
 

 Інвестиційна пропозиція Greenfield 

 

Локалізація 

Назва вулиці вул.Клубна (на виїзді з міста) 

Район (в місті), місцевість Місто Конотоп 

Географічні координати - 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна площа (як одна 

ділянка) [га] 

1 га 

Можливості для розвитку (короткий 

опис) 

Цільове призначення – комерційне 

призначення (пропонується для 

будівництва АГНКС, АЗС, АГЗС) 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м
2
) Потребує уточнення 

Власник(и) Комунальна власність територіальної 

громади Конотопської міської ОТГ 

Наявність актуального концептуального 

дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування Схема планування 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) Чорнозем 

Різниця в рівні землі (м) Рельєфні нерівності відсутні 

Використання землі на даний час Не використовується 

Забрудненість ґрунтових та підґрунтових 

вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м) Потребує уточнення 

Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі (Так/Ні) Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Потребує уточнення 

Наземні та повітряні перешкоди (Так/Ні) Потребує уточнення 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Використання у відповідності з 

діючим природоохоронним 

законодавством 

Будинки чи інші конструкції на ділянці 

(Так/Ні) 

Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та ширина 

доступної дороги) 

Поряд з діяльною проходить дорога  

регіонального значення 

Найближча автомагістраль/дорога 

національного значення (км) 

27 км 

Морські та річкові порти в радіусі до 200 

км 

Ні 

Залізнична колія (км) Станція Конотоп 5 км 

Залізнична під’їзна колія (км) Ні 

Найближчий діючий аеропорт (км) Ні 

Найближчий морський порт (км) Ні 

Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Потребує уточнення згідно технічних 

умов  точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 

 напруга електричного току (кВТ) 

 допустима електрична ємність 

(MW) 

Газифікація (Так/Ні) Потребує уточнення згідно технічних 

умов  точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 

 показник теплотворної здатності 

(MJ/Nm
3
) 

 діаметр труби (мм) 

Водопостачання (Так/Ні) Потребує уточнення згідно технічних 

умов  точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 



 

 допустима пропускна здатність 

(м
3
/24 г) 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 

Телекомунікації (Так/Ні) Потребує уточнення згідно технічних 

умов  точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 

 Орієнтовна вартість підведення 

інженерних мереж (вказуються витрати 

на підведення необхідних комунікацій) 

Потребує уточнення згідно технічних 

умов 

 Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної 

ділянки, тощо)  

03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

 

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

- 

Інші актуальні 

коментарі 

- 

Пропозиція 

підготовлена 

+3805447 6 61 66, ekonomkonotop@ukr.net 

Гапєєва Людмила Анатоліївна 

Начальник управління економіки Конотопської міської ради 

Контактна особа +3805447 6 61 66, ekonomkonotop@ukr.net 

Гапєєва Людмила Анатоліївна 

Начальник управління економіки Конотопської міської ради 

 

Обов’язкові додатки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investment Proposal (Greenfield) 

 

Localization 

Street Str.Klubna (on the outskirts of the city) 

District (in the city), locality Konotop 

Geographical coordinates - 

Terrain 

characteristics 

Maximum available area (as one plot) [ha] 1 ha 

Development opportunities (short 

description) 

Purpose - commercial purpose (proposed 

for the construction of gas station) 

Property 

information 

Estimated land price (USD / m
2
) Needs clarification 

Owner(s) Communal property of the territorial 

community of Konotop urban united 

territorial community 

Availability of current conceptual design 

(Yes/No) 

No 

Zoning Scheme of planning 

Land (plot) 

characteristics 

Type of soil on the plot (ha) normal ground 

Difference in ground level (m) No 

Land use currently not used 

Groundwater pollution (Yes/No) No 

Groundwater level (m) Needs clarification 

Have geological surveys of the plot been 

carried out? (Yes/No) 

No 

Risk of flooding or landslides (Yes/No) No 

Underground obstacles (Yes/No) Needs clarification 

Ground and air obstacles (Yes/No) No 

Environmental restrictions (Yes/No) Use in accordance with applicable 

environmental legislation 

Buildings or other structures on the plot 

(Yes/No) 

No 

Transport position 

Road access to the plot (type and width of 

accessible road) 

There is a road of regional importance 

along with the existing one 

Nearest highway / road of national 

importance (km) 

27 

Sea and river ports within 200 km No 

Railway track (km) Konotop Station 5 km 

Railroad sidetrack (km) No 

Nearest operating airport (km) No 

Nearest seaport (km) No 

Existing 

infrastructure 

Electrification (Yes/No) Needs clarification 

 junction point (distance from the 

boundary of the plot) (m) 

 electric voltage (kW) 

 permissible electric capacity (MW) 

Gasification (Yes/No) Needs clarification 

 junction point (distance from the 

boundary of the plot) (m) 

 calorific value (MJ/Nm
3
) 

 pipe diameter (mm) 

Water supply (Yes/No) Needs clarification 

 junction point (distance from the 

boundary of the plot) (m) 

 permissible discharge capacity 

(m
3
/24 g) 

Treatment facilities (Yes/No) Needs clarification 

Telecommunications (Yes/No) Needs clarification 

 junction point (distance from the 

boundary of the plot) (m) 



 

 Estimated cost of utility networks (the costs 

of installing the necessary communications 

are indicated) 

 Current situation 

(availability of 

necessary permits, 

results of a change 

in the purpose of 

the land plot, etc.)  

03.07 - for construction and maintenance of trade buildings 

Government 

support 

opportunities 

- 

Local support 

opportunities 

- 

Other topical 

comments 

- 

Proposal prepared +3805447 6 61 66, ekonomkonotop@ukr.net 

Gapeeva Lyudmila  

Head of Economics Department of Konotop City Council 

Contact person +3805447 6 61 66, ekonomkonotop@ukr.net 

Gapeeva Lyudmila  

Head of Economics Department of Konotop City Council 

 

Required annexes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Інвестиційна пропозиція Greenfield 

 

Локалізація 

Назва вулиці вул.Клубна (на виїзді з міста) 

Район (в місті), місцевість Місто Конотоп 

Географічні координати - 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна площа (як одна 

ділянка) [га] 

1 га 

Можливості для розвитку (короткий 

опис) 

Цільове призначення – будівництво 

соціально-культурного об’єкту,  

комплексне житлове будівництво 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м
2
) Потребує уточнення 

Власник(и) Комунальна власність територіальної 

громади Конотопської міської ОТГ 

Наявність актуального концептуального 

дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування Схема планування 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) Чорнозем 

Різниця в рівні землі (м) Рельєфні нерівності відсутні 

Використання землі на даний час Не використовується 

Забрудненість ґрунтових та підґрунтових 

вод (Так/Ні) 

Ні 

Рівень підґрунтових вод (м) Потребує уточнення 

Чи були проведені геологічні 

дослідження ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі (Так/Ні) Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Потребує уточнення 

Наземні та повітряні перешкоди (Так/Ні) Потребує уточнення 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Використання у відповідності з 

діючим природоохоронним 

законодавством 

Будинки чи інші конструкції на ділянці 

(Так/Ні) 

Ні 

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та ширина 

доступної дороги) 

Поряд з діяльною проходить дорога  

регіонального значення 

Найближча автомагістраль/дорога 

національного значення (км) 

27 км 

Морські та річкові порти в радіусі до 200 

км 

Ні 

Залізнична колія (км) Станція Конотоп 5 км 

Залізнична під’їзна колія (км) Ні 

Найближчий діючий аеропорт (км) Ні 

Найближчий морський порт (км) Ні 

Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Потребує уточнення згідно технічних 

умов  точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 

 напруга електричного току (кВТ) 

 допустима електрична ємність 

(MW) 

Газифікація (Так/Ні) Потребує уточнення згідно технічних 

умов  точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 

 показник теплотворної здатності 

(MJ/Nm
3
) 

 діаметр труби (мм) 

Водопостачання (Так/Ні) Потребує уточнення згідно технічних 

умов  точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 



 

 допустима пропускна здатність 

(м
3
/24 г) 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 

Телекомунікації (Так/Ні) Потребує уточнення згідно технічних 

умов  точка з’єднання (відстань від 

кордону ділянки) (м) 

 Орієнтовна вартість підведення 

інженерних мереж (вказуються витрати 

на підведення необхідних комунікацій) 

Потребує уточнення згідно технічних 

умов 

 Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної 

ділянки, тощо)  

03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

02.03. – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку  

Можливості 

державної 

підтримки 

- 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

- 

Інші актуальні 

коментарі 

- 

Пропозиція 

підготовлена 

+3805447 6 61 66, ekonomkonotop@ukr.net 

Гапєєва Людмила Анатоліївна 

Начальник управління економіки Конотопської міської ради 

Контактна особа +3805447 6 61 66, ekonomkonotop@ukr.net 

Гапєєва Людмила Анатоліївна 

Начальник управління економіки Конотопської міської ради 

 

Обов’язкові додатки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Investment Proposal (Greenfield) 

 

Localization 

Street Str.Klubna (on the outskirts of the city) 

District (in the city), locality Konotop 

Geographical coordinates - 

Terrain 

characteristics 

Maximum available area (as one plot) [ha] 1 ha 

Development opportunities (short 

description) 

Purpose - construction of socio-cultural 

object, complex housing construction 

Property 

information 

Estimated land price (USD / m
2
) Needs clarification 

Owner(s) Communal property of the territorial 

community of Konotop urban united 

territorial community 

Availability of current conceptual design 

(Yes/No) 

No 

Zoning Scheme of planning 

Land (plot) 

characteristics 

Type of soil on the plot (ha) normal ground 

Difference in ground level (m) No 

Land use currently not used 

Groundwater pollution (Yes/No) No 

Groundwater level (m) Needs clarification 

Have geological surveys of the plot been 

carried out? (Yes/No) 

No 

Risk of flooding or landslides (Yes/No) No 

Underground obstacles (Yes/No) Needs clarification 

Ground and air obstacles (Yes/No) No 

Environmental restrictions (Yes/No) Use in accordance with applicable 

environmental legislation 

Buildings or other structures on the plot 

(Yes/No) 

No 

Transport position 

Road access to the plot (type and width of 

accessible road) 

There is a road of regional importance 

along with the existing one 

Nearest highway / road of national 

importance (km) 

27 

Sea and river ports within 200 km No 

Railway track (km) Konotop Station 5 km 

Railroad sidetrack (km) No 

Nearest operating airport (km) No 

Nearest seaport (km) No 

Existing 

infrastructure 

Electrification (Yes/No) Needs clarification 

 junction point (distance from the 

boundary of the plot) (m) 

 electric voltage (kW) 

 permissible electric capacity (MW) 

Gasification (Yes/No) Needs clarification 

 junction point (distance from the 

boundary of the plot) (m) 

 calorific value (MJ/Nm
3
) 

 pipe diameter (mm) 

Water supply (Yes/No) Needs clarification 

 junction point (distance from the 

boundary of the plot) (m) 

 permissible discharge capacity 

(m
3
/24 g) 

Treatment facilities (Yes/No) Needs clarification 

Telecommunications (Yes/No) Needs clarification 

 junction point (distance from the 

boundary of the plot) (m) 



 

 Estimated cost of utility networks (the costs 

of installing the necessary communications 

are indicated) 

 Current situation 

(availability of 

necessary permits, 

results of a change 

in the purpose of 

the land plot, etc.)  

03.07 - for construction and maintenance of trade buildings 

02.03 - for the construction and maintenance of an apartment building 

Government 

support 

opportunities 

- 

Local support 

opportunities 

- 

Other topical 

comments 

- 

Proposal prepared +3805447 6 61 66, ekonomkonotop@ukr.net 

Gapeeva Lyudmila  

Head of Economics Department of Konotop City Council 

Contact person +3805447 6 61 66, ekonomkonotop@ukr.net 

Gapeeva Lyudmila  

Head of Economics Department of Konotop City Council 

 

Required annexes: 

  

 

Обов’язкові додатки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Начальник управління економіки                        Людмила ГАПЄЄВА 
 



\\ 

Будівництво та обслуговування АГНКС, АЗС, АГЗС 

 
 

Розділ I: Інформація про ділянку 

Назва 

Земельна  ділянка комерційного призначення  
(пропонується для будівництва та обслуговування АГНКС, АЗС, 

АГЗС) 

Область Сумська 

Місто Конотоп, вул. Сумська 

 

 

Розділ IІ: Розташування ділянки 

  

 



Розділ IIІ: Характеристика ділянки 

Загальна площа 
(га) 

0,8 га 

Площа під 

використанням (га) 
 

- 

Вільна площа 0,8 га 

Форма 

землекористування 

Продаж у власність  

Продаж права оренди  

Опис ділянки 

Земельна ділянка по вул. Сумський вільна від забудов, 
передбачена для продажу у власність або оренду під 

будівництво та обслуговування АГНКС, АЗС, АГЗС. Розташована 
на території міської ради на виїзді з міста 

 
 

Розділ  IV: Інфраструктура 

Вид об’єкту 
інфраструктури 

Існує Опис 

Аеропорт (в радіусі 50 

км) 
 

 НІ - 

Залізниця (на ділянці) 
 

 НІ Відстань до залізничної колії 50 м 

Автошляхи (в радіусі 
5км) 
 

 ТАК  
Ділянка межує з автошляхом сполученням 

Конотоп-Суми 

Порти (в межах 1 км) 
 

 НІ - 

Газ (на ділянці)  НІ 
Газопровід середнього тиску, максимальна 

відстань 30 м 

Електроенергія (на 

ділянці) 

 

 ТАК  Ділянка межує з  джерелом підключення  

Водопостачання (на 
ділянці) 

 

 ТАК Відстань до джерела підключення 20 м 

Каналізація (на ділянці) 

 
 ТАК Відстань до джерела підключення 20 м 

Телекомунікації 

 
 НІ В межах 1 км розташована ретрансляторна вишка 

 



Розділ V: Інфраструктура 

Запитання Відповідь Коментар 

Включена до 
Генерального плану 

 ТАК  

Природоохоронні 

обмеження 
 НІ 

Дотримання природоохоронного законодавства 
України 

Захист довкілля  НІ 

Дотримання вимог захисту довкілля, відсутність 
шкідливого виробництва та напрямків 

діяльності, які можуть спричинити забруднення 
навколишнього середовища 

 

 

 

Розділ VI: Контактна інформація  

Установа Управління економіки Конотопської міської ради 

Адреса м. Конотоп, пр-т Миру,8, кабінет №402 

Веб-сторінка www.rada.konotop.org  Електронна 

пошта  
ekonomkonotop@ukr.net 

Телефон +3 8 (05447) 6-61-66 Факс  +3 8 (05447) 2-63-75 

http://www.rada.konotop.org/
mailto:ekonomkonotop@ukr.net


 

Будівництво об’єкту соцінфраструктури  

 

 
 

 
 

 

Розділ I: Інформація про ділянку 

Назва 
Земельна  ділянка комерційного призначення  

(пропонується для будівництва авто майданчику) 

Область Сумська 

Місто Конотоп, вул. Лазаревського 

Розділ IІ: Розташування ділянки 

 

Розділ III: Характеристика ділянки 

Загальна площа (га) 0,1 га 

Площа під 

використанням (га) 
- 

Вільна площа 0,1 га 

Форма 
землекористування 

Продаж у власність 

Продаж права оренди  

Опис ділянки 

Земельна ділянка по  вул. Лазаревського (біля заводу ТОВ 

НВО «Червоний металіст»)  вільна від забудов, 
передбачена для продажу у власність або оренду для 

будівництва об’єкту соцінфраструктури, майданчику для 
зберігання автомобілів 



Розділ  IV: Інфраструктура 

Вид об’єкту 

інфраструктури 
Існує Опис 

Аеропорт (в радіусі 50 

км) 
 НІ - 

Залізниця (на ділянці)  НІ Відстань до залізничної колії 4 км 

Автошляхи (в радіусі 

5км) 
 ТАК  Біля ділянки проходить дорога з твердим покриттям   

Порти (в межах 1 км)  НІ - 

Газ (на ділянці)  НІ 
Газопровід середнього тиску, максимальна відстань 
≈ 50 м 

Електроенергія (на 
ділянці) 

 ТАК  Ділянка межує з  джерелом підключення 

Водопостачання (на 
ділянці) 

 ТАК Відстань до джерела підключення ≈50 м 

Каналізація (на 

ділянці) 
 ТАК Відстань до джерела підключення ≈ 50 м 

Телекомунікації  НІ - 

 

Розділ V: Інфраструктура 

Запитання Відповідь Коментар 

Включена до 
Генерального плану 

 ТАК  

Природоохоронні 

обмеження 
 НІ 

Дотримання природоохоронного законодавства 
України 

Захист довкілля  НІ 

Дотримання вимог захисту довкілля, відсутність 
шкідливого виробництва та напрямків 

діяльності, які можуть спричинити забруднення 
навколишнього середовища 

 

 

 
 

 
 
 

 

Розділ VI: Контактна інформація  

Установа Управління економіки Конотопської міської ради 

Адреса м. Конотоп, пр-т Миру,8, кабінет №402 

Веб-сторінка www.rada.konotop.org  Електронна 
пошта  

ekonomkonotop@ukr.net 

Телефон +3 8 (05447) 6-61-66 Факс  +3 8 (05447) 2-63-75 

http://www.rada.konotop.org/
mailto:ekonomkonotop@ukr.net


 

Будівництво станції техобслуговування 

 

Розділ  IV: Інфраструктура 

Розділ I: Інформація про ділянку 

Назва 

Земельна  ділянка комерційного призначення  
(пропонується для будівництва станції техобслуговування 

автомийки та шиномонтажу) 

Область Сумська 

Місто Конотоп, вул.  Деповська 

Розділ IІ: Розташування ділянки 

 

Розділ III: Характеристика ділянки 

Загальна площа (га) 0,1 га 

Площа під 

використанням (га) 
- 

Вільна площа 
 

0,1 га 

Форма 
землекористування 

Продаж у власність  

Продаж права оренди  

Опис ділянки 

Земельна ділянка по  вул. Деповська  (район будинку 

№103)  вільна від забудов, передбачена для продажу у 
власність або оренду для будівництва  станції 
техобслуговування автомийки та шиномонтажу 

 



Вид об’єкту 
інфраструктури 

Існує Опис 

Аеропорт (в радіусі 50 

км) 
 НІ - 

Залізниця (на ділянці)  НІ Відстань до залізничної колії  2 км 

Автошляхи (в радіусі 
5км) 

 ТАК  Біля ділянки проходить дорога з твердим покриттям   

Порти (в межах 1 км)  НІ - 

Газ (на ділянці)  НІ 
Газопровід середнього тиску, максимальна відстань 
≈ 50 м 

Електроенергія (на 
ділянці) 

 ТАК  Ділянка межує з  джерелом підключення 

Водопостачання (на 
ділянці) 

 ТАК Відстань до джерела підключення ≈ 50 м 

Каналізація (на 
ділянці) 

 ТАК Відстань до джерела підключення ≈ 50 м 

Телекомунікації  НІ У радіусі 2 км  розташована ретрансляторна вишка 

 

Розділ V: Інфраструктура 

Запитання Відповідь Коментар 

Включена до 
Генерального плану 

 ТАК  

Природоохоронні 

обмеження 
 НІ 

Дотримання природоохоронного законодавства 
України 

Захист довкілля  НІ 

Дотримання вимог захисту довкілля, відсутність 
шкідливого виробництва та напрямків 

діяльності, які можуть спричинити забруднення 
навколишнього середовища 

 
 

 
 
 

Розділ VI: Контактна інформація  

Установа Управління економіки Конотопської міської ради 

Адреса м. Конотоп, пр-т Миру,8, кабінет №402 

Веб-сторінка www.rada.konotop.org  Електронна 
пошта  

ekonomkonotop@ukr.net 

Телефон +3 8 (05447) 6-61-66 Факс  +3 8 (05447) 2-63-75 

http://www.rada.konotop.org/
mailto:ekonomkonotop@ukr.net


 

Будівництво магазину-кафе  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Розділ I: Інформація про ділянку 

Назва 
Земельна  ділянка комерційного призначення  
(пропонується для будівництва магазину-кафе) 

Область Сумська 

Місто Конотоп, вул. М.Немолота 

Розділ IІ: Розташування ділянки 

 

Розділ III: Характеристика ділянки 

Загальна площа (га) 0,3487 га 

Площа під 

використанням (га) 
- 

Вільна площа 0,3487 га 

Форма 
землекористування 

Продаж у власність  

Продаж права оренди  

Опис ділянки 

Земельна ділянка по  вул. М.Немолота (навпроти 

молзаводу) вільна від забудов, передбачена для продажу у 
власність або оренду для будівництва магазину-кафе 



Розділ  IV: Інфраструктура 

Вид об’єкту 

інфраструктури 
Існує Опис 

Аеропорт (в радіусі 50 

км) 
 НІ - 

Залізниця (на ділянці)  НІ Відстань до залізничної колії 1,5 км 

Автошляхи (в радіусі 

5км) 
 ТАК  Біля ділянки проходить дорога з твердим покриттям   

Порти (в межах 1 км)  НІ - 

Газ (на ділянці)  НІ 
Газопровід середнього тиску, максимальна відстань 
≈ 50 м 

Електроенергія (на 
ділянці) 

 ТАК  Ділянка межує з  джерелом підключення 

Водопостачання (на 
ділянці) 

 ТАК Відстань до джерела підключення ≈ 50 м 

Каналізація (на 

ділянці) 
 ТАК Відстань до джерела підключення ≈ 50 м 

Телекомунікації  НІ У радіусі 1 км розташована ретрансляторна вишка 

 

Розділ V: Інфраструктура 

Запитання Відповідь Коментар 

Включена до 
Генерального плану 

 ТАК  

Природоохоронні 

обмеження 
 НІ 

Дотримання природоохоронного законодавства 
України 

Захист довкілля  НІ 

Дотримання вимог захисту довкілля, відсутність 
шкідливого виробництва та напрямків 

діяльності, які можуть спричинити забруднення 
навколишнього середовища 

 

 

 

Розділ VI: Контактна інформація  

Установа Управління економіки Конотопської міської ради 

Адреса м. Конотоп, пр-т Миру,8, кабінет №402 

Веб-сторінка www.rada.konotop.org  Електронна 

пошта  
ekonomkonotop@ukr.net 

Телефон +3 8 (05447) 6-61-66 Факс  +3 8 (05447) 2-63-75 

http://www.rada.konotop.org/
mailto:ekonomkonotop@ukr.net


 

Будівництво об’єкту соціально-культурного призначення  

 

Розділ  IV: Інфраструктура 

Розділ I: Інформація про ділянку 

Назва 
Земельна  ділянка комерційного призначення  
(пропонується для будівництва об’єкту соцкультпобуту) 

Область Сумська 

Місто Конотоп, вул. Фурманова 

Розділ IІ: Розташування ділянки 

 

Розділ III: Характеристика ділянки 

Загальна площа (га) 0,0357 га 

Площа під 

використанням (га) 
- 

Вільна площа 0,0357 га 

Форма 
землекористування 

Продаж у власність  

Продаж права оренди  

Опис ділянки 

Земельна ділянка по  вул. Фурманова  вільна від забудов, 

передбачена для продажу у власність або оренду для 
будівництва об’єкту соцкультпобуту  



Вид об’єкту 
інфраструктури 

Існує Опис 

Аеропорт (в радіусі 50 

км) 
 НІ - 

Залізниця (на ділянці)  НІ Відстань до залізничної колії  0,3 км 

Автошляхи (в радіусі 
5км) 

 ТАК  Біля ділянки проходить дорога з твердим покриттям   

Порти (в межах 1 км)  НІ - 

Газ (на ділянці)  НІ 
Газопровід середнього тиску, максимальна відстань 
50 м 

Електроенергія (на 
ділянці) 

 ТАК  Ділянка межує з  джерелом підключення 

Водопостачання (на 
ділянці) 

 ТАК Відстань до джерела підключення ≈ 50 м 

Каналізація (на 
ділянці) 

 ТАК Відстань до джерела підключення ≈ 50 м 

Телекомунікації  НІ Поряд  розташована ретрансляторна вишка 

 

Розділ V: Інфраструктура 

Запитання Відповідь Коментар 

Включена до 
Генерального плану 

 ТАК  

Природоохоронні 

обмеження 
 НІ 

Дотримання природоохоронного законодавства 
України 

Захист довкілля  НІ 

Дотримання вимог захисту довкілля, відсутність 
шкідливого виробництва та напрямків 

діяльності, які можуть спричинити забруднення 
навколишнього середовища 

 
 

 

Розділ VI: Контактна інформація  

Установа Управління економіки Конотопської міської ради 

Адреса м. Конотоп, пр-т Миру,8, кабінет №402 

Веб-сторінка www.rada.konotop.org  Електронна 
пошта  

ekonomkonotop@ukr.net 

Телефон +3 8 (05447) 6-61-66 Факс  +3 8 (05447) 2-63-75 

http://www.rada.konotop.org/
mailto:ekonomkonotop@ukr.net

