
Анкета інвестиційної пропозиції  

«Відновлення виробництва конкурентоспроможних металовиробів» 

 

Загальний опис проекту 

Опис проекту Підприємство «Маньківський механічний завод» може 

виробляти дрібні металовироби,  сільськогосподарську 

техніку, металеві протипожежні двері, ворота та інші види 

металевих виробів в тому числі металеві складові для 

продукції виробника-партнера. Діяльність підприємства 

призупинена у зв’язку із відсутністю замовлень товарів у 

необхідних для стабільної роботи обсягах.  
Продукція/послуги Дрібні металовироби, штампи, прес-форми, металеві 

протипожежні двері, ворота,інше. 

Огляд ринку Підприємства усіх  форм власності, фізичні особи. 

Рівень готовності проекту Проектна пропозиція 

Необхідні інвестиції 

Сума та тип Від 10 до 650 тис. дол. США коштів інвестора у залежності 

від форми співпраці та виду виробництва. Підприємство 

розглядає різні форми співпраці: спільне підприємство, 

оренда виробничих приміщень, продаж майнових прав. 

Деталі - 

Розміщення та інфраструктура 

Розміщення Адреса: смт Маньківка, вул. Павлова, 6 

Відстань до м. Черкаси – 200 км 

Відстань до м. Київ – 190 км 

Земельна ділянка Земельна ділянка – площа 1,4 га, розташована в центрі                    

смт Маньківка, перспективи розширення території – за 

рахунок знесення приватної забудови. Земельна ділянка 

промислового призначення. 

Інфраструктура Відстань до автобану Київ-Одеса – 10,5 км 

Відстань до аеропорту у м. Черкаси  –200 км 

Відстань до річкового порту у м. Черкаси  – 200 км 

Відстань до залізничної станції «Поташ» – 7 км 

Електропостачання – наявне 

Водопостачання – наявне 

Газопостачання – відсутнє (відстань до точки приєднання – 

0,01 км) 

Ресурси та послуги 

Доступ до ресурсів та 

послуг 

Ресурси будуть визначені у залежності від методу співпраці та 

виду продукції 

Характеристика 

існуючого майна 

Приміщення виробничі:  

головний корпус (2000 м
2
); 

корпус котельні і заготівельного відділення (310 м
2
); 

адміністративно-побутовий корпус (500 м
2
);  

склад холодний (360 м
2
); 

складський підкрановий майданчик відкритий (420 м
2
); 

критий майданчик (100 м
2
);  

склад капітальний (50 м
2
).  



Обладнання застаріле, потребує ремонту.  

Регуляторні положення 

Необхідні дозволи та 

ліцензії 

Інформація відсутня 

Екологічні вимоги та 

обмеження 

Обмеження на викиди у зв’язку із розміщенням об’єкта в 

центрі селища у безпосередній близькості із житловою зоною 

Існуючі пільги та 

стимули 

Відсутні 

Інше 

Інше Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2010 р. 

Інформація про 

ініціатора проекту 

Відкрите акціонерне товариство «Маньківський механічний 

завод», адреса: 20100, Черкаська обл., смт Маньківка,                 

вул. Павлова, 6. Код ЄДРПОУ 24359160 

Контактні деталі Контактна особа:  

Гетьман Тетяна Дмитрівна, завідувач сектору економічного 

розвитку та інвестицій виконавчого комітету Маньківської 

селищної ради;  (+3804748) 6-15-78; 

mankivka_econinv@ukr.net 

 

 

 
 
 

 


