
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
Коротка інформація:
Назва пропозиції, ідеї: Будівництво комплексу з приміщенням для знефторюючої установки 
по вул. Незалежності, 59 в м. Прилуки, Чернігівської області
Місце впровадження: м. Прилуки, Чернігівська області, 17500
Орієнтована вартість (млн. грн.): 10 млн. грн.
Рівень готовності інвестиційної пропозиції: Проектно-кошторисна документація затверджена в 
установленому порядку

Назва інвестиційної пропозиції Будівництво комплексу з приміщенням для знефторюючої установки 
по вул. Незалежності 59 в м. Прилуки, Чернігівської області

Короткий опис інвестиційної 
пропозиції

Першочерговим завданням проекту є  будівництво комплексу з 
приміщенням для знефторюючої установки продуктивністю 24 м3/добу.
Це надасть можливість забезпечити населення споживати якісну питну 
воду без надлишкового вмісту фтору.
Проект забезпечить підвищення рівня та якості послуг водопостачання:
доведення якості питної води до вимог державного стандарту ( подача
води здійснюється на підставі висновку  Міністерства охорони здоров’я
);  забезпечення  гарантованого  постачання  питної  води  в  обсягах,
необхідних  для  задоволення  потреб  населення;  організація
багаторівневого контролю за  якістю питної води.

Місце впровадження м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500

Площа ділянки 15139 м2

Орієнтована вартість, 
потреба в інвестиціях

10 млн.грн

Джерела фінансування 
інвестиційної пропозиції

Кредити, залучені під державні гарантії

Основна продукція підприємства 
(перелік товарів, послуг)

Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги
з централізованого водопостачання та водовідведення

Рівень готовності інвестиційної 
пропозиції

Проектно-кошторисна документація затверджена в установленому 
порядку

Термін окупності 2,6 років
Кількість створених (збережених) 
робочих місць
Додаткова інформація Знаходиться у відокремленій від житлових будинків зоні, територія 

огороджена. Біля об’єкта проходить асфальтована дорога. Земельна 
ділянка з капітальними будівлями спорудами. 

Транспортно - логістична 
інфраструктура
до м. Чернігова, км
до м. Києва, км

182 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 
(Н07) – 7 км

до залізничної станції, км Через місто проходить Прилуцька дистанція колії Полтавської дирекції 
залізничних перевезень Південної залізниці. Залізничний вокзал – за 
2,0 км

до міжнародного аеропорту, км м. Бориспіль - 150 км
Інженерна інфраструктура
водопостачання: відстань до Власна артезіанська свердловина, водопровід на території земельної 



джерела підключення, м ділянки під забудову
каналізація: відстань до джерела 
підключення, м

На території земельної ділянки, відстань до каналізації  – 240 м

газопостачання: відстань до 
джерела підключення, м

На території земельної ділянки, відстань до газопроводу низького тиску
– 50 м

електропостачання: відстань до 
джерела підключення, м

На території земельної ділянки, відстань до лінії електропередач – 10 м

теплопостачання: відстань до 
джерела підключення, м

Власна котельня на території земельної ділянки, відстань до теплових 
мереж – 50 м

Контактна особа:
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Телефон, факс
e-mail

Гавриш Андрій Анатолійович
Директор КП «Прилукитепловодопостачання» 
 (04637) 3-39-47; 3-39-36, моб. (063) 461-29-20


