Інвестиційні проєкти підприємств, установ, організацій
міста Кропивницького
Назва інвестиційного проєкту

Ініціатор інвестиційного проєкту
Суть та мета інвестиційного
проєкту

Вид діяльності, що інвестується
Фінансові показники проєкту
Термін реалізації проєкту
Організаційна форма
співробітництва
Контактна особа

Організація зберігання зернових культур,
створення виробництва по переробці
сільськогосподарської продукції на базі існуючих
виробничих потужностей ТОВ "Круп'яний тік"
ТОВ "Круп'яний тік"
Проєктом передбачено будівництво заводу з
переробки сільськогосподарської продукції,
розширення обсягів зберігання, доробки всіх видів
зернових культур.
В наявності земельна ділянка комунальної власності,
площею 7,1 га, яка знаходиться у довгостроковій
оренді. На земельній ділянці знаходяться 42
господарські будівлі та споруди (склади готової
продукції, будівлі сушарки, трансформаторні
підстанції, гараж для автотранспорту, будівля цеху
обмолоту, будівлі калібрування, насосна станція,
приймальний бункер тощо).
На території земельної ділянки наявні
електропостачання, водопостачання, газопостачання,
дороги з твердим покриттям, підведені сертифіковані
дві залізничні гілки (автономні).
На даний час розроблено бізнес-план проєкту.
Переробна промисловість
10,0 млн дол. США
3 роки
Спільне підприємство з іноземними інвестиціями
СОКОЛЕНКО Сергій Володимирович, начальник
комерційного відділу ТОВ "Круп'яний тік"
Адреса: 25014, м. Кропивницький,
просп. Інженерів, 11
Тел./факс: +38 (0522) 35 90 50
Моб.: +38 (099) 267 18 07
E-mail: tradeinvestkr@gmail.com
Web: http://khlibodar.com.ua/index.php/ua/krup-yanijdim/pro-nas
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Нове будівництво та введення в експлуатацію
готельного комплексу із виставковою залою
Кіровоградська регіональна торгово-промислова
палата
Проєктом передбачено нове будівництво
багатофункціональної споруди, площею 3 тис. м2, яка
включатиме в себе розміщення виставкової зали на
І поверсі та готельного комплексу на ІІ-ІІІ поверхах.
В наявності вільна земельна ділянка комунальної
власності, площею 0,21 га, яка на даний час не
використовується. Відстань від земельної ділянки до
основних комунікацій (вода, газ, каналізація,
електроенергія) складає до 100 м.
Проєкт знаходиться на стадії проектування, є робочі
креслення, проведені інженерно-геологічні та
геодезичні вишукування.
Реалізація проєкту дозволить створити понад
30 нових робочих місць, покращити готельний сервіс
у місті, забезпечити належну організацію та
проведення виставкових заходів, форумів і
конференцій для суб’єктів малого і середнього
підприємництва.
Будівництво, діяльність готелів
1,2 млн дол. США
2 роки
Спільне підприємство з іноземними інвестиціями
ХМУРЕНКО Олег Сергійович, віце-президент
Кіровоградської регіональної торгово-промислової
палати
Адреса: 25022, м. Кропивницький,
вул. Преображенська, 79-А
Тел.: +38 (0522) 35 18 56
Факс: +38 (0522) 24 02 89
E-mail: invest@chamber.kr.ua
Web: http://www.chamber.kr.ua

