1.

Вступ

1.1.
1.2.

Мета презентації
Роль обласної /районної
державної адміністрації
Контактні особи:

1.3.

Створення міні - заводу з виготовлення
яблучного соку
Пошук потенційних інвесторів
Надання методичної та консультативної
допомоги в розробці та реалізації проекту
Управління економічного розвитку та торгівлі
РДА Плакош О.В.

- від органів виконавчої влади
Закарпатська обл., смт. В.Березний,


поштова адреса
вул. Шевченка,27,
т.(03135)21944 ф.(03135)23057




тел./факс
e-mail

- від ініціаторів проекту

rda@vberez.gov.ua
Великоберезнянська райдержадміністрація
Закарпатська обл., смт .В.Березний,



поштова адреса

вул. Шевченка,27
т./ф.(03135)23152,




1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

тел./факс
e-mail

ф.(03135)23057 rda@vberez.gov.ua

Реквізити підприємства:




поштова адреса
тел./факс
e-mail

-

-

форма власності

-

Організаційно-правова форма
Майнові права на землю на
якій передбачено створення
проекту (перелік суб’єктів:
сільські та селищні ради,
міськвиконкоми, підприємства
організації, фізичні особи)
Статутний фонд
Основна продукція
підприємства

-

комунальна власність
Розтоко-Пастільська сільська рада

-виробництво яблучного соку





перелік продукції/послуг
що виробляється (на
діючому проекті)
перелік продукції/послуг
запланованих

-

інвестиційним проектом
1.9

Кількість працюючих



фактична
планова

10 чол.

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.

Короткий портрет:
економіка/політика
Україна (ПрезентаціяІнвестиційна Україна?)
Закарпаття
Опис проекту
Історія проекту (хто, що, як,
чому, коли)

Ціль проекту(що потрібно
зробити, фінансові потреби,
чого необхідно досягнути)

3.3.

Опис (де, розміри, власність,
оренда, існуючі умови, ідеї щодо
запланованих дій і т.д.)

3.4.

Економічні аспекти (чому
проект привабливий)

3.4.1. Ринок, конкуренція
3.4.2. Місцеві фактори, переваги
3.4.3. УТП(Унікальні торгові
пропозиції проекту-чому саме
цей, тут і так)
3.4.4. Фінансові імплікації (вказати
необхідну суму інвестицій у
проект:
кошти, обладнання,
сировина…)
3.4.5. Термін реалізації проекту
3.4.6. Термін окупності проекту

Для презентації на всеукраїнських виставках
та інвестиційних форумах
На різних виставкових заходах
Органи місцевої влади аналізуючи варіанти
створення виробництва в населеному пункті
прийняли рішення щодо переробки яблук на
біо-продукцію, а саме на яблучний сік та
сиропи з різними вкусовими добавками.
Для реалізації даного проекту потрібно
зробити реконструкцію будівлі ; закупити
сучасне обладнання; провести підбір кадрів
.Для реалізації інвестиційного проекту
необхідні кошти в сумі 600,0-800,0 тис.дол.
США
Створення міні-заводу передбачено в
будівлі розміром 125 м.кв. Об”єкт
забезпечено електричною енергією та
водозапезпеченням. необхідність створення
міні-заводу зумовлено великою врожайністю
фруктових садів у с.Р.Пастелі та прилеглиг
населених пунктах цього мікрорайону.
Будівля знаходиться в екологічно чистій
місцевості, де є сприятливе транспортне
сполучення, працює телефонний та
мобільний зв’язок.
На сьогоднішній день в районі відсутнє
виробництво яблучного соку .
Наявність на території села та прилеглих
населених пунктах достатньої кількості дерев
яблуні, груші, слив.
Щороку з району вивозяться яблука для
переробки в сусідні області.
Для реалізації інвестиційного проекту
необхідні кошти в суму приблизно 600,0-800,0
тис.дол.США.

2 роки
5 років

4.
4.1.

Реалізація проекту
Кроки для реалізації проекту

4.2.

Поділ ролей (хто і що має
робити, як має виглядати
партнерство; ідеї по
фінансуванню проекту)

4.3

Форма співпраці (оренда,
створення спільного
підприємства, викуп).

Підписання угоди між Великоберезнянською
райдержадміністрацією та потенційним
інвестором щодо реалізації інвестиційного
проекту в с.Розтока-Пастіль. Узгодження
майнових питань з Розтоко-Пастільською
сільською радою по постуючому
об”єкту.Реєстрація підприємства,
реконструкція об’єкта.
Сільська рада надає в оренду з правом
викупу будівлю та земельну ділянку (на якій
розміщено об”єкт) для реалізації проекту,
інвестор орендує земельну ділянку та створює
самостійне підприємство , узгоджує майнові
пимання з Розтоко-Пастільською сільською
радою.
Оренда з правом викупу.

