
PRZEMYSŁOWY PARK 

STRUNINO 

GŁóWNA DROGA WASZEGO 

BIZNESU 



O PROJEKCIE 

«Przemysłowy Park Strunino» udostępnia teren do zabudowy z obiektami inżynieryjnej infrastruktury, mediami i 

kompleksem usług dla biznesu, w tym: ochrona terenu, budynek administracyjny, parking dla aut ciężarowych. 

Na terenie „Przemysłowego Parku Strunino” są stworzone wszystkie konieczne warunki dla rozmieszczenia 

przedsiębiortw  produkcyjnych i struktur logistycznych.  

Projekt jest realizowany zgodnie z generalnym planem rozwoju Aleksandrowskiego Rajonu i  

Władimirskoj oblasti. 



PLAN GENERALNY 



  
  

CHarakterysryki przemysłowego Parku Strunino: 
 

Obszar Parku 90,8 hа; 

Obszar działek do zabudowy 83,0 hа; 

Obszar dróg 4,0 hа; 

Obszar inżynieryjnej infrastruktury   2,1 hа; 

Tereny zielone 1,7 hа. 

 

Rozdzielenie terenu na strefy pozwala na 
rozmieszczenie produkcji spożywczej i 
przedsiębiorstw innych gałęzi przemysłu 

1. Pierwsza kolejność zabudowy 

2. Druga kolejność zabudowy 

3. Teren Kompanii Zarządzającej 

4. Węzeł wodny 

5. Urządzenia oczyszczające 

6. Stacja elektroenergetyczna 

 



Rezydentom projektu udostępniamy możliwości: 
• Nabycia na własność przygotowanych do zabudowy działek obszarem od 1,0 -10,0  ha.  

• Nabycia działki ziemi z gotowym korpusem produkcyjnym 

• Podpisanie długotrwałej umowy na wynajem uzbrojonych działek z korpusem produkcyjnym 

• Zapewnienie mediów technicznych: elektryczność 250 Kw, gaz  - 120 000 м³/rok, woda - 10 м³/doba, 
kanalizacja - 10 м³/doba,  

 wydzielony kanał internetowy, moskiewski numer telefoniczny.  

• Zamówienie projektu i budowa obiektu, pomoc w załatwianiu nieodzownej dokumentacji pozwoleniowej, 
uzgodnienia Warunków Technicznych, wydzielenia dodatkowych mocy elektryczności, gazu i wody. 

• Uzyskanie dodatkowych ulg podatkowych zgodnie z prawodawstwem Wladimirkiej oblasti, pomoc w 
załatwianiu formalności celnych dla ładunków.  

• Minimalizacja rozchodów na stworzenie infrastruktury przedsiębiorstwa i utrzymanie działalności  

 w ruchu poprzez centralizację dostaw usług i resursów poprzez wykwalifikowaną Kompanię Zrządzającą. 

 

Podstawowy cel projektu 
Udostępnić uczestnikom projektu możliwość rozwoju własnego biznesu 

z maksymalnymi wygodami i minimalnymi zatratami. 



   

INFROMACJA PRAWNA: 

  

      

• Kategoria ziemi – ziemia przemysłowa;  

• Rodzaj zezwolonego wykorzystania – dla 

rozmieszczenia zakładów produkcyjnych i budynków 

administracyjnych, budowli, urządzeń i obiektów ich 

obsługi. 

• Rodzaj prawa – własność. 



Profesjonalna Kompania Zarządzająca  

„Przemysłowy Park Strunino” 

• Organizuje profesjonalną ochronę; 

• zapewnia ,nieprzerywną pracę systemów inżynieryjnych; 

• zajmuje się eksploatacją; 

• Okazuje pomoc w sprawach załatwiania pierwotnej dokumentacji zezwoleniowej,  

 koordynuje proces uzyskania Warunków Technicznych, uzgodnień, pozwoleń. 



ZALETY PROJEKTU: 
• Komunikacyjna dostępność –  Park 

przymyka do Jarosławskowo szose (М8) i 
«Bolszoje Kolco» (A107). Odległość do 
stacji kolejowej Strunino - 1 km., do stacji 
Aleksandrów – 14km.  

• Bliskość do rynków zbytu – odległość 
do: Moskwy 98 km, Władimira km; 
Jarosławla 178 km; Niżniego Nowgoroda 
370 km; Iwanowo 215 km;  

• Dostępność kadr pracowniczych – w 
aglomeracji miast Aleksandrów, Strunino, 
Karabanowo 100 tys. mieszkańców;  

• Poparcie administracji Władimirskiej 
oblasti i Aleksandrowskowo rajona - 
liderów Centralnego Okręgu Federalnego 
w pozyskiwaniu inwestycji na rozwój 
przemysłu;  

• Profesjonalna Kompania Zarządzająca  
„Przemysłowy Park Strunino” 
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Połączenie mediów: 

Budowa obiektu: 

Budowa dróg w Parku: 



Degriz-Holding 

   
 

 
 

NASI PARTNERZY: 

ADMINISTRACJA  

WŁADIMIRSKOJ  

OBLASTI 

ADMINISTRACJA  

ALEKSANDROWSKOWO  

RAJONA 

Administracja m.Strunino 

TechInService 

 «Ruuki Rus» LLC 
 

Fensys 



 

PRZEDSTAWICIELSTWO: 

KZ «Przemysłowy Park Strunino» 
115054, Rosja, Moskwa 

ul. Wałowa, 28 

т/f +7-495-641-01-15 

e-mail office@prompark-s.ru 

www. prompark-s.ru 

 

TEREN PARKU: 

 «Przemysłowy Park Strunino» 

601670, Rosja, Władimirskaja obl.,  

Aleksandrowskij rajon, m. Strunino, 

ul. L.Tołstowo, d.2а 
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