Ідеальний простір для Вашого бізнесу

МІСІЯ КОМПАНІЇ

СТВОРИТИ ДОСКОНАЛЕ, СПРИЯТЛИВЕ І ТЕХНІЧНО
ОСНАЩЕНЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ
РІЗНОПРОФІЛЬНИХ КОМПАНІЙ-ВИРОБНИКІВ НА
ТЕРИТОРІЯХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ КОМПАНІЇ
«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПАРК»

ПРО КОМПАНІЮ

•
•

•

ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПАРК» - КОМПАНІЯ-ВЛАСНИК 10
МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛ.
З 2014 ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПАРК» ВЕДЕ УСПІШНУ
ТОРГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПО ВСІХ
ВЛАСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСАХ

ГЕОГРАФІЯ КОМПАНІЇ І ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ДОЗВОЛЯЮТЬ
ПРАЦЮВАТИ З БУДЬ-ЯКИМИ ОБ’ЄМАМИ ПРОДУКЦІЇ.

Наші переваги
Зручне розташування 10 торгівельних майданчиків
м. Львів, у райцентрах Львівської обл. Сумарний
розмір територій – 25 га і приміщень 25 000 м.кв.

Обладнання майданчиків під’іздними шляхами і
високими коліями.

Технічне оснащення майданчиків: наявність
автонавантажувачів, вантажних машин,
електронних ваг.

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ
ТОРГІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ КОМПАНІЇ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

М. Львів, вул.Конюшинна, 30
М. Жидачів, вул. Д. Галицького, 86
М. Сколе, вул. Стефаника, 1а
М. Турка, вул. Травнева, 8
М. Броди, вул. Костюшка, 1а
М. Яворів, вул. Привокзальна, 5
М. Червоноград, вул. Львівська, 60
М. Мостиська, вул. Я. Мудрого,413а
М. Кам’янка-Бузька, вул. Торгова, 2
М. Хирів Старосамбірського р-ну,

Вул. Дорошенка, 1

Запрошуємо виробників великогабаритних
товарів і будматеріалів до співпраці на умовах:

• Надання площ виробникам під створення
виробничих потужностей

• Надання площ в оренду на території наших
торгівельних майданчиків для виставок-продажів
і складів по всіх районних центрах і Львову

Майновий комплекс
М. Львів вул. Конюшинна, 30

Майновий комплекс
М. Львів вул. Конюшинна, 30
 Площа ділянки – 7,07 га.
 Розташування - у районі Західного об’їзду
Львова та великих торгівельних центрів –
Епіцентр, Три слони, Метро, автосалони
«Алекс»

 На територію є три в’їзди.
 Відстань до вул.Городоцької – 2,0 км.
 Відстань до кільцевої (відведена земля під
будівництво автодороги) – 500м.

 Асфальтобетонне покриття майданчика –
27 000 м.кв.
 Ділянка із щебеневим покриттям для
складування сипучих матеріалів – 1,0 га.
 Розмір складських приміщень – 1200 кв.м.
 Водопостачання – 2 артезіанські
свердловини.
 Газопостачання – на віддалі 1 км
 В наявності – мережі каналізації

 Електропостачання – власна
трансформаторна підстанція 51,6 м.кв.
 Потужність трансформатора – 160кВа.
 Дозволена до використання потужність – 95
кВт.
 В планах - реконструкція із збільшенням
потужності до 400 кВа.

 Товарна станція Скнилів з підвищеними
коліями загального користування на віддалі
2,8 км від складу.

 Власна електронна вага максимальною
вантажопідйомністю 80 т.
 Наявність бетонної огорожі.

Майновий комплекс
М. Жидачів, вул. Д. Галицького, 86

Майновий комплекс
М. Жидачів, вул. Д. Галицького, 86
 Площа ділянки – 2,1138 га.
 Асфальтобетонне покриття майданчика - 5
000 м.кв
 Наявність споруд – адмінбудинок з
гаражами (632,4 м.кв.)
 Відстань до товарної станції Жидачів – 1,1
км.
 Власна під’їздна колія 953 п.м., у тому числі
– підвищена колія з естакадою – 100,5 м.п
 Фронт розвантаження – 6 вагонів, на дві
сторони.
 Газопостачання – 1 км до міських мереж
 Водопостачання - криниця

 На територію є один в’їзд.
 Траса М12 (Стрий-ТернопільКропивницький) на відстані 500 м.

 Електропостачання – власна
трансформаторна підстанція 51,6 м.кв.
 Потужність трансформатора – 250 кВа.
 Дозволена до використання потужність 160
кВт.
 Власна механічна вага максимальною
вантажопідйомністю 30 т.
 Наявність огорожі.

Майновий комплекс
М. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 413а

Майновий комплекс
М. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 413а
 Площа ділянки – 2,8 га.
 Тверде бетонне покриття майданчика 4200 м.кв
 Наявність споруд – адмінбудинок з
гаражами (358,5 м.кв.)
 Відстань до товарної станції Мостиська –
0,8 км.
 Власна під’їздна колія – 669,5 м.п., в тому
числі підвищена колія – 95,9 м.п.

 На територію є один в’їзд.
 Часткове огородження території.

 Електропостачання – від місцевих
електромереж залізниці – 0,4 кв.
 Дозволена до використання потужність –
2,0 кВт.

 Фронт розвантаження – 6 вагонів на дві
сторони.
 Власна електронна вага.
 Максимальна вантажопідйомність – 50 т.

Майновий комплекс
М. Яворів вул. Привокзальна, 5

Майновий комплекс
М. Яворів вул. Привокзальна, 5
 Площа ділянки – 1,3237 га.
 Тверде бетонне покриття майданчика - 4500
м.кв
 Наявність споруд – адмінбудинок з гаражами
(449,8 м.кв.)

 На територію є два в’їзди.
 Часткове огородження території.

 Відстань до товарної станції Яворів – 1 км.

 Електропостачання
власна
На територію –
є два
в’їзди.
трансформаторна підстанція.
 Власна під’їздна колія – 350 м.п., в тому числі
 Потужність трансформатора – 63 кВа.
підвищена колія – 90,4 м.п.
 Дозволена до використання потужність 40
 Фронт розвантаження – 6 вагонів на 2
кВт.
Електропостачання
– власна трансформаторна підстанція.
сторони.
 Водопостачання обмежене. До міської
мережі - 800 м. В наявності криниця і
пожежна водойма. Є можливість буріння
свердловини

Власна електронна вага.
 Власна електронна
вага.
 Максимальна вантажопідйомність – 50 т.

Майновий комплекс
М. Кам’янка-Бузька вул. Торгова, 2

Майновий комплекс
М. Кам’янка-Бузька вул. Торгова, 2
 Площа ділянки – 1,9717 га.
 Тверде асфальтобетонне покриття
майданчика - 500 м.кв
 Наявність споруд – адмінбудинок з
гаражами (751,2 м.кв.)
 Відстань до товарної станції Сапіжанка – 2
км.
 Під’їздна залізнична підвищена колія
загального користування – на відстані 0,8
км від комплексу.

 На територію є один в’їзд
 Часткове огородження території

 Електропостачання – власна
трансформаторна підстанція.
 Потужність трансформатора – 100 кВа.
 Дозволена до використання потужність 30
кВт.

 Фронт розвантаження – 10 вагонів на дві
сторони.
 Власна електронна вага.
 Максимальна вантажопідйомність – 50 т.

Майновий комплекс
М. Червоноград, вул. Львівська, 60

Майновий комплекс
М. Червоноград, вул. Львівська, 60
 Площа ділянки – 1,41 га.
 На територію є один в’їзд
 Наявність споруд - господарські будівлі 205,8  Часткове огородження території бетонним
м.кв. і 165,3 м.кв. Гаражі – 115,2 м.кв.
парканом.

 Відстань до товарної станції Червоноград – 7  Електропостачання – від КТП
км.
Червоноградського ШРЕМ.
 Дозволена до використання потужність 100
 Під’їздна залізнична - власність ВТУ –
розвантажувально-завантажувальна на
кВт.
території комплексу.
 Фронт розвантаження – 6 вагонів на одну
сторону. Загальна довжина – 250 м.п.
 Власна електронна автомобільна вага.
Максимальна вантажопідйомність – 50 т.
 Власна електронна залізнична вага.
Максимальна вантажопідйомність – 150 т.

Майновий комплекс
М. Сколе вул. Стефаника, 1а

Майновий комплекс
М. Сколе вул. Стефаника, 1а
 Площа ділянки – 0,4599 га. Розташування –
 На територію є два в’їзди
центральна частина міста, біля ярмарочної
 Огородження території металевим парканом.
площі.
 Наявність споруд – адмінбудинок – 93,8 м.кв.,
гараж – 81,2 м.кв.
 Тверде бетонне покриття майданчика - 120
м.кв; ділянка із щебеневим покриттям – 60
На територію є два в’їзди.
м.кв.
 Відстань до товарної станції Сколе – 0,5 км.
 Під’їздна залізнична колія підвищена - 50 п.м.
 Фронт розвантаження 4 вагони, на одну
сторону.

 Електропостачання – від місцевих
електромереж – 0,4 кВ.
 Дозволена до використання потужність 1,5
кВт.
 Власна електронна автомобільна вага.
Максимальна вантажопідйомність – 40 т.

Майновий комплекс
М. Броди вул. Костюшка,1а - Костюшка, 2

Майновий комплекс
М. Броди вул. Костюшка,1а - Костюшка, 2
 Розташування – 800 м від траси «Київ-Чоп».
Майданчик складається із двох частин, що
розташовані через дорогу.
 Ділянка 1– 0,4599 га. Споруди – 93,8 м.кв. і
81,2 м.кв.

 На ділянку 1 – два в’їзди. Огородження
металевим парканом
 На ділянку 1 – один в’їзд. Огородження
дерев’яним парканом.

 Ділянка 1– 0,2803 га. Споруди –
адмінбудинки з гаражами 466,6 м.кв.
 Відстань до товарної станції Броди – 0,5 км.
 Під’їздна залізнична колія підвищена - 65
п.м.
 Фронт розвантаження 5 вагонів, на одну
сторону.

 Електропостачання – від місцевих
електромереж – 0,4 кВ.
 Дозволена до використання потужність 10
кВт.
 Власна механічна автомобільна вага.
 Максимальна вантажопідйомність – 30 т.

Майновий комплекс
М. Турка, вул. Травнева, 2

Майновий комплекс
М. Турка, вул. Травнева, 2
 Площа ділянки – 0,18 га.
 На територію є один в’їзд.
 Наявність споруд – адмінбудинок з гаражами
– 83,8 м.кв.
 Відстань до товарної станції Турка – 0,4 км.
 Електропостачання – від місцевих
електромереж – 0,4 кВ.
 Під’їздна залізнична колія загального
 Дозволена до використання потужність 2,0
користування підвищена - 60 п.м.
кВт.
 Фронт розвантаження - 4 вагони на одну
сторону.
 Власна електронна автомобільна вага.
 Максимальна вантажопідйомність – 25 т.

Майновий комплекс
М. Хирів, Старосамбірський р-н,
вул. Дорошенка 2

Майновий комплекс
М. Хирів, Старосамбірський р-н,
вул. Дорошенка 2
 Ділянка 1– 0,2189 га. Споруди –
адмінбудинки з гаражами 115,4 м.кв.

 На територію – один в’їзд. Часткове
огородження металевим парканом.

 Тверде асфальтнобетонне покриття – 600
м.кв.

 Відстань до товарної станції Хирів – 0,4 км.
 Під’їздна залізнична колія загального
користуванння - 25 п.м.
 Фронт розвантаження 2 вагони, на одну
сторону.

 Електропостачання – від місцевих
електромереж залізниці – 0,4 кВ.
 Дозволена до використання потужність 2,0
кВт.

Пропонуємо співпрацю , здачі в оренду
площ для створення виробничих
потужностей або для офіційного
представництва-складу продукції Вашої
компанії по всіх майнових комплексах
компанії «Індустріальний бізнес парк» або
по окремо вибраних торгівельних
майданчиках.

КОНТАКТИ
ТОВ «Індустріальний бізнес-парк»
Центральний офіс:
М. Львів
Вул. Академіка Лазаренка, 1а
+38 (067) 137 22 22
+38 (032) 237 22 22
office@novodim.com.ua
www.novodim.com.ua

