомир, 108 км
Річка Хомора – 300 м.

Наявність підвозу громадським транспортом на об'єкт Автобусна зупинка загального
(автобуси, поїзди)
користування – 100 м.
Інформація про підключення до газової мережі





Відстань до поточного газопроводу (км)
Діаметр газової труби (мм)
Тиск газу в газопроводі (кгс / см2)
Потужність у місці можливого підключення до
газопроводу (м3 / год)
 Відстань до існуючої газорозподільної станції
(ГРС), (км)
 Резервна потужність газорозподільної станції (м3
/ год)
 Орієнтовна вартість підключення до газової
мережі (в тисячах доларів США)
Інформація про підключення до електричної мережі
 Відстань до існуючої лінії електропередачі (км)
 Напруга лінії електропередачі (кВольт)
 Резерв
потужності
в
точці
можливого
підключення до лінії електропередачі (кВт)
 Відстань до трансформаторної підстанції струму,
(км)
 Напруга
на
трансформаторній
підстанції
(кВольт)
 Резерв
потужності
на
трансформаторній
підстанції (кВт)
 Орієнтовна вартість підключення до електричної
мережі (у тисячах доларів США)
Водопостачання
Які є варіанти водопостачання? (вкажіть)
Відстань до потенційної точки з'єднання для
водопостачання (км)
Діаметр існуючої труби водопостачання (мм)
Потужність існуючого водопостачання на місці
можливого з'єднання (м3 / год)
 Оцінка вартості підключення до водопостачання
(в тисячах доларів США)
Каналізаційна система
Які є варіанти системи каналізації? (вкажіть)
Відстань до потенційної точки з'єднання для каналізації
(км)
Діаметр існуючої труби каналізації (колектора) у місці
можливого підключення до дренажної системи (мм)
Резервна ємність існуючої дренажної системи у місці
можливого з'єднання (м3 / год)
Чи витікають стічні води до існуючих очисних споруд?
Потужність існуючих очисних споруд (м3 / год)

Не встановлено
Не встановлено
Не встановлено
Не встановлено
13 км
Не встановлено
Не встановлено
50 м
10
Не встановлено
Не встановлено
10/04
Не встановлено
Не встановлено
Локальна водозабірна свердловина
Не встановлено
відсутній
Не встановлено
Не встановлено
Комунальна мережа КП «Водоканал
Полісся», смт Першотравенськ
3 км
Не встановлено
відсутня
ні
Найближчі очисні споруди
розташовані в м. Баранівка – 13 км. –
потужність 112,5 м3/год
Поля фільтрації КП «Водоканал
Полісся» - 3 км

3.10.7
3.11.1
3.11.2
3.12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5



Не встановлено

Орієнтовна вартість підключення до каналізації
(тисячі доларів США)
Комунікаційні мережі
Наявність стаціонарного зв’язку
Покриття мобільного телефону та постачальники послуг
Додаткова інформація
Контакти
Заклад, організація
Вебсайт
Тел. роб., факс
Прізвище, ім’я контактної особи
Посада
Мова спілкування
Моб. тел.
E-mail

Директор
Українська, російська, польська
+380974444902
amor.b.0102@gmail.com

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

червень 2019 р.

Наявний
Київстар, Водафон (МТС), Лайф

КУ «АМОР», Баранівська міська рада
http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
(04144) 4 -20 -35; факс (04144) 3-10 -21

Свінціцька Наталія Іванівна

Додатки:
- Аерофотозйомка ділянки з дорогами та найближчими населеними пунктами
- Карта із межами земельної ділянки та місцями інженерних мереж
- Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд земельної ділянки

Пропозиції для інвестора - Нежитлова будівля

Нежитлова
будівля
заводоуправління
– заг. площа
579,8 м2
знаходиться за
адресою,
м. Баранівка, вул.
Соборна, 55А

Розділ 4. КОНТАКТИ, ДЖЕРЕЛА
4.1. Контактна інформація
Баранівська міська рада
e-mail: bmeriya@ukr.net
Комунальна Установа «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»
Баранівської міської ради
e-mail: amor.b.0102@gmail.com

4.2. Основні джерела інформації
а) Стратегія розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року;
б) Перпективний план Баранівського району Житомирської області;
в) ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В
БАРАНІВСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, ТОВ «Центр інформаційних та аналітичних технологій»;
г) План місцевого економічного розвитку Баранівської міської ОТГ;

Інформація, наявна в інвестиційному паспорті Баранівської міської ОТГ оновлюється щоквартально.

