
Вільні виробничі приміщення типу "Brownfield",  

що пропонуються під реалізацію інвестиційних проєктів 

 
Назва інвестиційного проєкту Комплекс будівель за адресою вул. Ельворті, 2-А 

Техніко-економічна 

характеристика 

Комплекс будівель розташований на земельній 

ділянці, площею близько 10 га, в центральній 

частині міста на відстані 800 м до центру та  

700-800 м до житлових масивів, біля траси з 

інтенсивним автомобільним трафіком. До комплексу 

підведена залізнична колія. 

На території комплексу розташовані електричні 

підстанції та розподільні пункти електроенергії, 

одноповерхові і багатоповерхові будівлі, а саме: 

1-о та 2-х поверхові будівлі обрубного відділення 

ливарного цеху сірого чавуну (корпус № 20); 

4-х поверхова будівля малярно-пакувального 

корпусу з побутовими приміщеннями; 

4-х поверхова будівля (корпус № 20); 

6-ти поверхова будівля механоскладального цеху; 

будівля ковальсько-пресового цеху (холодне 

відділення); 

побутові, адміністративні приміщення; 

адміністративний корпус ковальсько-пресового 

цеху. 

На території земельної ділянки наявні 

електропостачання, водопостачання, 

водовідведення, газопостачання. 

Форма залучення інвестицій Продаж, оренда 

Контактні дані підприємства, 

установи, організації 

ПрАТ "Піраміс" 

Адреса: 25006, м. Кропивницький,  

вул. Євгена Чикаленка, 1-А, офіс 119 

Тел.: +38 (0522) 30 15 66 

Моб.: +38 (050) 488 82 30 

E-mail: vikakrolik@ukr.net  

 

  

mailto:vikakrolik@ukr.net


Назва інвестиційного проєкту Будівля за адресою вул. Волкова, 2 

Техніко-економічна 

характеристика 

Будівля, загальною площею 8,5 тис. м2, розташована 

в центрі великого житлового району, на відстані  

100 м до траси з інтенсивним автомобільним і 

пішохідним трафіком. 

Будівля одноповерхова, має чотири прольоти. 

Ширина прольоту складає 18 м, крок колон – 12 м, 

висота до ферми - 6,5 м, висота будівлі – 13 м. 

До будівлі підведені всі комунікації, забезпечений 

зручний під'їзд транспорту. 

Форма залучення інвестицій Продаж, оренда 

Контактні дані підприємства, 

установи, організації 

ПрАТ "Піраміс" 

Адреса: 25006, м. Кропивницький,  

вул. Євгена Чикаленка, 1-А, офіс 119 

Тел.: +38 (0522) 30 15 66 

Моб.: +38 (050) 488 82 30 

E-mail: vikakrolik@ukr.net  

 

  

mailto:vikakrolik@ukr.net


Назва інвестиційного проєкту Будівля за адресою вул. Волкова, 2 

Техніко-економічна 

характеристика 

Будівля, загальною площею 3,5 тис. м2, розташована 

в центрі великого житлового району, на відстані  

100 м до траси з інтенсивним автомобільним і 

пішохідним трафіком. 

Будівля одноповерхова, має чотири прольоти. 

Ширина прольоту складає 18 м, крок колон – 12 м, 

висота до ферми - 6,5 м, висота будівлі – 13 м. 

До будівлі підведені всі комунікації, забезпечений 

зручний під'їзд транспорту. 

Форма залучення інвестицій Продаж, оренда 

Контактні дані підприємства, 

установи, організації 

ПрАТ "Піраміс" 

Адреса: 25006, м. Кропивницький,  

вул. Євгена Чикаленка, 1-А, офіс 119 

Тел.: +38 (0522) 30 15 66 

Моб.: +38 (050) 488 82 30 

E-mail: vikakrolik@ukr.net  

 

  

mailto:vikakrolik@ukr.net


Назва інвестиційного проєкту Комплекс будівель за адресою вул. Генерала 

Родимцева, 106 

Техніко-економічна 

характеристика 

Комплекс будівель розташований на земельній 

ділянці, площею близько 5 га, біля траси з 

інтенсивним автомобільним трафіком.  

На території комплексу розташовані одноповерхові і 

багатоповерхові будівлі, а саме: 

4-х поверхова будівля адміністративного корпусу; 

1-о поверхова будівля складу; 

будівля виробничого цеху; 

будівля (корпус №2). 

На території земельної ділянки наявні 

електропостачання, водопостачання, 

водовідведення. 

В наявності акт постійного користування. 

Форма залучення інвестицій Продаж, оренда 

Контактні дані підприємства, 

установи, організації 

ПрАТ "Піраміс" 

Адреса: 25006, м. Кропивницький,  

вул. Євгена Чикаленка, 1-А, офіс 119 

Тел.: +38 (0522) 30 15 66 

Моб.: +38 (050) 488 82 30 

E-mail: vikakrolik@ukr.net  

 

  

mailto:vikakrolik@ukr.net


Назва інвестиційного проєкту Будівля за адресою вул. Тараса Карпи, 65  

Техніко-економічна 

характеристика 

2-х поверхова будівля, загальною площею 1,4 тис. м2, 

розташована в центрі міста. У приміщенні 

встановлено автономне опалення " 

Земельна ділянка під будівлею приватизована. 

Форма залучення інвестицій Продаж, оренда 

Контактні дані підприємства, 

установи, організації 

ПрАТ "Піраміс" 

Адреса: 25006, м. Кропивницький,  

вул. Євгена Чикаленка, 1-А, офіс 119 

Тел.: +38 (0522) 30 15 66 

Моб.: +38 (050) 488 82 30 

E-mail: vikakrolik@ukr.net  

 

  

mailto:vikakrolik@ukr.net


Назва інвестиційного проєкту Будівля за адресою вул. Севастопольська, 9-б 

Техніко-економічна 

характеристика 

Будівля, площею 1,1 тис. м2, розташована поряд з 

центральними вулицями, трасою інтенсивного 

автомобільного руху. Будівля потребує ремонту, у 

той же час, в наявності всі інженерні комунікації, 

функціонує система газового обігріву. 

Поруч з будівлею є господарський двір, площею  

400 м2. 

Форма залучення інвестицій Продаж, створення спільного підприємства 

Контактні дані підприємства, 

установи, організації 

ТОВ фірма "Куртаж" 

Адреса: 25026, м. Кропивницький, 

вул. Севастопольська, 9-б 

Тел.: +38 (0522) 35 43 50, 35 43 53 

Моб.: +38 (095) 889 40 72, +38 (098) 634 23 77 

E-mail: info.courtage.trade@gmail.com 

 

  

mailto:info.courtage.trade@gmail.com


Назва інвестиційного проєкту Будівля за адресою вул. Верхня Пермська, 88 

Техніко-економічна 

характеристика 

Будівля, загальною площею 2,5 тис. м2, розташована 

в центрі міста. У приміщенні встановлено автономне 

опалення " 

Земельна ділянка під будівлею приватизована. 

Форма залучення інвестицій Оренда 

Контактні дані підприємства, 

установи, організації 

ПрАТ "Імперія С" 

Адреса: 25001, м. Кропивницький, 

вул. Верхня Пермська, 88 

Тел.: +38 (0522) 24 34 45 

Моб.: +38 (067) 572 42 28, +38 (050) 606 02 16 

E-mail: imperia_1863@ukr.net  

 

  

mailto:imperia_1863@ukr.net


Назва інвестиційного проєкту Комплекс будівель за адресою вул. Генерала 

Родимцева, 123 

Техніко-економічна 

характеристика 

На території комплексу розташовані: 

головний корпус з адміністративною будівлею, 

площею 1,2 тис. м2; 

будівля самообслуговування, площею 0,5 тис. м2; 

котельня з прибудовами, площею 0,3 тис. м2; 

будівля центрального складу (частина), площею  

0,9 тис. м2; 

2 площадки для зберігання автомобілів, площею  

1,1 тис. м2 та 0,4 тис. м2..; 

На території земельної ділянки наявні 

електропостачання, водопостачання, 

водовідведення, забезпечено зручний під'їзд 

транспорту та цілодобову охорону. 

Форма залучення інвестицій Оренда 

Контактні дані підприємства, 

установи, організації 

ПрАТ "КІРОВОГРАД-АВТО" 

Адреса: 25000, м. Кропивницький, 

вул. Генерала Родимцева, 123 

Моб.: +38 (050) 9683612 

E-mail: boss@kiravto.in.ua 

 

 


