
ПАТ «Янтар», вул. Житомирська, 2 
Brownfield Короткий опис 

0,34 га Майданчик з твердим покриттям, наявний кран козловий. 
Є під’їзна дорога. 
Наявне підключення до електро- та  газової мереж, водопостачання та 
водовідведення. 

Виробничі площі Короткий опис 

3800 м2 Виробничі приміщення ЗАТ «Янтар» (6 виробничих площ). Висота – 3-4 м.  
Комунікації в наявності, є під’їзні залізничні колії. 
В деяких приміщеннях наявне виробниче обладнання в задовільному робочому  
стані (каніфольно-терпентинний цех). Склади, побутовий корпус (незакінчене  
будівництво) – території, що охороняються. 

Контакти 

Сергієнко Ігор Анатолійович 
+38(067)4120645 

http://www.yantar-
lk.com.ua/index.php/ua/ 
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УВП УТОС, вул. К.Лібкнехта, 1 
Виробничі площі Короткий опис 

2500 м2 Виробничі приміщення 3-поверхової будівлі. Висота приміщень – 3,7 м.  
Комунікації в наявності, є вантажний ліфт (1000 кг). 
І поверх будівлі має 12 виробничих кімнат (в т.ч. туалетна кімната) загальною площею 
594 м2 та коридор 232,6 м2  
ІІ поверх – 7 виробничих кімнат (в т.ч. туалетна кімната) загальною площею 275,6 м2 
та  виробничий цех 551 м2,  
ІІІ поверх – 11 виробничих кімнат (в т.ч. туалетна кімната) загальною площею 404,7 м2, 
коридор виробничий 43,04 м2 та цех виробничий 378,9 м2 

Контакти 

Бовсунівський Юрій 
Миколайович 

+38(067)4111485 
utos-kor@ukr.net 



ПАТ «ХІММАШ», вул. Б.Хмельницького, 18 

Виробничі площі Короткий опис 

34500 м2 Частина невикористаних приміщень підприємства, яке виробляє апарати повітряного 
охолодження для різних середовищ в технологічних процесах нафтопереробної, 
газової та інших галузях промисловості. Висота 6-10 м. 
На території є «пожежне озеро». 
Комунікації наявні. По території підприємства проходить залізнична колія. 

Контакти 

Бабаджанова Олена 
Миколаївна 

+38(097)6909250 
http://www.khimmash.c

om.ua/ 
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МПП «МЕТА», вул. Маяковського, 109-а 

Виробничі площі Короткий опис 

2000 м2 Виробничі приміщення  (складські приміщення, виробничі цехи). 3-поверхова будівля 
на земельній ділянці 2,0 га. Висота приміщень – 3-4 м. Наявна рампа. 

  Всі комунікації проходять по території промислової зони, тому є можливість   
  проведення водопостачання та каналізації  

Контакти 

Бовсунівський Юрій 
Миколайович 

+38(067)4111485 
Бахур Леся Василівна 

+38 (04142)45070 



ТОВ «ІНГА ПЛЮС», вул. Б.Шосе, 7 
Brownfield Короткий опис 

1,8 га Майданчик з твердим покриттям, на території знаходиться електромеханічний цех, 
офіс. Є під’їзна дорога.  

Виробничі площі Короткий опис 

950 м2 Виробничі приміщення, в тому числі арочний склад  450 м2, офісне приміщення 100 
м2 . Висота 7 м. 
Наявне підключення до електромережі, водопостачання та водовідведення. 
Опалення – газ, тверде паливо. 

Контакти 

Ярко Олександр Миколайович 
+38(050)2084703  

tovinga5613@ukr.net     
inga.com.ua 
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ТОВ «ДКТ БУД», вул. Шатрищанська, 59 

Виробничі площі Короткий опис 

2500 м2 Три  сумісні капітальні споруди. Висота перекриття 12 метрів. В приміщеннях наявні 
кран-балки вантажопідйомністю 5 тон. Власна трансформаторна підстанція  2 мВт.  В 
приміщенні проведені всі інженерні комунікації газ, вода, каналізація. Наявна 
площадка з твердим покриттям 1500 м² під стоянку машин. 

Контакти 

Скрипченко Павло Васильович 
(04142)30800 

+38(097)3932994 



Інвестиційні пропозиції 

  
Проєкт:  

Будівництво логістичного комплексу 
 



Інвестиційні пропозиції 

  

Проєкт передбачає будівництво і 
експлуатацію сучасного 
логістичного комплексу на 
земельній ділянці площею 4,5 га 
(приватна власність ТОВ «ЄВРО»). 
Складські приміщення класу «С» з 
можливістю підвищення категорії 
до класу «А, В+» 

Ініціатор: ТОВ «ЄВРО» 
Директор Сергій Паламарчук 

Деталі: Ірина 096 2841840, 067 5017941 
e-mail: ukr.kor@ukr.net, servisbud@i.ua 


