
для  виробництва  або  складу

Нова  будівля

FACTORY 3 BILA TSERKVA INDUSTRIAL PARK

5565 м2

https://ip-bt.com/landing/ufactory-3/
https://ip-bt.com/


Параметри  виробничої  будівлі 

Двоповерхова виробнича будівля FACTORY 3 відповідає вимогам 

BREEAM, британського методу визначення енергоефективності, 

екологічності та комфорту для людей, які працюють у приміщеннях. 

Розгорнута в нових приміщеннях виробнича лінія може бути 

сертифіковано за стандартом OHSAS 18001 та ISO 9001, що дає 

продукції резидентів індустріального парку конкурентні переваги на 

глобальних ринках. 

Каркас

металевий (тип AZM2), 
Astron (Люксембург).

Стіни та покрівля

набірні сендвіч панелі з 
тепло- і шумоізоляційними 
властивостями.

4 вантажні доки  

оснащені промисловими 
секційними воротами.

5 565 м2

площа будівлі з виробничою 
та складською зонами, 
технічними, та офісними 
приміщеннями. 

6,9 м

мінімальна робоча висота 
бідівлі. Максимальна 
висота — 7,8 м. 

4 т/м2

навантаження на підлогу 
наливного типу.

https://ip-bt.com/landing/ufactory-3/


Схема  будівлі

Технологія  будівництва  
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1. Основу під фундамент і 
дорожній одяг виконано з 
щебеню високих марок.

6. Вікна в алюмінієвому 
профілі з підвищеною 
теплоефективністю. 

3. Робоча висота будівлі —     
6,9 м (до 6 рівнів 
європалет). Максимальна 
висота будівлі — 7,8 м.

8. Мінімальна кількість колон 
дозволяє уникати обмежень для 
установки обладнання, 
стелажів, та маневрування 
високостеллажной техніки.

7. Офісні та соціальні 
приміщення із підвищенною 
енергоефективністю. 

2. Підлога з бетону классу В25. 
Товщіна підлоги — 200 мм (із 
урахуванням будівельних 
допусків). Підлога має  
подвійне армування і витримує 
рівномірно розподілене 
навантаження  4 т/м².

5. Дах з сендвіч-панелей зшитих 
жорстким стиком. Дах має 
збільшену несучу здатність.    
Він витримує конструкцію 
сонячних панелей. В дах 
вмонтована система вентиляції 
та освітлення. 

4. Фасад із тришарових 
сендвіч-панелей не потребує 
додаткового оздоблення. 
Панелі мають матеріал 
утеплювач. Енергоефективність 
будівлі підвищує безперервний 
тепловий контур.

https://drive.google.com/file/d/1LlmhdI7oEDvS0piqpzhB-LC89z5AIJK5/view?usp=sharing
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Ізометрія 2-го поверху

Офіси та соц 

приміщення  

Офіси та соц 

приміщення  

Ізометрія 1-го поверху

Виробничий цех

Склад продукції

Склад сировини

Будівля має гнучий план зонування і 
може бути поділена на секції від 1000 м²:

4 секції площею по 1 391 м²;    


3 секції площею по 1 855 м²;


2 секції площею по 2 783 м²;


1 секція площею 5 565 м².

План зонування



Технічна  інфраструктура 

Електроенергія  

Наявна потужність: до 1 МВт. 
Напруга: ТП 10/0,4 кВ. 
Категорія надійності: II.

Міська мережа водопостачання  

Наявна потужність: до 400 м³/доба. 
Діаметр трубопроводу: 160 мм.

Газопостачання    

Наявна потужність: від 100 м³/година. 
Діаметр трубопроводу: 200 мм.    
Тиск: середній.

Міська мережа каналізації  

Наявна потужність: 400 м³/доба. 
Діаметр трубопроводу: 400 мм.

До будівлі заведені інженерні мережі і комунікації

Огляд  інфраструктури

https://youtu.be/5G0858OZDQ8


План індустріального 
парку 

Облаштування  

Нагляд і охорона

Територія під цілодобовою 
охороною і відеонаглядом.  

Парковка

Парковочні місця для 
легкового і вантажного 
транспорту.

Благоустрій

Управляюча компанія виконує 
озеленення і прибарання території.   

Зелена енергетика 

Сонячні панелі монтуються на даху 
будівлі за запитом резидента.

Дороги  

Асфальтовані дороги площею 
до 4 000 кв.м.

https://drive.google.com/file/d/1jhu8esjKAw2f6DAxxT7XzVaKFPK33De6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jhu8esjKAw2f6DAxxT7XzVaKFPK33De6/view?usp=sharing


Фасад виробничої будівлі площею 5 565 кв. м. 

Поруч внутрішня дорога індустріального парку з твердим покриттям 1



Фасад виробничої будівлі площею 5 565 кв. м. 

Поруч внутрішня дорога індустріального парку з твердим покриттям і будівля заводу Plank Electrotechnic    2



Фасад виробничої будівлі площею 5 565 кв. м. 

Поруч внутрішня дорога індустріального парку з твердим покриттям   3



Більше пропозицій нерухомості 

Виробниче  приміщення Логістичний хаб

+380 44 364 78 89    

+380 63 809 89 55

info@ip-bt.com 

a.ropitskiy@ipm.ip-bt.com

Вул. Леваневського, 150       
Київська обл, м. Біла 
Церква, 09108

Складське  приміщення

321

Bila Tserkva, Kyiv Oblast

https://ip-bt.com/rezidentam/#anchor4
https://ip-bt.com/rezidentam/#anchor4
https://ip-bt.com/rezidentam/#anchor4
https://goo.gl/maps/7GYX4gQTzkSDcZjd9


Біла Церква

Розташування індустріального парку 

Шосе

(E95) Гельсінкі – Київ – Одеса – Димитровград 
– Алексанруполіс, відстань  —  0,9 км.


(Р32) Кременець —  Біла Церква,                  
відстань — 0,6 км.

Залізниця

Залізнична гілка на території  парку.


Залізнича станція Роток, відстань  —  0,5 км.

Аеропорти

Міжнародний  аеропорт "Бориспіль",      
відстань — 120 км.


Білоцерківський вантажний авіаційний 
комплекс, відстань  —  14 км.

ІП "Біла Церква" розташований на відстані 75 км від Києва, у місті 
Біла Церква. Наявність аеродрому, двох залізничних станцій та 
міжнародної автомагістралі створює зручну логістику та дозволяє 
легко отримати доступ до найбільших ринків країни.

Bila Tserkva, Kyiv Oblast

https://goo.gl/maps/7GYX4gQTzkSDcZjd9


Генеральний план ІП "Біла Церква"

Переваги ІП "Біла Церква"
На території індустріального парку підприємства 
об'єднані у три кластери.

Учасники кластеру мають можливість:

мінімізувати інвестиційні ризики;


знизити виробничі витрати і побудувати оптимальні 
ланцюги постачання;


забезпечити підприємство ресурсами:кадровими, 
сировинними, енергетичними;


отримати доступ до розвиненної інфраструктури і 
логістики;


долучитися до створення сталої промислової 
екосистеми задля мінімізації негативного впливу на 
довкілля.

Будівельний 
кластер

Виробничий 
кластер

Логістичний 
кластер

Bila Tserkva, Kyiv Oblast

https://goo.gl/maps/7GYX4gQTzkSDcZjd9


335 000 
населення віком 

15-70 рр

62,5%

5%

економічно 
активне 

населення

студенти

436 000  
населення

77,4%
населення 

віком 
15-70 рр.

211 000 
фахівців

6,3%
безробітні

Порівняно низькі постійні і змінні витрати (2021 р.)

Рівень заробітньої плати
(середня за місяць, 1 кв. 2021)

Біла Церква 330

Київська обл. 425

Україна 431

EUR

EUR

EUR

(чиста з/п за місяць, 1 кв. 2021)
Оплата праці

Керівник 871575 — EUR

EUR

EUR

Інженер 345 —523

Спеціаліст 230 —349

Комунальні послуги
(непобутові споживачі, без ПДВ, 01.01.2021)

Електроенергія 0,06

Природний газ 0,21

Водовідведення 0,46

Водопостачання 0,31

EUR/кВт

EUR/м3

EUR/м3

EUR/м3

Оподаткування
(місцеві податки та сбори на рік, 2021)

Пром. нерухомості 0,00

Землі 7,64

Пайова участь 
при будівництві

0,00

EUR

EUR/га

EUR

Bila Tserkva, Kyiv Oblast Переваги локації
Ємний ринок праці Білої Церкви та передмістя (2021 р.)

https://goo.gl/maps/7GYX4gQTzkSDcZjd9


www.ip-bt.com

http://www.ip-bt.com
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