ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Індустріальний парк “ТОК“
Проект створення індустріального
парку “ТОК” передбачає використання земельної ділянки площею
25,0 га, яка примикає до автошляху міжнародного значення М03 Київ-Харків-Довжанський і який збігається з частиною європейського
автомаршруту E 40 (Кале Брюссель-Краків-Київ-ВолгоградТашкент-Алмати-Ріддер).

Метою організації індустріального парку “ТОК” є створення сприятливих умов для
реалізації інвестиційних проектів з ефективного використання індустріальноаграрного потенціалу Полтавської області для забезпечення зростання
продуктивної зайнятості населення, забезпечення стабільного і ефективного
функціонування сфери матеріального виробництва, подальшого розвитку
підприємницької діяльності, загального підвищення якості життя мешканців
області.
Попереднє планувальне рішення індустріального парку “ТОК” передбачає розподіл всієї території на наступні функціональні зони:
• “Логістичний хаб“ з площею 14,5 га, на якій буде розміщено складські та
фасувальні будівлі, автотранспортні підприємства та митні склади;
• “Біотехноком” - майданчик в 5,1 га для будівництва підприємств харчової промисловості, підприємств з виробництва біологічно-активних добавок та продуктів
лікувального харчування;
• “Еко-пак” - майданчик в 2,9 га для розташування підприємств з вироблення обладнання для упаковки, фасування та переробки харчових продуктів; розробки
дизайну та виготовлення упаковки з сучасних екологічних матеріалів;
• “Сервіс-зону” з площею 2,5 га, на якій будуть розміщуватись будівельні підприємства, очисні та інші інженерні споруди для забезпечення життєдіяльності всієї
промислової зони.
Організаційна форма реалізації проекту: потенційним інвесторам пропонується взяти на себе функцію керуючої компанії для облаштування інженерних мереж
індустріального парку і подальшого управління його роботою.
Оціночна вартість проекту: 5,5 млн.дол.США.
Ініціатор: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
Контакти: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна,21

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Оптово-роздрібний фермерський ринок “ТОК“
Проект
створення
оптово
роздрібного фермерського ринку
“ТОК” передбачає використання земельної ділянки площею 1,0 га., яка
примикає до автошляху міжнародного значення М03 Київ-ХарківДовжанський і який збігається з частиною європейського автомаршруту E40 (Кале-Брюссель-Краків-КиївВолгоград - Ташкент - Алмати Ріддер).
Метою організації ринку “ТОК” є створення сприятливих умов для збуту сільськогосподарської продукції підприємств агропромислового комплексу, забезпечення
розвитку підприємницької діяльності в Полтавській області.
Організаційна форма реалізації проекту: потенційним інвесторам пропонується взяти на себе функцію керуючої компанії оптово-роздрібного ринку.
Оціночна вартість першої фази проекту: 1,1 млн.дол.США.
Ініціатор: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
Контакти: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна,21
Голова Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Рябоконь Олексій Петрович
Телефони: +38 053 582 0581; +38 050 594 9400
E-mail: office@pyryatyn-mrada.gov.ua

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Кінний завод
Проект передбачає розвиток діючого кінного заводу та відновлення
іподрому. Планується розведення
(продаж) племінних породистих
коней.
Для реалізації проекту наявні: діюче підприємство з земельною ділянкою 18,34 га, на якій розташовано: 5 конюшень, склад, гараж,
адміністративна будівля, артезіанська свердловина.
Підприємство має повний комплекс забезпечення мережами водо-, газо- і енергопостачання, систему водовідведення, земельну ділянку сінокосів площею 43 га. Крім розведення
племінних породистих коней проект передбачає організацію міжнародних спортивних та
виставкових заходів.
Вартість проекту: 2,5 млн.дол.США.
Ініціатор: ТОВ «Кінний завод «Авангард 1936»
Контакти: Мілюта Тарас Григорович –
в.о. директора, телефон: +38 05358-316-83,
е-mail: office.kz_avangard@ukr.net
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Туристична атракція “Королева бензоколонки“
Проект передбачає будівництво на
земельній ділянці 0,2 га розважально-відпочинкового туристичного комплексу у вигляді бутафорської автозаправної станції у стилі ретро, яка
повторюватиме декорації фільму
«Королева бензоколонки» і буде розміщуватись на місці зйомок фільму.
Відвідувачам буде надаватись послуги кафе швидкого харчування,
можливість фотографування, участі
у відео зйомках на ретро обладнанні.
Організаційна форма реалізації проекту: створення інвестором власного підприємства на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади.
Оціночна вартість проекту: 0,5 млн.дол.США.
Ініціатор: Виконавчий комітет Пирятинської
міської ради
Контакти: Полтавська обл., м. Пирятин,
вул. Соборна,21
Голова Пирятинської міської об’єднаної
територіальної громади Рябоконь Олексій
Петрович
Телефони: +38 053 582 0581; +38 050 594 9400
E-mail: office@pyryatyn-mrada.gov.ua
Web-сайт: http://pyriatyn.org.ua

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
„Боброва хата“ - екологічна реабілітація та поновлення природних
екосистем, що раніше існували, раціональне природокористування
та збереження біологічного
різноманіття природних ресурсів,
запобігання їх забрудненню,
риборозведення та розвиток
рекреаційного потенціалу території
Калиновомостівського старостату
Пирятинської міської ОТГ
Проект передбачає будівництво ставка для
риборозведення та облаштування
відпочинкової зони на землях комунальної
власності Пирятинської міської ОТГ в межах
території Калиновомостівського старостату: часткове вилучення поверхневого шару;
екологічна розвідка, виявлення та розчищення природних джерел; інженернотехнічні роботи по будівництву ставка; берегоукріплення та заходи по збереженню
деревно - чагарникової рослинності; створення берегових біоплато з використанням
очисних властивостей двостулкових молюсків; заходи з риборозведення,
облаштування місць аматорської риболовлі;
рекультивація і озеленення прибережних зон,
організація та упорядкування місць відпочинку. В
результаті реалізації заходів проекту буде
створено умови для розвитку екологовідновлюваних ресурсів місцевості для
використання у вивчально - досліджувальних
процесах та рекреаційного потенціалу території
для планування оздоровчих заходів, послуг
риболовлі тощо.
Локальні споживачі послуг: жителі сіл Верхоярівка
та Калиновий Міст, учні шкіл Пирятинської ОТГ,
науковці НПП „Пирятинський“, туристи та
аматори-рибалки з суміжних областей (регіонів).
Оціночна вартість проекту: 0,5 млн.дол.США.
Ініціатор: Приватне підприємство
„Калиновомостівське“
Контакти: Зубенко Анатолій Іванович – директор ПП „Калиновомостівське“,
тел.: (05358) 3-35-48
е-mail: zubenko74@ukr.net

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Цех по виробництву паливних пелет
Проект передбачає реконструкцію
колишнього будинку тваринників в
селі Калинів Міст Пирятинської
міської ОТГ в цех по виробництву
паливних пелетів для твердопалив них котлів.
Для реалізації проекту наявна будівля
площею 207 кв. м., поділена на 10
кімнат площею від 3,4 кв. м. до 55,9 кв.
м.
Об’єкт рівновіддалений від житлових приміщень, придатний для вільного розташування виробничих агрегатів. Електроенергія підведена, в т.ч. 380 Вт, в
наявності є вигрібна яма,
джерела водопостачання
знаходяться на відстані
50м, є зручний асфальтований підʼїзд, можливість
складування сировини і
продукції.
Прилеглі сусідні земельні
ділянки, які можуть мати
негативний
вплив
на
проект, відсутні.
Оціночна вартість проекту: 0,3 млн.дол.США.
Ініціатор: Приватне підприємство „Калиновомостівське“
Контакти: Зубенко Анатолій Іванович – директор ПП „Калиновомостівське“,
тел.: (05358) 3-35-48
е-mail: zubenko74@ukr.net

