
Профіль «ЗЕЛЕНОГО» інвест. майданчика – земельної ділянки для потенційної інвестиційної діяльності (green field) 

№ 

Місце розташування 
(нас.пункт,район, 

область) та гіперлінк на 
карту і фото ділянки 

 Площа (га) 

Цільове 
призначення 

земель і 
кадастровий 

номер (за 
наявності) 

Юр. статус і 
власник зем. 

ділянки     

Наявність і довжина 
під’їзних шляхів 

(дорога з твердим 
покриттям; ґрунтова), 

км  

Відстань до 
найближчих 

автодоріг 
міжнародного/обласн

ого/місцевого 
значення;залізниці, 

км. 

Наявність та/або 
можливість 
підведення 

інфраструктури (водо-

,електро-, 

газопостачання, 
каналізація та ін.) 

Пропоноване 
використання/сфе
ра інцест. проету і 

можливі права 
користування 

(власність, 
оренда) 

1 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 
м.Баштанка, вул. 

Ювілейна, 102 

0,5361 

Житлова та 
громадська 

забудова 

Баштанська 
ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям, 

відстань- 0,05км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 0,5 км.,   

залізнична станція 
«Явкине»  -8км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електро-, 

газопостачання 

оренда 

2 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 
м.Баштанка, вул. 
Полтавська, 57 

0,4372 

Житлова та 
громадська 

забудова 

Баштанська 
ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям,  

відстань- 0,05км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 0,01 км.,   

залізнична станція 
«Явкине»  -9км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електро-, 

газопостачання 

оренда 

3 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 
м.Баштанка, вул. 
Промислова, 17б 

1,0267 
громадська 

забудова 

Баштанська 
ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям,  

відстань- 0,05км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 0,5 км.,   

залізнична станція 
«Явкине»  -7км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електро-, 

газопостачання 

оренда 

4 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 
м.Баштанка, вул. 

Промислова між №13 
та №15 

1,2338 
Землі 

промисловості 
Баштанська 

ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям,  

відстань- 0,05км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 0,5 км.,  

залізнична станція 
«Явкине» -7км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електро-, 

газопостачання 

оренда 

5 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 
м.Баштанка, вул. 

Промислова між №18 
та №20 

1,0587 
Землі 

промисловості 
Баштанська 

ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям,  

відстань- 0,05км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 0,5 км.,   

залізнична станція 
«Явкине» -7км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електро-, 

газопостачання 

оренда 

6 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 
м.Баштанка, вул. 

Грушевського 

3,1293 
Землі 

промисловості 
Баштанська 

ОТГ 

дорога з т вердим 
покриттям, 

відстань- 0,05км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 1 км.,   

залізнична станція 
«Явкине»  -8км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електро-, 

газопостачання 

оренда 

7 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 

с.Добре 

7,0 
Землі 

промисловості 
Баштанська 

ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям,  

відстань- 0,1км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 7 км.,   

залізнична станція 
«Явкине»   -1км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електро-, 

газопостачання 

оренда 

8 
Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 4,79 

Землі 
промисловості 

Баштанська 
ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям, 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 0,5 км.,   

Можливість 
підведення водо-, 

оренда 



 

 

 

 

 

Профіль «ФІОЛЕТОВОГО» інвест. майданчика – земельної ділянки для потенційної інвестиційної діяльності (brown field) 

№ 

Місце розташування 
(нас.пункт,район, 

область) та гіперлінк 
на карту і фото 

ділянки 

Площа (га) і 
кадастровий 

номер (за 
наявності) 

К-сть, призначення і 
площа приміщень 

(кВ.м.) та їх стан 
(фундамент, стіни, 

покрівля та ін.) 

Юр. статус і власник 
майна/юр. статус і 

власник зем. ділянки 
під об’єктами 

Відстань до 
найближчих 

автодоріг 
міжнародного/обла

сного/місцевого 
значення;залізниці, 

км. 

Наявність та/або 
можливість 
підведення 

інфраструктури 
(водо-,електро-, 

газопостачання, 
каналізація та ін.) 

Пропоноване 
використання/сфера 

інцест. проету і 
можливі права 
користування 

(власність, оренда) 

1 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 
м.Баштанка, вул. 

Сизоненка, 1б 

2,8362 

400,0  

стан фундаменту, стін 
та покрівлі задовільний 

Баштанська ОТГ 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 3 км., 

залізнична станція 
«Явкине»   -5км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електро-, 

газопостачання 

оренда 

 

с.Добре відстань- 0,1км залізнична станція 
«Явкине»  -0,5км. 

електропостачання 

9 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 

с.Добре 

4,2 
Землі 

промисловості 
Баштанська 

ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям, 

відстань- 0,1км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 0,5 км.,   

залізнична станція 
«Явкине»  -0,5км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електропостачання 

оренда 

10 

Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, 

с.Добре 

2,0 
Землі 

промисловості 
Баштанська 

ОТГ 

дорога з твердим 
покриттям, 

відстань- 0,1км 

Дніпро- Миколаїв 
Н11- 0,5 км.,   

залізнична станція 
«Явкине»  -0,5км. 

Можливість 
підведення водо-, 

електропостачання 

оренда 


