Анкета «Земельна ділянка типу «Ґрінфілд»
Розділ I: Адміністративно-територіальна приналежність земельної ділянки
Назва

Земельна ділянка в с.Михайлівка

Область

Рівненська

Район

Радивилівський

Місто/село

с.Михайлівка

Кадастровий №

-

Розділ II: Власність земельної ділянки – правова ситуація
Власник

Комунальна власність

Цільове призначення земель

Землі житлової та громадської забудови

Розташування – в межах
населеного пункту/ні

В межах населеного пункту

Функціональне використання

Не використовується

Юридичний титул використання

-

Наявність/відсутність на
земельній ділянці капітальних
будівель, споруд (в минулому)

відсутні

Юридичні титули на об’єкти
нерухомості на земельній
ділянці

-

Наявність корисних копалин під
поверхнею земельної ділянки

-

Включення до Генерального
плану

-

Розділ III: Характеристика ділянки
Площа (га)

0,27 га

Ціна продажу, оренди (грн./м )

-

Інформація про геологію, ґрунти

Дернові середньо щебенюваті грунти

Оточення земельної ділянки

Пн. – землі транспорту, зв’язку; пд. – землі житлової забудови; зх. –
землі транспорту, зв’язку; сх. – землі громадського призначення

2

Відстань до житла (по прямій
лінії) від межі земельної ділянки

10 метрів

Відстань до інших будівель (по
прямій лінії) від межі земельної
ділянки

7 метрів

Наявність/відсутність на
земельній ділянці твердого
покриття

відсутнє

Відомості про забруднення
ґрунту або підземних вод

-

Можливість отримати джерельну
є можливість
воду на ділянці
Наявність в межах земельної
ділянки іншої санітарної зони

-

Природоохоронні обмеження

-

Додаткова інформація

-

(проблемні питання)
Розділ IV: Транспортна інфраструктура земельної ділянки
Розташування ділянки по
відношенню до автомобільних
під’їзних шляхів, відстань в км.

30 метрів

Відстань до автомагістралей
міжнародного значення, км.

20 метрів

Наявність залізничної колії
Відстань до найближчої
залізничної станції, км.

1 кілометр

Відстань до аеропорту, км.

85 кілометрів

Розділ V: Інженерно-технічна інфраструктура земельної ділянки
Відстань по прямій лінії від можливого місця підключення до:
Електромережі:
Категорія (I, II, III)
Параметри
Потужність
Підстанції/Трансформатори

15 метрів
220-380 Кв.
60 метрів

Газової мережі
3
Продуктивність (м /год.)
Тиск (атм.)
Найближча ГРС

2 метри

Водопровідної мережі
3
Продуктивність (м /год.)

25 метрів
30м.куб/год.

Мережі дощової каналізації
Діаметр, мм.

-

Каналізаційної мережі
Діаметр, мм.

-

Мережі теплопостачання
Діаметр, мм.

-

Телекомунікацій

-

10 кілометрів

Розділ VI: Власник / контактна особа
ІПБ

Маркович Віктор Андрійович

Посада

Михайлівський сільський голова

Організація

Сільська рада

Адреса

с.Михайлівка, вул.Київська,1

Eелектронна пошта, веб-сайт

-

Телефон/факс

(03633) 27-7-10

Мова спілкування

Українська

Російська

Інформацію надав

Маркович Віктор Андрійович

Дата актуалізації

15.07.2014

Англійська

Інші:

