
Інвестиційна пропозиція Greenfield №1 

Локалізація Назва вулиці с.Червоний Розділ, 
Новоукраїнського району 

Район(в місті), місцевість Помічнянська ОТГ, сільська 

Географічні координати  

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа( як одна 
ділянка)/га 

36,59(земельна ділянка під 
водним об’єктом 24,43 га, 
прибережна захисна смуга 
12,16 га ) 

Можливості для розвитку (короткий опис) Земельна ділянка розташована 
на території старостинського 
округу Помічнянської міської 
об'єднаноїтериторіальної 
громади в с. Червоний Розділ 
Новоукраїнського району, 
площею 36,59 га земельна 
ділянка під водним об'єктом, 
прибрежна захисна смуга які 
можливо використовувати як 
основу для розвитку реакційних 
об'єктів. У тому числі 
рибогосподарських потреб. 

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн/м2) 26,15 

Власник Комунальна власність 
Помічнянської  ОТГ 

Наявність концептуального дизайну (так/ні) ні 

Зонування  Перша економіко-планувальна 
зона 

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид грунту на ділянці(га) чорноземи звичайні 
сильнозмиті, глинисті 

Різниця в рівні землі(м) 66 

Використання землі на даний час не використовується 

Забрудненість грунтових та підгрунтових вод 
(так/ні) 

ні 

Рівень підгрунтових вод (м)  

Чи були проведені геологічні дослідження 
ділянки (так/ні) 

ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі(так/ні) ні 

Підземні перешкоди (так/ні) ні 

Наземні та повітряні перешкоди(так/ні) так 

Екологічні обмеження (так/ні) ні 

Будинки чи інші конструкції на ділянці(так/ні) ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки( вид та ширина 
доступної дороги) 

грунтова дорога, 4м ширина 

Найближча автомагістраль/дорога 
національного значення(км) 

траса Кишинів-Полтаваза 5 км 
від ділянки 

Морські та річкові порти в радіусі до 200 км відсутні 

Залізнична колія(км) м.Помічна –10 км 

Залізнична під'їздна колія(км) м.Помічна –10км 

Найближчий діючий аеропорт (км) м.Кропивницький-70км 

Найближчий морський порт (км) м.Одеса приблизно за 275 км 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (так/ні) ні 

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

до 1 км 



 напоруга електричного струму(кВт)  

 допустима електрична ємність (МW)  

Газифікація (так/ні) ні 

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

 

 показник теплотворгної 
здатності(MJ/Nm2) 

 

 діаметр труби (мм)  

Водопостачання (так/ні) ні 

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

 

 допустима пропускна здатність(м3/24г)  

Очисні споруди (так/ні) ні 

Телекомунікація( так/ні) ні 

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

 

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

 

Поточний стан 
справ (наявність 
необхідних 
дозволів, 
результати зміни 
призначення 
земельної 
ділянки, тощо) 

Характеристика: 
 
 Бажане цільове призначення: 
 
 Містобудівна документація вимагає 
розроблення. 

пасовища, ділянка вільна під 
забудови.  
будівництво та екплуатація 
закладів рекреації 

Можливості 
державної 
підтримки 

  

Можливості 
місцевої 
підтримки 

Стимули, які орган місцевого самоврядування 
пропонує для інвестору 

Супроводження інвестора, 
сприяння у отриманні 
дозвільної документації, 
укладанні договорів оренди 

Інші актуальні 
коментарі 

Право користування  довгострокова оренда 

Пропозиція 
підготовлена 

ПІП, посада, контактні телефонии, е-mail, тощо Чоботар Антоніна Петрівна – 

спеціаліст з питань інвестицій 

відділу фінансів , економіки та 

інвестицій виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради 

(067) 348 02 37 

1809antonina@gmail.com 

 

Контактна особа ПІП, посада, контактні телефонии, е-mail, тощо Антошик Микола Миколайович – 

міський голова Помічнянської ОТГ 

(05253) 27 2 60 

sekretar@pomichnamr.gov.ua 

 

 

 

 



 

Інвестиційна пропозиція Greenfield №2  

Локалізація Назва вулиці за межами с. Новопавлівка 
Новоукраїнського району 

Район(в місті), місцевість Помічнянська ОТГ, сільська 

Географічні координати  

Властивості 
місцевості 

Максимально доступна площа( як одна 
ділянка)/га 

7,02 

Можливості для розвитку (короткий опис) Земельна ділянка розташована 
єдиним массивом, загальною 
площею 7,02 га розташованана 
території старостинського 
округу Помічнянської міської 
об'єднаної територіальної 
громади за межами 
с.Новопавлівка 
Новоукраїнського району  

Інформація про 
власність 

Орієнтовна ціна землі (грн/м2) 7,12 

Власник комунальна власність 
Помічнянської ОТГ 

Наявність концептуального дизайну (так/ні) ні 

Зонування   

Характеристика 
землі (ділянки) 

Вид грунту на ділянці(га) чорнозем звичайний 

Різниця в рівні землі(м) 5м  

Використання землі на даний час не використовується 

Забрудненість грунтових та підгрунтових вод 
(так/ні) 

ні 

Рівень підгрунтових вод (м) ні 

Чи були проведені геологічні дослідження 
ділянки (так/ні) 

ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі(так/ні) ні 

Підземні перешкоди (так/ні) ні 

Наземні та повітряні перешкоди(так/ні) ні 

Екологічні обмеження (так/ні) ні 

Будинки чи інші конструкції на ділянці(так/ні) ні 

Транспортне 
положення 

Доступ доріг до ділянки( вид та ширина 
доступної дороги) 

грунтова дорога, ширина 4 м 

Найближча автомагістраль/дорога 
національного значення(км) 

траса Кишинів-Полтаваза 5 км 
від ділянки 

Морські та річкові порти в радіусі до 200 км відсутні 

Залізнична колія(км) м.Помічна –10 км 

Залізнична під'їздна колія(км) м.Помічна –10км 

Найближчий діючий аеропорт (км) м.Кропивницький-70км 

Найближчий морський порт (км) м.Одеса приблизно за 275 км 

Наявна 
інфраструктура 

Електрифікація (так/ні) ні 

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

до 2 км 

 напоруга електричного струму(кВт)  

 допустима електрична ємність (МW)  

Газифікація (так/ні) ні 

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

 

 показник теплотворгної  



здатності(MJ/Nm2) 

 діаметр труби (мм)  

Водопостачання (так/ні) ні 

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

 

 допустима пропускна здатність(м3/24г)  

Очисні споруди (так/ні) ні 

Телекомунікація( так/ні)  

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

 

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

 

Поточний стан 
справ (наявність 
необхідних 
дозволів, 
результати зміни 
призначення 
земельної 
ділянки, тощо) 

Характеристика: 
 
 Містобудівна документація вимагає 
розроблення. 

територія колишньої військової 
ракетної частини. 

Можливості 
державної 
підтримки 

  

Можливості 
місцевої 
підтримки 

Стимули, які орган місцевого самоврядування 
пропонує для інвестору 

Супроводження інвестора, 
сприяння у отриманні 
дозвільної документації, 
укладанні договорів оренди 

Інші актуальні 
коментарі 

Право користування  довгострокова оренда 

Пропозиція 
підготовлена 

ПІП, посада, контактні телефонии, е-mail, тощо Чоботар Антоніна Петрівна – 

спеціаліст з питань  інвестицій 

відділу фінансів , економіки та 

інвестицій виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради 

(067) 348 02 37 

1809antonina@gmail.com 

 

Контактна особа ПІП, посада, контактні телефонии, е-mail, тощо Антошик Микола Миколайович – 

міський голова Помічнянської ОТГ 

(05253) 27 2 60 

sekretar@pomichnamr.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. План-схема розміщення земельної ділянки 1. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-схема розміщення земельної ділянки 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


