
 

СОСНИЧЧИНА  

ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ 
 

16100, смт Сосниця, вул. Грушевського, 15 

тел./факс (04655) 21530 

e-mail: ssadm@ukrpost.ua 

             sosnapk@gmail.com  

mailto:ssadm@ukrpost.ua
mailto:sosnapk@gmail.com


Інвестиційні пропозиції  

у сфері агропромислового комплексу 

 

Незадіяні приміщення колишнього дитячого садка - розмір 
земельної ділянки - 0,55 га, площа приміщень - 493,4 кв.м;  

Напрями використання - для комерційної діяльності (база 
відпочинку, зелений  чи сільський туризм; 

Місце розташування об’єкта - с. Бутівка, Сосницький район, 
Чернігівська обл., 16152;  

Транспортна розв’язка - відстань до: м. Чернігова - 103 км; 
до автомагістралі Чернігв – Шаповалівка - 6 км ; до 
залізничної станції Бондарівка - 8 км;  

Додаткова інформація - відстань до джерела 
енергозабезпечення - 200 м, опалення водяне, неподалік 
знаходиться р. Десна, ліс, луги, оціночна вартість 140,6 
тис. грн. 



Інвестиційні пропозиції  

у сфері агропромислового комплексу 

Незадіяні приміщення підсобного господарства Сосницького 
хлібокомбінату райспоживспілки (вул. Чернігівська,19а,  
смт. Сосниця, Чернігівська обл., 16100). Розмір земельної ділянки  - 
7,64 га, площа приміщень - 789 кв. м. (ангар, свинарник, приміщення 
для ВРХ, кормоцех), 252 кв. м. - гноєсховище, 225 кв. м. - дві силосні 
траншеї, під’їзна дорога – 1380 кв. м., артезіанська свердловина, 
башта  Рожновського. Двір заасфальтовано, всі приміщення 
огороджені. 

Напрями використання - для комерційної та виробничої діяльності 
(вирощування птиці, худоби, свиней, пилорама, переробка, тощо); 

Транспортна розв’язка - відстань до: м. Чернігова - 91 км; до 
автомагістралі Чернігів-Мена-Сосниця-Гремяч - 0,7 км; до 
залізничної станції м. Мена -18 км  

Додаткова інформація – водопостачання - автономне; 
газопостачання - 3000 м до газопроводу середнього тиску; 
енергозабезпечення - підключено; оціночна вартість 550,0  тис. 
грн. 



Інвестиційні пропозиції  

у сфері агропромислового комплексу 

Незадіяні приміщення колишньої Бондарівської школи. 
Розмір земельної ділянки - 0,50 га, площа приміщень -      
240,0 кв. м; 

Напрями використання - для комерційної діяльності (база 
відпочинку, зелений  чи сільський туризм); 

Місце розташування об’єкта - с. Бондарівка, Сосницький 
район, Чернігівська обл., 16153;  

Транспортна розв’язка - відстань до: м. Чернігова -110 км; 
до автомагістралі - 23 км (Чернігів – Шаповалівка); до 
залізничної станції - 1,5 км   (ст. Бондарівка); 

Додаткова інформація: енергозабезпечення - підключено;  
опалення  - водяне; неподалік від приміщення  знаходиться 
озеро, ліс, луки, балансова вартість 14,3 тис. грн. 



Інвестиційні пропозиції  

у сфері агропромислового комплексу 

 

Вільна незадіяна земельна ділянка. Розмір земельної ділянки -   
4,50 га (землі сільськогосподарського призначення, колишній 
аеродром);  

Напрями використання - будівництво кемпінгу, стоянки для 
автомобілів, АЗС, терміналу для зберігання вантажів, тощо;  

Місце розташування об’єкта - територія Авдіївської сільської 
ради, с. Авдіївка, Сосницький  район, Чернігівська обл., 16110; 

Транспортна розв’язка. Відстань до: м. Чернігова -134 км; до 
автомагістралі - 50 м (Чернігів – Мена – Сосниця – Гремяч); 
до залізничної станції – 63 км  (м. Мена); 

Додаткова інформація: відстань до лінії електропередач 10 Квт - 
1000 м; відстань до газопроводу середнього тиску - 1000 м; 
опалення автономне; умови придбання: продаж права оренди. 


