
Анкета вільних виробничих приміщень

Місце розташування
вул. 1 Козача, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
координати 50.591171, 32.365093

Загальна площа приміщень, м2 5500 м2:

- виробничі приміщення — 2500  м2

- складські приміщення — 600  м2

- адміністративні приміщення — 2400 м2

Площа ділянки, га 3,9 га

Характеристика об’єкта Приміщення знаходиться на території ДП «Пластмас» ТОВ 
«ТД Пластмас-Прилуки»

Власник ДП «Пластмас» ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки»

Варіанти використання Офісні, виробничі, складські приміщення

Умови придбання
Оренда, спільна діяльність. Окремо-продаж землі під 
інвестиційну діяльність

Вартість, тис. грн. За домовленістю

Транспортно-логістична інфраструктура

до м.Чернігова, км 182 км

до м.Києва, км 165 км

до кордону (найближчий пункт 
перетину), км

На кордоні з Республікою Білорусь - п.п. «Нові Яриловичі» 
(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.). Вид пункту пропуску - 
автомобільний. Статус пункту пропуску - міжнародний. 
Характер перевезень - пасажирський, вантажний. Відстань - 
240 км.

На кордоні з Російською Федерацією - п.п. «Сеньківка» 
(Городнянський р-н, Чернігівська обл.). Вид пункту пропуску 
- автомобільний. Статус пункту пропуску - міжнародний. 
Характер перевезень - пасажирський, вантажний. Відстань – 
260 км.

до автомагістралі, км

Автомобільний шлях міжнародного значення (М03) Київ-п.п. 
Довжанський - 40 км

Автомобільний шлях міжнародного значення (М02) Кіпті-п.п. 
Бачівськ - за 65 км

Автомобільний шлях національного значення Київ-Суми-
Юнаківка (1107) - 7 км

до залізничної станції, км
Через місто проходить Прилуцька дистанція колії Полтавської
дирекції залізничних перевезень Південної залізниці. 
Залізничний вокзал - за 2,9 км

до міжнародного аеропорту, км Аеропорт «Бориспіль», 150 км



Інженерна інфраструктура

Водопостачання:
Артезіанська свердловина на території підприємства, водогін 
діаметром 200 мм, стан мережі задовільний

Каналізація

Побутова: проходить по всій території підприємства, 
діаметром від 100 до 300 мм, підключена до міської мережі, 
стан — задовільний
Дощова: проходить по всій території підприємства від 
кожного приміщення, діаметр – 200 мм, підключена до 
очисних споруд підприємства, стан мережі - задовільний

Газопостачання:

Підприємство забезпечене природним газом, підключене до 
міської мережі газопроводом середнього тиску діаметром 300 
мм, по території проходить газопровід діаметром від 100 до 50
мм, стан мережі задовільний

Електропостачання

Джерелом живлення в центральний розподільчий пункт 
напругою 10 кВ та трансформаторні підстанції потужністю 
2*1000 кВа напругою 10/0,4 кВ, вільна потужність 2000 кВа, 
стан мережі задовільний

Контактна особа
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