
Анкета вільних виробничих приміщень

Назва об’єкту
ДП «Пластмас» ТОВ «ТД Пластмас-
Прилуки»

Місце розташування
Чернігівська обл., Прилуцький район,
м.Прилуки, вул. 1 Козача, 56

Загальна площа, кв.м, к-сть поверхів 3000 кв.м, 1-3 поверхи
Виробничі приміщення, кв.м, к-сть
поверхів 1500 кв.м, 1-3 поверхи

Складські приміщення, кв.м, к-сть
поверхів 600 кв.м, 1 поверх

Адміністративні приміщення, кв.м, к-
сть поверхів 900 кв.м, 1-3 поверхи

Рік прийняття в експлуатацію (стан 
будівельної готовності, % або стан
зносу,%)

Юридично – 2003 р. Фактично – від 1964 
до 1990 рр.

Форма власності, власник
Приватна власність, ТОВ «ТД Пластмас-
Прилуки»

Функціональне призначення об’єкта Офісні, виробничі, складські приміщення
Умови залучення інвестицій (продаж,
оренда, спільна діяльність)

Оренда, спільна діяльність. Окремо –
продаж землі під інвестиційну діяльність

Вартість, грн.

Площа земельної ділянки, кв.м
Загалом – 17 Га (170000 кв.м), вільної землі
– 5 Га (50000 кв.м)

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

Енергозабезпечення

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

Відстань до:



м.Київ, км 135
м.Чернігів, км 163
кордону (найближчий пункт
перетину), км Нові Яриловичи, 240

автомагістралі, км 40
залізничної станції, км 1

Контактна особа по об’єкту (ПІБ, 
посада, поштова адреса, 
телефон, електронна пошта)

Вдовиченко Олена Олександрівна, Директор
департаменту управління комерційною 
нерухомістю ДП «Пластмас» ТОВ «ТД 
Пластмас-Прилуки»,
м.Прилуки, вул. 1 Козача, 56,
+38 (095) 907 20 27
voo@  pzp.ua  
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