
Вільні виробничі потужності

Назва 
інвестиційного 
проекту

Комплекс будівель,  вул.  Ельворті, 2-а

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Комплекс будівель має ряд окремо розташованих 
одноповерхових і багатоповерхових будівель. Площа 
земельної ділянки близько 10 га. 
 На території комплексу розташовані електричні 
підстанції, розподільні пункти електроенергії. 
До комплексу підведені мережі водопостачання та 
каналізації. 
Комплекс будівель і ділянка газифіковані. 
Комплекс та земельна ділянка розташовані в центральній
частині міста, відстань до центру 800м. 
Відстань до житлових масивів 700-800 метрів. 
Комплекс розташований на трасі з інтенсивним 
автомобільним трафіком. 
На територію комплексу підведена залізнична колія

До комплексу будівель входять:
         1,2-х поверхова будівля обрубного відділення 
ливарного цеху сірого чавуну (корп.4);
          будівля ковальсько-пресового цеху (холодне 
відділення)
          6-ти поверхова будівля механоскладального цеху 
          побутові, адміністративні приміщення 
          адміністративний корпус КПЦ
         4-х поверхова будівля малярно-пакувального 
корпусу з побутовими приміщеннями  
         4-х поверхова будівля корпус № 20

Організаційна 
форма 
співробітництва

Продаж, оренда

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПрАТ «Піраміс», м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, 
офіс 401, тел. (+38 0522) 35836



Назва 
інвестиційного 
проекту

Будівля,  вул. Волкова, 2

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Загальна площа - 8500 м.кв.
Площа забудови - 8500 м.кв.
Будівля одноповерхова, чотири прольоти, ширина 
прольоту - 18м, крок колон - 12м.
Висота до ферми - 6,5 м, висота будівлі - 13м
 
Будівля  розташована в центрі великого житлового 
району, підведені всі комунікації .
Відстань до траси з інтенсивним автомобільним і 
пішохідним трафіком - 100м.
Зручний під'їзд транспорту.

Організаційна 
форма 
співробітництва

Продаж, оренда

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПрАТ «Піраміс», м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, 
офіс 401, тел. (+38 0522) 358362

Назва 
інвестиційного 
проекту

Будівля, вул. Волкова, 2

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Загальна площа - 3500 м.кв.
Площа забудови - 3500 м.кв.
Будівля одноповерхова, чотири прольоти, ширина 
прольоту - 18м, крок колон - 12м.
Висота до ферми - 6,5 м, висота будівлі - 13м
Будівля розташована в центрі великого житлового 
району, підведені всі комунікації.
Відстань до траси з інтенсивним автомобільним і 
пішохідним трафіком - 100м.
Зручний під'їзд транспорту.

Організаційна 
форма 
співробітництва

Продаж, оренда

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПрАТ «Піраміс», м. Кропивницький , вул. Ельворті, 7, 
офіс 401, тел. (+38 0522) 358362



Назва 
інвестиційного 
проекту

Комплекс будівель, вул.  Родімцева, 106

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Комплекс будівель має ряд окремо розташованих 
одноповерхових і багатоповерхових будівель. Площа 
земельної ділянки близько 5 га. 
• До комплексу підведені всі комунікації
 ( електроенергія 400кВА) 
• До комплексу підведені мережі водопостачання та 
каналізації. 
• Комплекс розташований на трасі з інтенсивним 
автомобільним трафіком. 
До комплексу будівель входять:
         4-х поверхова будівля адміністративного корпусу
          будівля виробничого цеху
          1-но поверхова будівля складу
          Будівля МАРХИ №2 

Земельна ділянка Акт постійного користування
Організаційна 
форма 
співробітництва

Продаж, оренда

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПрАТ «Піраміс», м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, 
офіс 401, тел. (+38 0522) 358362

Назва 
інвестиційного 
проекту

Будівля їдальні, вул. Євгена Чикаленка, 3,                     

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Загальна площа 2550 м.кв., площа поверхів - по 1275 
кв.м. Будівля має 2 поверхи, розташовано окремо, 
фасадна частина виходить на вулицю Медведєва.
Висота приміщення: 1 поверх - 3м, 2 поверх - 3,9 м. На 
другому поверсі частина з висотою приміщення -              
7,2 м.
Будівля каркасна з кроком колон 6х6м.
Є місце для паркування автотранспорту.
Зручні під'їзні шляхи.
До будівлі підведені всі комунікації

Організаційна 
форма  
співробітництва

Продаж

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПрАТ «Піраміс», м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, 
офіс 401, тел. (+38 0522) 358362



Назва 
інвестиційного 
проекту

Будівля по вул. Тараса Карпи, 65                                 

Техніко-економічна 
характеристика 
будівлі

2-х  поверхова  будівля  загальною  площею  1426  кв.м
розташована  в  центрі  міста,  земельна  ділянка
приватизована, у приміщенні автономне опалення

Організаційна 
форма 
співробітництва

Продаж, оренда

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПрАТ «Піраміс», м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, 
офіс 401, тел. (+38 0522) 358362

Назва 
інвестиційного 
проекту

Комплекс будівель,  вул. Івана Олінського, 76

Техніко-
економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Комплекс будівель має ряд окремо розташованих 
одноповерхових та двоповерхових будівель.  Площа 
земельної ділянки близько 4 га.
До комплексу підведені мережі електроенергії 10 тис 
кВа,
власна електропідстанція потужністю 400кВА, ГРП з 
газовим лічильником G-100 та коректором газу,
газопровід середнього та низького тиску, Мережа 
водопроводу.

Комплекс розташований в центральній частині 
міста за 8 км від автомагістралі та за 3 км від 
залізничної станції.

До комплексу будівель входять виробничі  та 
складські помешкання,  гаражі та мехмайстерня, 
роздягальня та адміністративна  будівля, загальною 
площею 6,0 тис.кв.м.

Земельна ділянка Землі промисловості у довгостроковій оренді на 49 
років.

Організаційна 
форма 
співробітництва

Продаж, оренда, створення спільного підприємства



Реквізити 
підприємства, 
контактні дані

ТДВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №2
– “СИНТЕЗ» моб. тел. +38 0509517855,факс: (+38 0522) 
361421, vm@kirpich.kr.ua

Назва 
інвестиційного 
проекту

Будівля,  вул. Севастопольська, 9-б

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Нежитлова  будівля  загальною  площею  1991,0  кв.м,
складається  з  двох  корпусів,  об’єднаних  між  собою
переходом.
Корпус  №1  площею  905,2  кв.м.  має  два  поверхи  та
підвал. Внутрішні приміщення відремонтовані, підведені
всі  інженерні  комунікації,  є  телефон.  В  корпусі
розташоване виробництва та адміністрація.
Корпус  №2  площею  1081,8  кв.м  потребує  ремонту,
інженерні  комунікації  в  наявності.  Функціонує система
газового обігріву.
Земельна ділянка площею 0,667 га знаходиться в оренді,
є можливість її приватизувати.
Господарський двір площею 400 кв.м. 
Ділянка  огороджена  забором,  розташована  поряд  з
центральними  вулицями  та  трасою  інтенсивного
автомобільного руху. 

Організаційна 
форма 
співробітництва

Організація спільного виробництва з пошиву одягу із 
залученням існуючого адміністративного потенціалу або 
продаж будівлі

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ТОВ фірма «Куртаж», м. Кропивницький,                           
вул. Севастопольська, 9-б тел. (+38 0522) 354350, 354351

Назва 
інвестиційного 
проекту

Виробничі площі, вул. Велика Пермська, 88

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Загальна  площа 2500 кв.м розташована  в  центрі  міста,
земельна  ділянка  приватизована,  у  приміщенні
автономне опалення

Організаційна 
форма 
співробітництва

Оренда

mailto:vm@kirpich.kr.ua


Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПАТ «Імперія С», м. Кропивницький, вул. В.Пермська, 
88, тел. (+38 0522) 24-34-45

Назва 
інвестиційного 
проекту

Виробничі площі, вул. Мурманська, 37

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Загальна площа одноповерхового цеху 525 кв.м. Цех 
розташований на виїзді із міста, на трасі з інтенсивним 
автомобільним трафіком. 
До  цеху  підключені  мережі  електропостачання,
водопостачання,  каналізації.  Існує  можливість
підключення  до  газового  постачання.  Приміщення
перебуває у задовільному для експлуатації стані

Організаційна 
форма 
співробітництва

Оренда

Можливі напрямки 
використання 
майданчика (цільове
призначення)

Переробка рибопродуктів, виробництво овочевих 
салатів, консервація

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПАТ  «Кіровоградський  комбінат  по  випуску
продовольчих товарів», м. Кіровоград, вул. Мурманська,
37,  голова  правління  Бондарь  Анатолій  Миколайович,
тел. +38 050 457 32 65

Назва 
інвестиційного 
проекту

Виробничі площі, вул. Мурманська, 37

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

Загальна площа двоповерхового цеху 690 кв.м. Цех 
розташований на виїзді із міста, на трасі з інтенсивним 
автомобільним трафіком. 
До  цеху  підключені  мережі  електропостачання,
водопостачання,  каналізації.  Існує  можливість
підключення  до  газового  постачання.  Приміщення
перебуває у задовільному для експлуатації стані

Організаційна 
форма 
співробітництва

Оренда

Можливі напрямки 
використання 
майданчика (цільове
призначення)

Виготовлення кави та круп



Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ПАТ  «Кіровоградський  комбінат  по  випуску
продовольчих  товарів»,  м.  Кропивницький,
вул. Мурманська, 37, голова правління Бондарь Анатолій
Миколайович, тел. +38 050 457 32 65

Назва 
інвестиційного 
проекту

Виробничі площі, пр. Інженерів,11

Техніко-економічна 
характеристика 
промислового 
майданчика під 
створення 
виробництва

На  території  площею  0,5  га  в  промисловій  зоні  м.
Кіровограда розташовані складські (площею 676 м2) та
виробничі  (площею  540  м2)  приміщення,
адміністративна  триповерхова  будівля,  автомайстерня
(72  м2).  Оснащення:  автономне  газове  та  електричне
опалення,  вода  заведена  в  адміністративний  корпус,
побутові  приміщення  та  лабораторію,  електрична
напруга  380  Вольт.  Завантаження  виробничих
потужностей – 40%

Організаційна 
форма 
співробітництва

Оренда

Можливі напрямки 
використання 
майданчика (цільове
призначення)

Виробничі потужності можуть бути використання для 
виробництва будь-яких продуктів в т.ч. крупи, пластівці і
т.д.

Реквізити 
підприємства 
(організації), 
контактні дані

ТОВ Круп’яний дім м. Кропивницький, пр. 
Інженерів,11  e-mail: milletexport@gmail.com,  Копцева 
Юлія  тел. +38 0522 35-90-50

mailto:milletexport@gmail.com



