Інформація про вільні виробничі площі
Власник приміщення

ПАТ «Коломийська друкарня ім. Шухевича»

Балансоутримувач

ПАТ «Коломийська друкарня ім. Шухевича»

Форма власності

приватна

Адреса місцерозташування вільної площі

78200, м. Коломия, вул. Мазепи, 235

Пропозиції для інвестора (оренда, продаж, Оренда
внесок в статутний капітал спільного
підприємства, інше)
Попереднє використання площі
друкарня
Можливе використання площі

Торговий центр, виробництво, офісні
приміщення
Характеристика площі

Кількість поверхів будівлі, в якій розміщена 3-х і 2-о поверхові будівлі
площа
Поверх, на якому розміщена площа
1-ий, 2-ий і 3-ій поверхи
Розмір площі (тис.кв.м.)
2,5
Конфігурація площі
Дві з’єднані будівлі
Висота приміщення, м
4,3м і 3м
Комунікації
Наявність газопостачання або відстань для
підключення до газопроводу середнього
тиску/ГРП, м
Наявність електропостачання або відстань
для підключення до електромереж, м
Наявність водопостачання або відстань для
підключення до водопроводу, м
Наявність каналізації або відстань до мереж
каналізації, м
Наявність опалення, його вид

ГРП на території
наявне
наявне
наявна
Водяне, законсервоване

Під’їзні шляхи
2 км.
Наявність під’їзної залізничної колії або
відстань до залізничної вантажної станції,
км
Наявність під’зної автодороги
наявна
Біля будівлі
Відстань до автодороги державного
значення, км
Інша важлива інформація про площу
Інформація про контактну особу
Ім’я, прізвище

Петро Кривюк

Посада

Голова правління

Службовий тел.

03433 51414

Моб.тел.
Е-mail

050 3732348
kolodruk@yahoo.com
Інженерно-технічна інфраструктура

Відстань до газопроводу середнього тиску ГРП на території
або ГРП, км
Відстань для підключення до
наявне
електромереж, км
Відстань до мережі стаціонарного
наявне
телефонного зв’язку, км
Наявність покриття операторів мобільного МТС, Київстар, Life
зв’язку
Опишіть, як можна забезпечити:
- питне водопостачання
наявне
- відведення і очищення стоків
наявне
- теплозабезпечення
Є власна, законсервована котельня
Короткий опис ділянки
Конфігурація:
Рельєф:
Особливості суміжних ділянок тощо:
Наявність будівель і споруд на ділянці
(опишіть)
Інша важлива інформація про ділянку

Дві з’єднані будівлі
рівнина
Дві з’єднані будівлі, склади, котельня
Контакти

Назва установи, організації
Ім’я, прізвище контактної особи
Посада контактної особи
Тел. службовий
Тел. моб
е-mail

ПАТ «Коломийська друкарня ім. Шухевича»
Петро Кривюк
Голова правління
03433 51414
050 3732348
kolodruk@yahoo.com

