Коротке РЕЗЮМЕ проекту
1.
2.

Назва проекту
Назва ініціатора/власника проекту
Вид діяльності за проектом згідно
з КВЕД 2010
Місто/область реалізації проекту
Контактна особа (керівник/координатор),
посада
Моб. телефон
Електронна пошта

3.

Короткий опис проекту (мета, завдання)
Основні характеристики проекту:
- особливості технічних рішень проекту

- вплив на навколишнє середовище

- стислий опис продукції або послуги

4.

- обґрунтування очікуваного обсягу попиту.
- заходи із забезпечення очікуваних обсягів
реалізації
Економічні показники інвестиційного
проекту в іноземній валюті ( в дол. США):
- вартість (загальний обсяг інвестицій)
- очікуваний річний дохід в:

5.
6.

7.

- рентабельність інвестиційного проекту
(IRR, PI)
- термін окупності: звичайний або
дисконтований (вказати)
Строки та етапи реалізації (графік)
План фінансування (у
рік інвестування
т.ч. вказати вид
наявні наявних і необхідних
джерел фінансування та необхідні –
їх обсяг в тис. грн.. та
іноземній валюті по
роках інвестування)
Поточний стан (у т.ч. наявність земельної
ділянки, можливість проведення або
наявність інженерних та інших комунікацій,
транспортної інфраструктури, забезпеченість
локальними трудовими ресурсами відповідної
кваліфікації, наявність проектної
документації будівництва, дозволів, ліцензій,
виконані роботи)
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Харчова промисловість
заміна
застарілого
обладнання/технології,
розширення
виробництва, енергозбереження
Частково вирішене в зв’язку з наявністю
комунікаційних
споруд.
Відсутні
сертифікаційні очисні прилади.
Виробництво молочних продуктів в
асортименті

Будуть
визначені
в
відповідності до UNIDO

Проекті

3 рік – 4,0 млн. дол. США
4 рік – 5,0 млн. дол. США
5 рік – 6,0 млн. дол. США
6 рік – 7,0 млн. дол. США
7 рік – 8,0 млн. дол. США
7 років із яких 1,5 року на впровадження

у

8.

9.

10.

Поточний фінансовий стан ініціатора проекту
за останній повний рік (річний дохід, обсяг
статутного капіталу, обсяг наявних
довгострокових зобов‘язань)
Пропозиції до інвесторів щодо
співробітництва (можливі форми,
умови/моделі співробітництва; пріоритетні
країни походження інвесторів)
Особа, що підготувала резюме, її контакти
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