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 М-03; 12 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
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/@50.150974,32.1220853,673m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa489f6a6f04b2ed0!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


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

 електропостачання; 0,05 км
 газопостачання; 0,2-0,5 км
 водопостачання; 0,1 км

Локалізація: Золотоніський район, с. Шрамківка
Площа: 14,0224 га 
Географічні координати: 50.149955, 32.127480 
Кадастровий номер: 7120655700:01:001:1417
Форма власності: комунальна
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 c. Шрамківка 
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B008'59.8%22N+32%C2%B007'38.9%22E/@50.149955,32.1252913,673m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x23ba75119cd9401!8m2!3d50.149955!4d32.12748
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-2
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-s-shramkivka-2


М-05; 0,01 км
залізнична станція "Умань"; 9,2 км 
Міжнародний аеропорт "Вінниця"; 162 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 суміжні 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 
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/@48.784307,30.2580783,692m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3d509281705ee437!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


 Н-16; 0,1 км
 залізнична станція "Богачеве"; 10,9 км   
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 220 км 
 Черкаський річковий порт; 112 км 

 електропостачання; 1 км
 газопостачання; 1 км
 водопостачання; 4 км
водовідведення; 6 км

Локалізація: Звенигородський район, м. Звенигородка 
Площа: 14,8385 га 
Географічні координати: 49.073321, 30.998024
Кадастровий номер: 7121210100:01:002:1123
Форма власності: комунальна 
Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; зміна
цільового призначення не проводилася
Транспортна інфраструктура: 

Інженерна інфраструктура (точка підключення):

Земельна ділянка м. Звенигородка
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B004'24.0%22N+30%C2%B059'52.9%22E/@49.073321,30.9958353,688m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x41d77bf3c50f8c7d!8m2!3d49.073321!4d30.998024
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka-0


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
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/maps/place/49%C2%B041'23.2%22N+32%C2%B001'58.8%22E/@49.689766,32.0308123,679m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xfcce72208f9b96db!8m2!3d49.689766!4d32.033001
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


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

Н-08; 0,9 км; 
м. Черкаси; 56,4 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 
Площа приміщень: 3392,5 кв.м
Об'єкти, що входять до складу майнового комплексу: 

Висота приміщень: від 4,3 м до 8,6 м
Кількість поверхів: 1 
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

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/@49.518422,32.3395423,682m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x63e9b383cd3fe212!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


547,0 кв.м (споруда 1-поверхова)
1579,0 кв.м (споруда 2-поверхова)

Е-50; 48,5 км; 
м. Черкаси; 55 км
залізнична станція "Фундукліївка"; 42 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 220 км

електрозабезпечення: 200 кВт (1-поверхова споруда);
130 кВт (2-поверхова споруда) 
водопостачання: наявна свердловина, під'єднано до
водопровідної мережі питного водоспоживання 

Локалізація: Черкаський район, м. Чигирин, вул. Гагаріна, 19
Географічні координати: 49.083387, 32.651744 
Форма власності: приватна
Площа приміщень: 

Кількість поверхів:  1; 2
Загальна площа території: 16,8 тис. кв.м
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Комплекс споруд шкірзаводу та взуттєвої фабрики
Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-sporud-shkirzavodu-ta-vzuttyevoyi-fabryky
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-sporud-shkirzavodu-ta-vzuttyevoyi-fabryky
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-sporud-shkirzavodu-ta-vzuttyevoyi-fabryky
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B005'00.2%22N+32%C2%B039'06.3%22E/@49.083387,32.6495553,688m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x2cef1489f5b6bfe0!8m2!3d49.083387!4d32.651744
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/kompleks-sporud-shkirzavodu-ta-vzuttyevoyi-fabryky
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-sporud-shkirzavodu-ta-vzuttyevoyi-fabryky
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-sporud-shkirzavodu-ta-vzuttyevoyi-fabryky


адміністративне приміщення - 253 кв.м
складські приміщення - 1260 кв.м
інші - 300 кв.м

Н-01; 1 км 
м. Черкаси; 65 км
залізнична станція "Городище"; 0,4 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 188 км 

електрозабезпечення: 500 кВт
водопостачання: 0,2 м куб./год.
водовідведення: 0,2 м куб./год.

Локалізація: Черкаський район, м. Городище, вул. Кожедуба, 41
Географічні координати: 49.268749, 31.432209 
Форма власності: приватна
Площа виробничих приміщень: 3200 кв.м 
Об'єкти, що входять до складу майнового комплексу: 

Висота приміщень: 2,8-4,0 м
Кількість поверхів:  1
Загальна площа території: 17,7 тис. кв.м 
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Комплекс виробничих будівель
Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-vyrobnychyh-budivel-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-vyrobnychyh-budivel-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-vyrobnychyh-budivel-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B016'07.5%22N+31%C2%B025'56.0%22E/@49.268749,31.4300203,685m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb28b6e7c6c393a37!8m2!3d49.268749!4d31.432209
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-vyrobnychyh-budivel-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-vyrobnychyh-budivel-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/kompleks-vyrobnychyh-budivel-0


 М-05; 12 км 
 м. Черкаси; 180 км
 залізнична станція "Поташ"; 6 км
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 226 км 

 електрозабезпечення: 80 кВт
 водопостачання: свердловина

Локалізація: Уманський район, смт Маньківка, вул. Шевченка, 2 
Географічні координати: 48.963739, 30.332246 
Форма власності: приватна
Площа приміщень: 1400 кв.м 
Висота приміщень: 7 м
Кількість поверхів: 1
Загальна площа території: 0,97 тис. кв.м 
Транспортна інфраструктура:

Наявна інженерна інфраструктура:

Завод по виробництву майолікової продукції

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/mayolikovyy-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/mayolikovyy-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/mayolikovyy-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B057'49.5%22N+30%C2%B019'56.1%22E/@48.963739,30.3300573,689m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x409e2d355dd3429b!8m2!3d48.963739!4d30.332246
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B057'49.5%22N+30%C2%B019'56.1%22E/@48.963739,30.3300573,689m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x409e2d355dd3429b!8m2!3d48.963739!4d30.332246
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/mayolikovyy-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/mayolikovyy-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/mayolikovyy-zavod


 лікувальний корпус - 2107 кв.м
 спальні корпуси (1-3) - 7550 кв.м  
 клуб-їдальня - 1 755,6 кв.м 
 господарчий комплекс
 матеріальний склад

Н-16; 24,7 км 
 м. Черкаси; 115 км
 залізнична станція "Богачеве"; 27,3 км
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 226 км 

 електрозабезпечення: 380 кВт
 водопостачання: 6 свердловин

Локалізація:  Звенигородський район, м. Звенигородка,
вул. Червона, 76 
Географічні координати: 49.043277, 30.977804 
Форма власності: приватна
Об'єкти, що входять до складу майнового комплексу:

Загальна площа території: 13,775 тис. кв.м
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Майновий комплекс санаторій "Радон"

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/maynovyy-kompleks-sanatoriy-radon
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/maynovyy-kompleks-sanatoriy-radon
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/maynovyy-kompleks-sanatoriy-radon
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B002'35.8%22N+30%C2%B058'40.1%22E/@49.043277,30.9756153,688m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xe8181c63589516df!8m2!3d49.043277!4d30.977804
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/maynovyy-kompleks-sanatoriy-radon
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/maynovyy-kompleks-sanatoriy-radon
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/maynovyy-kompleks-sanatoriy-radon


Н-16; 30 км
м. Черкаси; 100 км 
залізнична станція "Богачеве"; 2 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 198 км

 газопостачання 
 електрозабезпечення: 2 по 250 кВт (власна трансформаторна
підстанція)
 водопостачання: свердловина

Локалізація: Звенигородський район, с. Моринці, вул. Д. Овчаренка, 1
Географічні координати: 49.254410, 31.020552
Форма власності: приватна
Площа приміщень: 5000 кв.м 
Висота приміщень: основний цех - 8-9 м; інші – 4 м
Загальна площа території: 20 тис. кв.м
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Приміщення хлібокомбінату 

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/hlibokombinat
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/hlibokombinat
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/hlibokombinat
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B015'15.9%22N+31%C2%B001'14.0%22E/@49.25441,31.0183633,685m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3d504773d4477b9e!8m2!3d49.25441!4d31.020552!5m1!1e4
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/hlibokombinat
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/hlibokombinat
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/hlibokombinat


Н-16; 30 км 
м. Черкаси; 100 км
 залізнична станція "Богачеве"; 20 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 203 км

електрозабезпечення: 40 кВт

Локалізація: Звенигородський район, с. Моринці, вул. Д. Овчаренка, 58
Географічні координати: 49.255183, 31.010533
Форма власності: приватна
Площа приміщень: 1523 кв.м 
Висота приміщень: 12 м
Загальна площа території: 2,304 тис. кв.м 
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Приміщення торговельно-побутового центру

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/centr-torgivelno-pobutovyy-0
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/centr-torgivelno-pobutovyy-0
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/centr-torgivelno-pobutovyy-0
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B015'18.7%22N+31%C2%B000'37.9%22E/@49.255183,31.0083443,685m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc379d7249f8ca8d4!8m2!3d49.255183!4d31.010533
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/centr-torgivelno-pobutovyy-0
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/centr-torgivelno-pobutovyy-0
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/centr-torgivelno-pobutovyy-0


 Н-16; 7,2 км
 залізнична станція "Черкаси"; 6,5 км
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 167 км 

 електрозабезпечення
 водопостачання
 водовідведення

Локалізація: м. Черкаси, проспект Хіміків, 74
Географічні координати: 49.391130, 32.071282
Форма власності: приватна
Площа приміщень: 1700 кв.м
Висота приміщень: 8,2 м
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Виробничі приміщення

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnychi-prymishchennya-3
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnychi-prymishchennya-3
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnychi-prymishchennya-3
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B023'28.1%22N+32%C2%B004'16.6%22E/@49.39113,32.0690933,683m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xda68e8312cabe14e!8m2!3d49.39113!4d32.071282
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnychi-prymishchennya-3
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnychi-prymishchennya-3
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnychi-prymishchennya-3


складські приміщення - 231 кв.м; 
адміністративні приміщення - 57 кв.м
інші - 145 кв.м

Н-08; 0,05 км; 
м. Черкаси; 55 км
залізнична станція "Золотоноша"; 25 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 152 км

газопостачання: 500 м куб./год.
електрозабезпечення: 190 кВт (власна трансформаторна
підстанція)
водопостачання: свердловина

Локалізація: Золотоніський район, с. Скородистик, вул. Київська, 4а 
Географічні координати: 49.536493, 32.322864
Форма власності: приватна 
Площа виробничих приміщень: 1037 кв.м 
Об'єкти, що входять до складу майнового комплексу:

Висота приміщень: 6 м
Загальна площа території: 5,09 тис. кв.м 
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Майновий комплекс хлібозаводу 

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibozavodu
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibozavodu
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibozavodu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps?q=49.536493%2C+32.322864&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjhwP3MwqD7AhXzDRAIHUb-ALgQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibozavodu
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibozavodu
https://www.investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibozavodu


 Н-16; 5,6 км; 
 залізнична станція "Черкаси"; 5,6 км
 Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 165 км 

 електрозабезпечення: 300-350 кВт (власна трансформаторна
підстанція)
 водопостачання
 водовідведення

Локалізація: м. Черкаси, проспект Хіміків, 66 
Географічні координати: 49.403522, 32.052704
Форма власності: приватна 
Площа виробничих приміщень: 11300 кв.м 
Висота приміщень: 5,12-5,98 м
Загальна площа території: 12 тис. кв.м 
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Виробнича будівля 

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://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnycha-budivlya-z-vygotovlennya-farmacevtychnyh-materialiv
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B024'12.7%22N+32%C2%B003'09.7%22E/@49.4035255,32.0505153,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3e14f123a12a7337!8m2!3d49.403522!4d32.052704
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


Департамент регіонального розвитку

Черкаської обласної державної адміністрації

+38 063 051 92 45

export@drr-ck.gov.ua

www.investincherkasyregion.gov.ua 
 

 

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

