
www.investincherkasyregion.gov.ua

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk


 М-03; 12,0 км
 залізнична станція "Кононівка"; 7 км 
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 107 км 
 Черкаський річковий порт; 98,5 км 

 електропостачання; 0,05 км
 газопостачання; 0,5 км
 водопостачання; 0,1 км

Локалізація: Золотоніський район, с. Шрамківка
Площа: 18,7178 га 
Географічні координати: 50.150974, 32.124274
Кадастровий номер: 7120655700:01:001:1418  
Форма власності: комунальна
Власник: Шрамківська сільська рада 
Цільове призначення: 14.01 Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка с. Шрамківка 
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B009'03.5%22N+32%C2%B007'27.4%22E/@50.150974,32.1220853,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.150974!4d32.124274
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-0


 Н-01; 0,01 км
 залізнична станція ім. Т. Шевченка; 6,5 км 
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 185 км 
 Черкаський річковий порт; 39 км 

 електропостачання; 2 км
 газопостачання; 0,6 км
 водопостачання; 2,5 км
 водовідведення; 2,5 км

Локалізація: Черкаський район, м. Сміла
Площа: 49,8164 га 
Географічні координати: 49.199126, 31.939941
Кадастровий номер: 7110500000:03:007:0017
Форма власності: комунальна
Власник: Смілянська міська рада 
Цільове призначення:  01.01 Для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (планується зміна цільового
призначення на: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості)
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка м. Сміла
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-smila-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-smila-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-smila-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B011'56.9%22N+31%C2%B056'23.8%22E/@49.1991295,31.9377523,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.199126!4d31.939941
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-smila-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-smila-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-smila-2


 М-05; 0,01 км
 залізнична станція "Умань"; 9,2 км 
 Міжнародний аеропорт "Вінниця"; 162 км
Миколаївський морський торговельний порт; 280 км 

 електропостачання; 0,18 км
 газопостачання; 0,05 км
 водопостачання; 0,05 км
 водовідведення; 0,05 км

Локалізація: Уманський район, с. Піківець
Площа: 14,5823 га (2 ділянки)
Географічні координати: 48.784307, 30.260267
Кадастрові номери: 7124386200:04:000:0003 (8,5184 га); 
 7124386200:02:000:0029 (6,0639 га)
Форма власності: комунальна (8,5184 га), державна (6,0639 га)
Власник: Піківецька сільська рада
Цільове призначення: 16.00 Землі запасу (8,5184 га); 01.01 Для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (6,0639 га)
(планується зміна цільового призначення на: 11.02 Для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості)
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка с. Піківець 
Основні характеристики об’єкта Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-pikivec
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-pikivec
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-pikivec
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B047'03.5%22N+30%C2%B015'37.0%22E/@48.7843105,30.2580783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.784307!4d30.260267
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-pikivec
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-pikivec
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-pikivec


 М-05; 34 км
 залізнична станція "Сатанівка"; 22 км 
 Міжнародний аеропорт "Жуляни"; 200 км 
 Річковий порт м. Київ; 200 км 

 електропостачання; 0,05 км
 газопостачання; 0,5 км
 водопостачання; 0,1 км

Локалізація: Уманський район, смт Цибулів
Площа: 37,6126 га (можливість збільшення до 60 га)
Географічні координати: 49.097745, 29.847626
Кадастровий номер: 7123455500:03:001:1787
Форма власності: не визначено 
Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка смт Цибулів
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-smt-cybuliv-1
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-smt-cybuliv-1
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-smt-cybuliv-1
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B005'51.9%22N+29%C2%B050'51.5%22E/@49.097745,29.8454373,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.097745!4d29.847626?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-smt-cybuliv-1
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-smt-cybuliv-1
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-smt-cybuliv-1


 М-30; 13 км
 залізнична станція "Христинівка"; 10 км 
 Міжнародний аеропорт "Вінниця"; 130 км

 електропостачання; 0,35 км
 газопостачання; 0,3 км
 водопостачання; 0,56 км

Локалізація: Уманський район, смт Верхнячка
Площа: 35,1565 га (можливе збільшення на 65,0474 га)
Географічні координати: 48.834541, 30.054372
Кадастровий номер: 7124655300:02:003:0243
Форма власності: не визначено 
Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка смт Верхнячка
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-verhnyachka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-verhnyachka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-verhnyachka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B050'04.4%22N+30%C2%B003'15.7%22E/@48.834541,30.0521833,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.834541!4d30.054372?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-verhnyachka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-verhnyachka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-verhnyachka


 Н-01; 13 км
 залізнична станція "Таганча"; 10 км 
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 145 км 
 Черкаський річковий порт; 59 км  

 електропостачання; 1 км
 газопостачання; 2 км

Локалізація: Черкаський район, с. Мартинівка
Площа: 20,4093 га 
Географічні координати: 49.639358, 31.295751
Кадастровий номер: 7122084700:01:001:0818
Форма власності: комунальна
Власник: Степанецька сільська рада 
Цільове призначення: 16.00 Землі запасу
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка с. Мартинівка
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-verhnyachka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-martynivka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-martynivka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-martynivka
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B038'21.7%22N+31%C2%B017'44.7%22E/@49.639358,31.2935623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.639358!4d31.295751?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-martynivka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-martynivka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-martynivka


Н-08; 0,6 км
залізнична станція "Золотоноша"; 7 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 125 км
Черкаський річковий порт; 44 км

електропостачання; ЛЕП 35 кВ на території 
газопостачання; 0,6 км
водопостачання; 0,2 км

Локалізація: м. Золотоноша
Площа: 39,93 га (5 ділянок)
Географічні координати: 49.689766, 32.033001
Кадастрові номери:  71104000000:03:001:0018;
71104000000:03:001:0010; 71104000000:03:002:0062;
71104000000:03:001:0012; 71104000000:03:001:0014
Форма власності: комунальна
Власник: Золотоніська міська рада, зареєстровано
індустріальний парк "Золотоноша"
Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості  
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка  м. Золотоноша
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/industrialnyy-park-zolotonosha
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/industrialnyy-park-zolotonosha
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B041'23.2%22N+32%C2%B001'58.8%22E/@49.6897694,32.0308123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.689766!4d32.033001?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/industrialnyy-park-zolotonosha
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/industrialnyy-park-zolotonosha
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/industrialnyy-park-zolotonosha
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/industrialnyy-park-zolotonosha


М-05; 3,7 км
залізнична станція "Жашків"; 3,7 км
Міжнародний аеропорт "Жуляни"; 150 км
Київський річковий порт; 156 км

електропостачання; 10 кВ; 0,5 км
газопостачання; 0,4 км
водопостачання; 0,45 км

Локалізація: Уманський район, м. Жашків
Площа: 4,2462 га
Географічні координати: 49.216488, 30.113162
Кадастровий номер:  7120910100:02:002:0354
Форма власності: комунальна
Власник: Жашківська міська рада
Цільове призначення: 11.02, для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка м. Жашків
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zhashkiv-5
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B012'59.4%22N+30%C2%B006'47.4%22E/@49.216488,30.1109733,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.216488!4d30.113162?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zhashkiv-5
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zhashkiv-5
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zhashkiv-5
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zhashkiv-5
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zhashkiv-5


Н-16; 2,3 км
залізнична станція "Тальне"; 1,7 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 238 км
Черкаський річковий порт; 145 км

електропостачання; 10 кВ; 0,1 км
газопостачання; 1 км
водопостачання; 140 м куб./добу; 0,3 км

Локалізація: Звенигородський район, м. Тальне
Площа: 5,1387 га
Географічні координати: 48.907779, 30.736966
Форма власності: комунальна
Власник: Тальнівська міська рада
Цільове призначення: землі промисловості
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка м. Тальне
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-talne
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-talne
https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B054'28.0%22N+30%C2%B044'13.1%22E/@48.907779,30.7347773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.907779!4d30.736966?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-talne
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-talne
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-talne
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-talne


Н-16; 10 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 160 км
залізнична станція "Черкаси"; 4,6 км

електрозабезпечення; 380 Вт з резервним каналом -

водопостачання; 14000 м куб./год. 
каналізаційні системи

Локалізація: м. Черкаси, вул. Чехова, 72
Географічні координати: 49.419516, 32.091606 
Форма власності: приватна
Власник: ТОВ "Вайсе-Стиль"
Площа приміщень: 9126,7 кв.м 
Висота приміщень: 4,2 м
Кількість поверхів:  7
Площа земельної ділянки: 0,7337 га 
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

       2 трансформатори по 1 МВт

Швейна фабрика м. Черкаси
Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/shveyna-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/shveyna-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/shveyna-fabryka
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B025'10.3%22N+32%C2%B005'29.8%22E/@49.419516,32.0894173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x4cee18eacf92d17e!8m2!3d49.419516!4d32.091606
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B025'10.3%22N+32%C2%B005'29.8%22E/@49.419516,32.0894173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x4cee18eacf92d17e!8m2!3d49.419516!4d32.091606
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/shveyna-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/shveyna-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/shveyna-fabryka


адміністративне приміщення
цех залізобетонних виробів 
майстерня з боксами
контрольно-пропускний пункт з ваговою

 Н-08; 0,9 км; 
 залізнична станція "Золотоноша"; 27,9 км 
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 154 км 

електрозабезпечення - трансформаторна підстанція 10 кВт
газопостачання 
водопостачання 
водовідведення 

Локалізація: Золотоніський район, с. Іркліїв, вул. Соборності, 3
Географічні координати: 49.518422, 32.341731 
Форма власності: приватна 
Власник: КСП "Чорнобаївська міжгосподарська пересувна
механізована колона № 2"
Площа приміщень: 3392,5 кв.м
Об'єкти, що входять до складу майнового комплексу: 

Висота приміщень: від 4,3 м до 8,6 м
Загальна площа території: 53,4 тис. м  
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура: 

Комплекс будівель КСП "Чорнобаївська
міжгосподарська пересувна механізована колона № 2"

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

2

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-budivel-ksp-chornobayivska-mpmk-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-budivel-ksp-chornobayivska-mpmk-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-budivel-ksp-chornobayivska-mpmk-2
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B031'06.3%22N+32%C2%B020'30.2%22E/@49.5184255,32.3395423,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.518422!4d32.341731
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-budivel-ksp-chornobayivska-mpmk-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-budivel-ksp-chornobayivska-mpmk-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-budivel-ksp-chornobayivska-mpmk-2


Н-16; 7,5 км 
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 166 км
залізнична станція "Черкаси"; 4,6 км

електрозабезпечення
газифікація 
водопостачання 
каналізаційні системи

Локалізація: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 170 
Географічні координати: 49.399759, 32.044664
Форма власності: приватна
Власник: ПрАТ "Черкаський шовковий комбінат"
Площа приміщень: 9100 кв.м 
Висота приміщень: 7 м
Кількість поверхів:  1
Площа земельної ділянки:  1,06 га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Виробниче приміщення м. Черкаси
Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prat-cherkaskyy-shovkovyy-kombinat-0
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B023'59.1%22N+32%C2%B002'40.8%22E/@49.399759,32.0424753,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.399759!4d32.044664?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prat-cherkaskyy-shovkovyy-kombinat-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prat-cherkaskyy-shovkovyy-kombinat-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prat-cherkaskyy-shovkovyy-kombinat-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prat-cherkaskyy-shovkovyy-kombinat-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prat-cherkaskyy-shovkovyy-kombinat-0


Н-16; 6 км 
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 165 км

електрозабезпечення; 380 В 
водопостачання; ø 100 та 150 мм
промислова каналізація

Локалізація: м. Черкаси, проспект Хіміків, 66
Географічні координати: 49.400552, 32.057474 
Форма власності: приватна
Власник: ТОВ "Ватфарм"
Площа приміщень: 11307,4 кв.м 
Висота приміщень: 4,5-6 м
Кількість поверхів: 3
Площа земельної ділянки:  1,2 га
Транспортна інфраструктура:

Наявна інженерна інфраструктура:

Виробнича будівля з виготовлення
фармацевтичних матеріалів м. Черкаси

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnycha-budivlya-z-vygotovlennya-farmacevtychnyh-materialiv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnycha-budivlya-z-vygotovlennya-farmacevtychnyh-materialiv
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B024'02.0%22N+32%C2%B003'26.9%22E/@49.400552,32.0552853,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.400552!4d32.057474?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnycha-budivlya-z-vygotovlennya-farmacevtychnyh-materialiv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnycha-budivlya-z-vygotovlennya-farmacevtychnyh-materialiv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnycha-budivlya-z-vygotovlennya-farmacevtychnyh-materialiv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnycha-budivlya-z-vygotovlennya-farmacevtychnyh-materialiv


Н-16; 8,6 км 
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 170 км
залізнична станція "Черкаси"; 7 км

електрозабезпечення: 2 РП (розподільних пристрої) по 6 кВ,
встановленою потужністю 12 МВт; З КТП (трансформаторні
підстанції) встановленою потужністю 6 МВт 
водопостачання; 50 м куб./год. 
каналізаційні системи 
залізнична під’їзна колія

Локалізація:  Черкаський район, м. Черкаси, проспект Хіміків, 74
Географічні координати: 49.386833, 32.075556 
Форма власності: приватна
Власник: ТОВ "ВС ЛІТ"
Площа приміщень: 13000 кв.м 
Висота приміщень: 7,2-17,4 м
Кількість поверхів:  3
Площа земельної ділянки:  7,0 га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Виробничий (хімічний) корпус м. Черкаси

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/himkorpus-terytoriya-kolyshnogo-zavodu-himichnogo-volokna
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/himkorpus-terytoriya-kolyshnogo-zavodu-himichnogo-volokna
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B023'12.6%22N+32%C2%B004'32.0%22E/@49.386833,32.0733673,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.386833!4d32.075556?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/himkorpus-terytoriya-kolyshnogo-zavodu-himichnogo-volokna
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/himkorpus-terytoriya-kolyshnogo-zavodu-himichnogo-volokna
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/himkorpus-terytoriya-kolyshnogo-zavodu-himichnogo-volokna
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/himkorpus-terytoriya-kolyshnogo-zavodu-himichnogo-volokna


Н-01; 37,1 км
м. Черкаси; 62,8 км 
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 225 км

електрозабезпечення; 380 В 
водопостачання 
опалення

Локалізація: Черкаський район, м. Чигирин, вул. Міліонна, 245 
Географічні координати: 49.062500, 32.700278
Форма власності: приватна
Власник: ТОВ "Богданова Гора" 
Площа приміщень: 4000 кв.м 
Висота приміщень: 4,5 м
Кількість поверхів:  1
Площа земельної ділянки:  1,2472 га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Приміщення взуттєвої фабрики м. Чигирин

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vzuttyeva-fabryka
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B003'45.0%22N+32%C2%B042'01.0%22E/@49.0625,32.6980893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.0625!4d32.700278?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vzuttyeva-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vzuttyeva-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vzuttyeva-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vzuttyeva-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vzuttyeva-fabryka


Н-01; 42 км 
м. Черкаси; 68 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 117 км

електрозабезпечення 
газифікація
водопостачання 
каналізаційні системи 
опалення
піднімальні крани

Локалізація: Черкаський район, м. Канів, вул. Енергетиків, 179 
Географічні координати: 49.760024, 31.407159
Форма власності: приватна
Власник: ПрАТ "Електромеханічний завод "Магніт"
Площа приміщень: 8748 кв.м 
Висота приміщень: 4 м
Кількість поверхів:  10
Площа земельної ділянки:  16,8331 га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Адміністративно-лабораторний корпус
м. Канів

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/administratyvno-laboratornyy-10-ty-poverhovyy-korpus
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/administratyvno-laboratornyy-10-ty-poverhovyy-korpus
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B045'36.1%22N+31%C2%B024'25.8%22E/@49.760024,31.4049703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.760024!4d31.407159?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/administratyvno-laboratornyy-10-ty-poverhovyy-korpus
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/administratyvno-laboratornyy-10-ty-poverhovyy-korpus
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/administratyvno-laboratornyy-10-ty-poverhovyy-korpus
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/administratyvno-laboratornyy-10-ty-poverhovyy-korpus


М-03; 32,3 км; Н-08; 33,0 км
м. Черкаси; 72 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 120 км

електрозабезпечення; 380 В 
водопостачання 
каналізаційні системи 
опалення

Локалізація: Золотоніський район, смт Драбів, вул. Центральна, 39
Географічні координати: 49.965166, 32.151202
Форма власності: комунальна
Власник: Черкаська обласна рада
Площа приміщень: 1980 кв.м 
Висота приміщень: 4 м
Кількість поверхів:  1
Площа земельної ділянки:  0,8244  га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Видавничо-поліграфічне підприємство
смт Драбів

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/komunalne-vydavnycho-poligrafichne-pidpryyemstvo
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/komunalne-vydavnycho-poligrafichne-pidpryyemstvo
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B057'54.6%22N+32%C2%B009'04.3%22E/@49.965166,32.1490133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.965166!4d32.151202?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/komunalne-vydavnycho-poligrafichne-pidpryyemstvo
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/komunalne-vydavnycho-poligrafichne-pidpryyemstvo
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/komunalne-vydavnycho-poligrafichne-pidpryyemstvo
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/komunalne-vydavnycho-poligrafichne-pidpryyemstvo


Н-16; 0,12 км 
м. Черкаси; 37,2 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 125 км

електрозабезпечення; 380 В 
газифікація
водопостачання 
каналізаційні системи 
опалення

Локалізація: м. Золотоноша, вул. Черкаська, 9 
Географічні координати: 49.667842, 32.040906
Форма власності: комунальна
Власник: ТОВ "Золотоніська швейна фабрика" 
Площа приміщень: 2160 кв.м 
Висота приміщень: 4 м
Кількість поверхів:  2
Площа земельної ділянки:  0,3956  га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Швейна фабрика м. Золотоноша

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/tov-zolotoniska-shveyna-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/tov-zolotoniska-shveyna-fabryka
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B040'04.2%22N+32%C2%B002'27.3%22E/@49.667842,32.0387173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.667842!4d32.040906?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/tov-zolotoniska-shveyna-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/tov-zolotoniska-shveyna-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/tov-zolotoniska-shveyna-fabryka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/tov-zolotoniska-shveyna-fabryka


Департамент регіонального розвитку

Черкаської обласної державної адміністрації

+38 0472 37 42 60,+38 0472 54 29 77

export@drr-ck.gov.ua

www.investincherkasyregion.gov.ua 
 

Черкаська агенція 

регіонального розвитку

+38 094 985 29 32

rda.ck.ua@gmail.com

www.rda.ck.ua

 

http://gmail.com/
http://investincherkasyregion.gov.ua/
https://www.facebook.com/InvestInCherkasyRegion
https://www.facebook.com/rda.ck.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCi_OOEAZ81BDvoaElibbi-g/featured?view_as=subscriber
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
http://gmail.com/
http://rda.ck.ua/
http://rda.ck.ua/

