ЗАЯВКА
на включення інвестиційного проекту
до каталогу «Полтавська область: інвестиційні пропозиції»
Назва інвестиційного проекту: ________________________________________
Опис проекту
Стислий опис
інвестиційного проекту
Тип проекту (модернізація,
розширення, будівництво)
Продукція/послуги, які
планується
виробляти/надавати за
результатами реалізації
проекту
Стадія готовності проекту
(інвестиційна пропозиція,
ТЕО, бізнес-план, проектнокошторисна документація)
Фінансові показники
проекту
Період окупності проекту
(місяці/роки)
Маркетингові досліджень (у
разі їх проведення)

(показники, що характеризують проект як прибутковий,
наприклад: очікувана внутрішня норма прибутку (IRR), період
досягнення точки беззбитковості тощо)

(цільові групи споживачів/клієнтів та ринки)
Інвестиційна потреба

Загальна вартість проекту
(грн./тис.дол. США)
Необхідні інвестиції
(грн./тис.дол. США)
Власні кошти, які
планується витратити на
реалізацію проекту
(грн./тис.дол. США)
Спосіб залучення
інвестиційних ресурсів
(зовнішні інвестиції, кредит,
фінансовий лізинг, інше)
Наявність ресурсів для
реалізації проекту
Характеристика наявних
активів

Ресурси
(перелік необхідних ресурсів та доступність до їх джерел)
Наявність будівель/споруд та їх характеристики
(будівлі, які можуть бути використані для проекту: план

розташування, фото, площа,кількість поверхів, технічні умови,
необхідність проведення ремонту або демонтажу)
Існуюче обладнання
(коротка характеристика за умови необхідності проведення
ремонтних робіт чи демонтажу)

для реалізації проекту

Наявність та якість робочих
ресурсів

(наявність людських ресурсів з затребуваними навичками та
знаннями, спеціалізовані навчальні установи, приклади реалізації
подібних проектів/підприємств в регіоні, середньостатистична
заробітна плата та рівень безробіття в регіоні)

Місцезнаходження та інфраструктура
Розташування

(місцезнаходження проекту; відстань від обласного/районного
центру, км)

Характеристика земельної
ділянки для реалізації
проекту

Площа
(площа земельної ділянки, кв.м./га)
Юридичний статус
(право на користування: власність, оренда тощо)
Цільове призначення
___
Поточне використання
__
Оцінка
по
відношенню
до
проекту
(наявність будь-яких будівель/споруд/насаджень, характеристика
прилеглих сусідніх земельних ділянок, які можуть мати вплив на
проект тощо )

Інфраструктура

Доступ до транспортної інфраструктури
(відстань до найближчих транспортних магістралей та
ключових об’єктів інфраструктури ( аеропорт, портів,
залізничних шляхів тощо)
Наявність та відстань до комунальної інфраструктури
(наявність та відстань до систем електро, газо-,
водопостачання та водовідведення, їх характеристики та
потужність тощо)

Характеристика ініціатора проекту
Назва підприємства
(організації)
Реквізити підприємства
(організації):
поштова адреса,
телефон,
факс,
електронна пошта
Форма власності
Контактна особа по
інвестиційному проекту:
Посада,
прізвище, ім’я, та побатькові,

телефон,
факс,
електронна пошта
Основна продукція
підприємства
(перелік товарів, послуг)

Необхідні дозволи та ліцензії (наявність або необхідність отримання ліцензій чи дозволів,
орієнтовний час для їх отримання)
для реалізації проекту
Екологічні обмеження та
вимоги, що стосуються
реалізації проекту

якщо такі наявні)

Інше
Додаткова інформація

