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Локалізація 

Назва вулиці Тургєнєва    

Район (в місті), місцевість м.Володимир-Волинський 

Географічні координати 50°51'56.6"N 24°21'49.1"E 

Властивості 

місцевості 

Максимально доступна площа (як одна ділянка) 

[га] 

8, 65га   

Можливості для розвитку (короткий опис) Передбачена для розміщення 

виробничих потужностей. 

Інформація про 

власність 

Орієнтовна ціна землі (грн./м
2
) - 

Власник(и) Володимир-Волинська міська рада   

Наявність актуального концептуального 

дизайну (Так/Ні) 

Ні 

Зонування Промисловий район міста 

Характеристика 

землі (ділянки) 

Вид ґрунту на ділянці (га) - 

Різниця в рівні землі (м) (рівнинний) 

Використання землі на даний час Не використовується 

Забрудненість ґрунтових та підґрунтових вод 

(Так/Ні) 

Ні  

Рівень підґрунтових вод (м) - 

Чи були проведені геологічні дослідження 

ділянки (Так/Ні) 

Ні 

Ризик затоплення чи зсувів землі (Так/Ні) Ні 

Підземні перешкоди (Так/Ні) Ні 

Наземні та повітряні перешкоди (Так/Ні) Ні 

Екологічні обмеження (Так/Ні) Ні 

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

Транспортне 

положення 

Доступ доріг до ділянки (вид та ширина 

доступної дороги) 

Грунтова 5 м   

Найближча автомагістраль/дорога 

національного значення (км) 
Відстань до автомобільної дороги   

державного значення Ковель-  

Володимир-Волинський-Червоноград- 

Жовква (Р-15) – 3,7 км   
Морські та річкові порти в радіусі до 200 км - 

Залізнична колія (км) 2,6  

Залізнична під’їзна колія (км) 2,6 

Найближчий діючий аеропорт (км) 140 (Львів) 

Найближчий морський порт (км) 940 (Одесса) 

Наявна 

інфраструктура 

Електрифікація (Так/Ні) Ні 

 точка з’єднання (відстань від кордону 

ділянки) (м) 

100 

 напруга електричного току (кВТ) 35 

 допустима електрична ємність (MW) - 

Газифікація (Так/Ні) Та 

 точка з’єднання (відстань від кордону 

ділянки) (м) 

500 

 показник теплотворної здатності 

(MJ/Nm
3
) 

- 

 діаметр труби (мм) - 

Водопостачання (Так/Ні)  

 точка з’єднання (відстань від кордону 

ділянки) (м) 

артезіанська свердловина   

 допустима пропускна здатність (м
3
/24 г) - 

Очисні споруди (Так/Ні) Ні 

Телекомунікації (Так/Ні) Та 

 точка з’єднання (відстань від кордону 

ділянки) (м) 

0,1 

 Орієнтовна вартість підведення інженерних - 
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мереж (вказуються витрати на підведення 

необхідних комунікацій) 

 Поточний стан 

справ (наявність 

необхідних 

дозволів, 

результати зміни 

призначення 

земельної 

ділянки, тощо)  

Цільове призначення земельної  ділянки - для розміщення та експлуатації основних,  

підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та  

іншої промисловості. 

Можливості 

державної 

підтримки 

На основі державно-приватного партнерства або інша форма 

Можливості 

місцевої 

підтримки 

Сприяння у розвитку інфраструктури. 

Інші актуальні 

коментарі 

 

Пропозиція 

підготовлена 
Начальник управління економічного розвитку та інвестицій  

Субицька Оксана Мирославівна 

вул. Данила Галицького 5 Володимир-Волинський 

+38 (03342) 3-85-18, +38 (03342) 3-57-07 

post@volodymyrrada.gov.ua 

Контактна особа Начальник управління економічного розвитку та інвестицій  

Субицька Оксана Мирославівна 

вул. Данила Галицького 5 Володимир-Волинський 

+38 (03342) 3-85-18, +38 (03342) 3-57-07 

post@volodymyrrada.gov.ua 
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