Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №1
Загальна інформація
Назва інвестиційної пропозиції (проекту) Модернізація виробництва ТОВ ВПК
«Черемош»
Суть інвестиційного проекту
Закупівля обладнання цеху для виготовлення
матеріалів для пакування

Рівень готовності інвестиційного проекту 15%
Загальна вартість проекту, тис.грн./
200 тис. євро
тис.дол.США/тис. євро
У тому числі
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
30 тис. євро
тис.дол.США/тис. євро
- необхідність в інвестиціях, тис.грн./
170 тис. євро
тис.дол.США/тис. євро
Спосіб залучення інвестицій
Прямі інвестиції
Термін окупності проекту (років)
4 роки
Умови співробітництва з інвестором
Спільна діяльність
Контактна особа по інвестиційному
Стринадко Тодор Ілліч
проекту:
Заступник директора підприємства
посада
(03730) 2-13-84
прізвище, ім’я, по-батькові
Моб. тел. 0983953001
телефон
Інформація про підприємство (організацію)
Назва підприємства (організації), фото
ТОВ ВПК «Черемош»
Реквізити підприємства (організації):
59200, Чернівецька область,
поштова адреса
м. Вижниця, вул. Миру,12.
телефон, факс, e-mail
(03730) 2-13-84
Форма власності
Приватна
Частка державної власності, (%)
Керівник підприємства (організації):
Бідений Ігор Васильович
Посада, прізвище, ім’я, по-батькові
Директор підприємства
телефон
(03730) 2-13-84
Основні показники діяльності
Вид діяльності
Видавничо-поліграфічна
Основна продукція підприємства
Книги; відкритки і буклети;
(перелік товарів, послуг)
брошури; візитки;
етикетки; зовнішня реклама
Статутний капітал підприємства,
830

тис. грн.
Кількість працюючих людей
Річний оборот підприємства по
основному виробництву , тис. грн.
Показник рентабельності
підприємства , %

8
3000,0
10

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №2

Назва
інвестиційної
(проекту)

Загальна інформація
пропозиції Створення цеху по виробництву клеючого щита та
паркету на базі Глибоцького лісопереробного цеху
державного підприємства «Чернівецький лісгосп»

Суть інвестиційного проекту

Закупівля сучасного виробничого обладнання та
створення матеріальної бази для поглибленої
переробки дерева: виробництво клеючого щита і
паркету

Рівень готовності інвестиційного Побудовано приміщення цеху площею 690 кв.м
проекту
Загальна вартість проекту, тис.грн./
9712,878 тис. грн. / 590 тис.дол.США
тис.дол.США/тис. євро
У тому числі
155 тис.грн.
- інвестовано власних коштів,
тис.грн./ тис.дол.США/тис. євро
- необхідність в інвестиціях, тис.грн./ 9557,878 тис. грн./580 тис.дол.США (курс – 16.4791)
тис.дол.США/тис. євро
Спосіб залучення інвестицій
Прямі інвестиції
Термін окупності проекту (років)
5 років
Умови співробітництва з інвестором
Створення спільного підприємства
Контактна особа по інвестиційному
Головний інженер
проекту:
Малишевський Олександр Григорович
посада
(03722)62805
прізвище, ім’я, по-батькові
телефон
Інформація про підприємство (організацію)
Назва підприємства (організації), ДП «Чернівецьке лісове господарство»
фото
( Глибоцький лісопереробний цех)

Реквізити підприємства (організації): 60400, Чернівецька обл., смт. Глибока,
поштова адреса
вул. Нечуя-Левицького,1
телефон, факс, e-mail
(03722)62801, 61888, chdlg@gmail.com.uа
Форма власності
державна
Частка державної власності, (%)
100%
Керівник підприємства (організації):
Директор
Посада, прізвище, ім’я, по-батькові
Тимофєєв Олександр Петрович
телефон
(03722)62801
Основні показники діяльності
Вид діяльності
Організація ведення лісового господарства, заготовка
лісосировинних ресурсів, переробка та виробництво
виробів з дерева
Основна продукція підприємства
(перелік товарів, послуг)
Статутний капітал підприємства,
тис. грн.
Кількість працюючих людей
Річний оборот підприємства по
основному виробництву , тис. грн.
Показник рентабельності
підприємства , %

Лісоматеріали круглі, деревина, розпилена вздовж чи
розколота, бруски, планки та фризи для паркетного чи
дерев’яного покриття підлоги
2411,0
325
9131,8 (за 2014 рік)
5%

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №3
Загальна інформація
Назва інвестиційної пропозиції (проекту)
Створення на базі ТОВ «Агрофірма ім.
Суворова» тваринницького комплексу на
2000 голов ВРХ (в т.ч. 1200 голів доїльного
стада)
Суть інвестиційного проекту
Впровадження сучасних технологій догляду,
годування, доїння великої рогатої худоби, з
метою збільшення економічної ефективності
молочного скотарства, за рахунок покращення
кількісних та якісних характеристик продукції
(в першу чергу - молока)

Рівень готовності інвестиційного проекту

50 %: проведено реконструкцію приміщень для
утримання
корів періоду сухостою
і
роздоювання, відгодівлі молодняка, а також
розроблено проект та розпочато будівництво 2х корпусів безприв’язного утримання на 600
твариномісць

Загальна вартість проекту, тис.грн./
тис.дол.США/тис. євро
У тому числі
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
тис.дол.США/тис. євро
- необхідність в інвестиціях, тис.грн./
тис.дол.США/тис. євро
Спосіб залучення інвестицій
Термін окупності проекту (років)
Умови співробітництва з інвестором
Контактна особа по інвестиційному проекту:
посада
прізвище, ім’я, по-батькові
телефон

14800,0 / 1804,9 (за цінами 2012 року)
4,0 млн.грн.

10800 / 1317,1 (за цінами 2012 року)
Прямі інвестиції
5 років
Пайова частка
«Агрофірма ім.
Новоселицька
Суворова»
РДА
Директор
Начальник
управіння АПК
Турун Григорій
Андріцький
Порфирійович
Анатолій Федорович
(03733) 5-50-12
(03733) 2-09-85
Інформація про підприємство (організацію)
Назва підприємства (організації), фото
ТОВ «Агрофірма імени Суворова»
Реквізити підприємства (організації):
60363, с.Подвірна, Новоселицький район,
поштова адреса
Чернівецька обл.
телефон, факс, e-mail
(03733) 5-50-12
tshvets14@gmail.com, hholub2014@gmail.com
Форма власності
Приватна

Частка державної власності, (%)
0%
Керівник підприємства (організації):
Директор
Посада, прізвище, ім’я, по-батькові
Турун Григорій Порфирійович
телефон
(03733) 5-50-12
Основні показники діяльності
Вид діяльності
Вирощування зернових, овочевих; розведення
великої рогатої худоби молочних порід;
виробництво
м’яса;
виробництво
соняшникової олії та тваринних жирів;
виробництво готових кормів для тварин
Основна продукція підприємства
пшениця, кукурудза, ячмінь, соя, м’ясо,
(перелік товарів, послуг)
молоко.
Статутний капітал підприємства,
34500,0
тис. грн.
Кількість працюючих людей
323 людини
Річний оборот підприємства по основному
76614
виробництву , тис. грн.
Показник рентабельності
17,3
підприємства , %

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №4
Дані про інвестиційну пропозицію (проект)

Назва інвестиційного проекту

Суть інвестиційного проекту

Рівень готовності інвестиційного проекту

Загальна вартість проекту, тис.грн./ тис.дол.США
у тому числі:
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
-тис.дол.США
потреба в інвестиційних коштах, тис.грн./
тис.дол.США
Спосіб залучення інвестицій
Термін окупності проекту (років)
Умови співпраці з інвестором

Будівництво
фруктосховища
з
регульованим газовим середовищем в
селі Олексіївка Сокирянського району
Чернівецької області
Будівництво на базі ТОВ «Молодіжна
аграрна
спілка»
фруктосховища
з
регульованим
газовим
середовищем
місткістю 1,2 тис. тонн в селі Олексіївка
Сокирянського району
Посаджено 48 га саду. Окрім того,
заплановано закласти посадку саду
площею 40 га. Здійснюється закупівля
техніки.
20000,0 тис.грн.
20000,0 тис.грн.

Прямі внески акціонерів в статутний фонд
7
Достатній рівень технічної кваліфікації.
Наявність маркетингових ресурсів.
Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації
прізвище ім’я та по батькові телефон
Варчук Іван Михайлович
(03739) 22341
Інформація про підприємство (організацію)
Назва підприємства (організації), фото
ТОВ «Молодіжна аграрна спілка»
Реквізити підприємства (організації):
60236, м.Новодністровськ, м-н «Сонячний»,
поштова адреса
12/40
телефон
(097)6052141
факс
v.nigalatiya@mas.net.ua
e-mail

Форма власності
Частка державної власності, (%)
Керівник підприємства (організації): посада
прізвище, ім’я та по батькові телефон

Приватна

Керіник
Нігалатій Віталій Миколайович
(097)6052141
Основні показники діяльності
Вид діяльності
КВЕД 02.4 «Вирощування зерняткових,
кісточкових, фруктових»
Основна Продукція підприємства (перелік товарів, Яблука свіжі столових сортів
послуг)
Статутний фонд підприємства, тис. грн.
15000,0 тис.грн.
Кількість працюючих, осіб
10
3000,0 тис.грн.
Валовий дохід підприємства по основному
виробництву, тис. грн.
Рентабельність підприємства, %
50%

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №5
Дані про інвестиційну пропозицію (проект)
Ремонт автомобільних доріг, які ведуть до
Назва інвестиційного проекту

Суть інвестиційного проекту

Рівень готовності інвестиційного проекту
Загальна вартість проекту, тис.грн./
тис.дол.США
у
тому числі:
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
-тис.дол.США
потреба в інвестиційних коштах, тис.грн./
тис.дол.США
Спосіб залучення інвестицій
Термін окупності проекту (років)
Умови співпраці з інвестором

об’єктів туристичної інфраструктури поблизу
Дністровського
водосховища
у
Сокирянському районі Чернівецької області
Передбачає будівництво та реконструкцію
автомобільної туристичної дороги загальною
протяжністю 25 км (с.Михалкове - с.Непоротове
- с.Галиця)
Інвестиційна пропозиція
2000,0 тис.дол.США
-

2000,0 тис.дол.США
Кошти інвестора
5
Достатній рівень технічної кваліфікації.
Наявність маркетингових ресурсів.
Контактна особа по інвестиційному проекту: Начальник відділу соціально-економічного
розвитку райдержадміністрації
посада
Селезньова Лариса Миколаївна
прізвище ім’я та по батькові телефон
(03739) 2-20-83
Інформація про підприємство (організацію)
Філія «Сокирянський райавтодор» ДП
Назва підприємства (організації), фото
«Чернівецький облавтодор»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса
телефон
факс
e-mail власності
Форма
Частка державної власності, (%)
Керівник підприємства (організації): посада
прізвище, ім’я та по батькові телефон

60200, м.Сокиряни, вул. Гастело, 36
(03739) 2-15-53
(03739) 2-22-77
Державна
Керівник
Бучацький Василь Павлович
(067) 3093651

Основні показники діяльності
Ремонт доріг
Вид діяльності
Ремонт доріг
Основна Продукція підприємства (перелік
товарів,
послуг)
Статутний фонд підприємства, тис. грн.
32
Кількість працюючих, осіб
4 000,0 тис. грн.
Валовий дохід підприємства по основному
виробництву, тис. грн.
2%
Рентабельність підприємства, %

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №6
Дані про інвестиційну пропозицію (проект)
Облаштування лінії державного кордону
Назва інвестиційного проекту
в
населених
пунктах
Волошкове,
Гвіздівці, Олексіївка та Сокиряни
Сокирянського району Чернівецької
Передбачає
створення грантових центрів із
Суть інвестиційного проекту
області
залученням грантових коштів на реалізацію
проектів регіонального розвитку, розбудова
прикордонної інфраструктури, приведення
лінії державного кордону України в
належний стан, яка в змозі забезпечити
надійну охорону державного кордону,
недопущення протоки нелегальної міграції
та контрабандної діяльності, стимулювання
збільшення товарообігу між Чернівецькою
областю та країнами ЄС з поглибленням
євроінтеграційних процесів.
Інвестиційна пропозиція
Рівень готовності інвестиційного проекту
Загальна вартість проекту, тис.грн./ тис.дол.США 500,0 тис.грн.
у тому числі:
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
500,0 тис.грн.
-тис.дол.США
потреба в інвестиційних коштах, тис.грн./
тис.дол.США
Кошти інвестора
Спосіб
залучення інвестицій
3
Термін окупності проекту (років)
Достатній рівень технічної кваліфікації.
Умови співпраці з інвестором
Наявність маркетингових ресурсів.
Начальник відділу соціально-економічного
Контактна особа по інвестиційному проекту:
розвитку районної державної адміністрації
посада
Селезньова Лариса Миколаївна
прізвище ім’я та по батькові телефон
(03739)22083
Інформація про підприємство (організацію)
ДПС «Сокиряни» Чернівецького
Назва підприємства (організації), фото
прикордонного загону
Реквізити підприємства (організації):
60200, м.Сокиряни, вул.Центральна, 79
поштова адреса
(03739) 21164, 21733
телефон
факс
e-mail
Державна
Форма власності
Частка державної власності, (%)
Начальник відділу ДПС «Сокиряни»
Керівник підприємства (організації): посада
Чернівецького прикордонного загону
прізвище, ім’я та по батькові телефон
Бартков Роман Михайлович
(03739)21164, (067)3830822
Основні показники діяльності
Вид діяльності
Основна Продукція підприємства (перелік товарів, послуг)
Статутний фонд підприємства, тис. грн.
Кількість працюючих, осіб
Валовий дохід підприємства по основному
виробництву, тис. грн.
Рентабельність підприємства, %

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №7
Дані про інвестиційну пропозицію (проект)
Облаштування
лінії
державного
Назва інвестиційного проекту
кордону в населених пунктах Вашківці,
Грубно
та
Нова
Олексіївна
Сокирянського району Чернівецької
Передбачає
створення грантових центрів із
Суть інвестиційного проекту
області
залученням
грантових
коштів
на
реалізацію
проектів
регіонального
розвитку,
розбудова
прикордонної
інфраструктури,
приведення
лінії
державного кордону України в належний
стан, яка в змозі забезпечити надійну
охорону
державного
кордону,
недопущення протоки нелегальної міграції
та
контрабандної
діяльності,
стимулювання збільшення товарообігу між
Чернівецькою областю та країнами ЄС з
поглибленням євроінтеграційних процесів.
Інвестиційна пропозиція
Рівень готовності інвестиційного проекту
300,0 тис.грн.
Загальна вартість проекту, тис.грн./ тис.дол.США
у тому числі:
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
300,0 тис.грн.
-тис.дол.США
потреба в інвестиційних коштах, тис.грн./
тис.дол.США
Кошти інвестора
Спосіб залучення інвестицій
3
Термін окупності проекту (років)
Достатній рівень технічної кваліфікації.
Умови співпраці з інвестором
Наявність маркетингових ресурсів.
Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Начальник відділу соціально-економічного
розвитку районної державної адміністрації
прізвище ім’я та по батькові телефон
Селезньова Лариса Миколаївна
(03739)22083
Інформація про підприємство (організацію)
ДПС «Вашківці» Чернівецького
Назва підприємства (організації), фото
прикордонного загону
Реквізити підприємства (організації):
60222, Сокирянський р-н, с.Вашківці,
поштова адреса
вул. Грушевського, 1
телефон
(03739) 45317
факс
e-mail
Державна
Форма власності
Частка державної власності, (%)
Начальник відділу ДПС «Вашківці»
Керівник підприємства (організації): посада
Чернівецького прикордонного загону
прізвище, ім’я та по батькові телефон
Ровенчук Олександр Вікторович
(03739)21164
Основні показники діяльності
Вид діяльності
Основна Продукція підприємства (перелік товарів, послуг)
Статутний
фонд підприємства, тис. грн.
Кількість працюючих, осіб
Валовий дохід підприємства по основному
виробництву, тис. грн.
Рентабельність підприємства, %

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №8
Дані про інвестиційну пропозицію (проект)
Придбання обладнання для розпиловки
Назва інвестиційного проекту
та обробки деревини ДП «Підприємство
ДКВС України (67)»
Передбачає придбання обладнання для
Суть інвестиційного проекту
розпиловки та обробки деревини ДП
Сокирянської ВК ВДПтСУ в Чернівецькій
області (67)
Інвестиційна пропозиція
Рівень готовності інвестиційного проекту
8,3 тис.дол. США
Загальна вартість проекту, тис.грн./ тис.дол.США
у тому числі:
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
8,3 тис.дол. США
-тис.дол.США
потреба в інвестиційних коштах, тис.грн./
тис.дол.США
Кошти інвестора
Спосіб
залучення інвестицій
3
Термін окупності проекту (років)
Достатній рівень технічної кваліфікації.
Умови співпраці з інвестором
Наявність маркетингових ресурсів.
Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Начальник відділу соціально-економічного
розвитку районної державної адміністрації
прізвище ім’я та по батькові телефон
Селезньова Лариса Миколаївна
(03739) 22083
Інформація про підприємство (організацію)
Державне підприємство «Підприємство
Назва підприємства (організації), фото
державної кримінально-виконавчої служби
України (67)»

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса
телефон
факс
e-mail
Форма власності
Частка державної власності, (%)
Керівник підприємства (організації): посада
прізвище, ім’я та по батькові телефон

60200, м.Сокиряни, провул. Ватутіна, 8
(03739) 21884
Державна
100

Директор
Хабуля Сергій Вікторович
(067)3721622
Основні показники діяльності
Виробництво виробів з деревини
Вид діяльності
Основна Продукція підприємства (перелік товарів, Деривина пиляна, дошка полова, інші вироби
послуг)
з деревини
148,9 тис. дол.. США
Статутний фонд підприємства, тис. грн.
20
Кількість працюючих, осіб

Валовий дохід підприємства по основному
виробництву, тис. грн.
Рентабельність підприємства, %

83,3 тис. дол..США
15

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №9

Дані про інвестиційну пропозицію (проект)
Назва інвестиційного проекту
Туристичний розвиток Сокирянщини
Суть інвестиційного проекту
Підтримка регіонального туристичного
маркетингу,
забезпечення
маркетингового просування Чернівецької
області та місцевих туристичних брендів
Рівень готовності інвестиційного проекту
Загальна вартість проекту, тис.грн./ тис.дол.США
у тому числі:
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
-тис.дол.США
потреба в інвестиційних коштах, тис.грн./
тис.дол.США
Спосіб
залучення інвестицій
Термін окупності проекту (років)
Умови співпраці з інвестором

Інвестиційна пропозиція
1000,0 тис.грн.
-

1000,0 тис.грн.
Кошти інвестора
3
Достатній рівень технічної кваліфікації.
Наявність маркетингових ресурсів.
Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Начальник відділу соціально-економічного
розвитку районної державної адміністрації
прізвище ім’я та по батькові телефон
Селезньова Лариса Миколаївна
(03739) 22083
Інформація про підприємство (організацію)
Назва підприємства (організації), фото
Сокирянська районна державна
адміністрація

Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса
телефон
факс
e-mail
Форма власності
Частка державної власності, (%)
Керівник підприємства (організації): посада
прізвище, ім’я та по батькові телефон

60200, м.Сокиряни, вул.Шевченка,3
(03739) 21575
(03739) 21257
vpsokrda@ukr.net
Державна

Голова районної державної адміністрації
Бескупський Петро Петрович
(03739) 21575
Основні показники діяльності
Вид діяльності
Основна Продукція підприємства (перелік товарів, послуг)
Статутний фонд підприємства, тис. грн.
Кількість працюючих, осіб
99
Валовий дохід підприємства по основному
виробництву, тис. грн.
Рентабельність підприємства, %
-

Анкета інвестиційної пропозиції (проекту)

Дані про інвестиційну пропозицію (проект)
Назва інвестиційного проекту
Розширення мережі збуту продукції
ДП
«Сокирянське
лісове
господарство»
Суть інвестиційного проекту
Розширення мережі збуту продукції ДП
«Сокирянське лісове господарство»
Рівень готовності інвестиційного проекту
Інвестиційна пропозиція
Загальна вартість проекту, тис.грн./ тис.дол.США
1000,0 тис. дол.США
у тому числі:
1000,0 тис. дол.США
- інвестовано власних коштів, тис.грн./
-тис.дол.США
потреба в інвестиційних коштах, тис.грн./
тис.дол.США
Спосіб залучення інвестицій
Власні кошти підприємства
Термін окупності проекту (років)
1
Умови співпраці з інвестором
Достатній рівень технічної кваліфікації.
Наявність маркетингових ресурсів.
Наявність необхідних ліцензій.
Контактна особа по інвестиційному проекту: посада Начальник відділу соціальнопрізвище ім’я та по батькові телефон
економічного розвитку районної
державної адміністрації
Селезньова Лариса Миколаївна
(03739) 22083
Інформація про підприємство (організацію)
Назва підприємства (організації),
ДП «Сокирянське лісове господарство»

фото
Реквізити підприємства (організації):
поштова адреса
телефон
факс
e-mail
Форма власності
Частка державної власності, (%)
Керівник підприємства (організації): посада
прізвище, ім’я та по батькові телефон

60221, Сокирянський р-н, с.Шишківці
(03739) 49197
(03739) 49337
soklisgosp@i.ua
Державна
100
Директор
Гончар Василь Борисович
(067)3732808

Основні показники діяльності
Вид діяльності
Деревообробна промисловість
Основна Продукція підприємства (перелік товарів, Лісоматеріали круглі твердолистяних та
послуг)
м'яколистяних порід
Статутний фонд підприємства, тис. грн.
45,0

Кількість працюючих, осіб
207
Валовий дохід підприємства по основному
1870,0 тис.дол.США
виробництву, тис. грн.
Рентабельність підприємства, %
2,9
суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність №10

