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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, вул. Обухова
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: м. Жашків, вул. Євгенії Любомської, 7
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: 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; 0,1 км
залізнична станція "Гудзівка"; 0,9 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 220 км
Черкаський річковий порт; 112 км

електропостачання; 35-100 кВ, 1 км
газопостачання; 1 км
водопостачання; 2500 м. куб./добу, 4 км

Локалізація: м. Звенигородка
Площа: 14,8385 га
Географічні координати: 49.073321, 30.998024
Кадастровий номер:  7121210100:01:002:1123
Форма власності: комунальна
Власник: Звенигородська 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. Звенигородка
Основні характеристики об’єкта

Greenfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B004'24.0%22N+30%C2%B059'52.9%22E/@49.073321,30.9958353,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.073321!4d30.998024?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/zemelna-dilyanka-m-zvenygorodka


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

електрозабезпечення 
газифікація
водопостачання 
каналізаційні системи 
опалення
піднімальні крани

Локалізація: 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


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; 50м.куб./год. 
каналізаційні системи 
залізнична під’їзна колія

Локалізація: 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://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: 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-16; 5,2 км 
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 164 км
залізнична станція "Черкаси"; 3,9 км

електрозабезпечення: 7,5 МВт, РУ (розподільна установка)
10/0,4 кВ, вісім ТП 0,4 кВ 
газифікація
водопостачання 
каналізаційні системи

Локалізація: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1
Географічні координати: 49.422741, 32.013391
Форма власності: приватна
Власник: АТ "Черкаський приладобудівний завод"
Площа приміщень: 90500 кв.м 
Висота приміщень: 3,6-9 м
Кількість поверхів:  1-7
Площа земельної ділянки:  19,9 га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Приладобудівний завод  м. Черкаси

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/cherkaskyy-pryladobudivny-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/cherkaskyy-pryladobudivny-zavod
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B025'21.9%22N+32%C2%B000'48.2%22E/@49.422741,32.0112023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.422741!4d32.013391?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/cherkaskyy-pryladobudivny-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/cherkaskyy-pryladobudivny-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/cherkaskyy-pryladobudivny-zavod
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/cherkaskyy-pryladobudivny-zavod


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-01; 1,2 км 
м. Черкаси; 56,3 км
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 221 км

електрозабезпечення; 380 В 
газифікація
водопостачання 
каналізаційні системи

Локалізація: м. Кам’янка, вул. Лермонтова, 3 
Географічні координати: 49.042681, 32.102045
Форма власності: приватна
Власник: Божко Олег Вікторович
Площа приміщень: 1080 кв.м 
Висота приміщень: 10 м
Кількість поверхів:  2
Площа земельної ділянки:  0,5  га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Хлібозавод  м. Кам’янка
Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibzavodu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibzavodu
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B002'33.7%22N+32%C2%B006'07.4%22E/@49.042681,32.0998563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.042681!4d32.102045?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibzavodu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibzavodu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibzavodu
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/prymishchennya-hlibzavodu


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: 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; 2,3 км 
Міжнародний аеропорт "Бориспіль"; 161 км

електрозабезпечення: при оренді до 5 тис. кв. м. - 3200 кВА;
при оренді до 10 тис. кв. м. - 6400 кВА 
газифікація; 4500 н.куб. м./год.
водопостачання; 50 куб. м./год. 
каналізаційні системи 
опалення
піднімальні крани

Локалізація: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 8/2
Географічні координати: 49.439262, 32.019843
Форма власності: приватна
Власник: ДП "АСЗ № 2" АТ "АК "Богдан Моторс"
Площа приміщень: 13679,7 кв.м 
Висота приміщень: 6-8 м
Кількість поверхів:  1
Площа земельної ділянки:  19,7904 га
Транспортна інфраструктура: 

Наявна інженерна інфраструктура:

Виробниче приміщення автоскладального
підприємства м. Черкаси

Основні характеристики об’єкта

Brownfield

Інформація 
про об'єкт

https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnyche-prymishchennya-avtoskladalnogo-prymishchennya
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnyche-prymishchennya-avtoskladalnogo-prymishchennya
https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B026'21.3%22N+32%C2%B001'11.4%22E/@49.439262,32.0176543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.439262!4d32.019843?hl=ru
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnyche-prymishchennya-avtoskladalnogo-prymishchennya
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnyche-prymishchennya-avtoskladalnogo-prymishchennya
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnyche-prymishchennya-avtoskladalnogo-prymishchennya
https://investincherkasyregion.gov.ua/uk/eds/property/vyrobnyche-prymishchennya-avtoskladalnogo-prymishchennya


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

+380472374260,+380472542977

export@drr-ck.gov.ua

www.investincherkasyregion.gov.ua 

Черкаська агенція 

регіонального розвитку

+380949852932

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/

