Інвестиційні пропозиції
1. Освоєння виробництва
нових видів продукції на ПАТ «Швейна фабрика «Бужанка»
Назва підприємства
Реквізити підприємства
Поштова адреса
Телефон
Факс
E-mail
Форма власності
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства (організації):
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон, факс
Контактна особа:
Посада
Прізвище, ім’я, по- батькові
Телефон, факс
Основна продукція підприємства
(перелік товарів, послуг)
Статутний фонд підприємства (тис. дол.
США)
Кількість працівників, чол.
Оборот підприємства по основному
виробництву, (тис. дол. США)
Суть інвестиційного проекту:

Рівень готовності інвестиційного проекту
Загальний обсяг інвестицій (тис. дол. США),
в тому числі:
- власні кошти
- кошти інвесторів
Спосіб залучення інвестицій
Термін окупності проекту (місяців)
Показник рентабельності підприємства, %

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШВЕЙНА ФАБРИКА "БУЖАНКА"
вул. Червона, 37, м. Бершадь,
Вінницька обл., 24400,
+38 (04352) 2 45 89, +38 (04352) 2 45 38
+38 (04352) 2 45 89
herasymenko@rambler.ru
Приватна
Директор
Герасименко Олександр Леонтійович
+38 (04352) 2 45 89, +38 (04352) 2 23 46
Фінансовий директор
Горобець Людмила Олександрівна
+38 (04352) 2 45 38
Пошив верхнього одягу (штани, спідниці,
куртки, робочий одяг)
19,0
Придбання нового обладнання (універсальні
машини, автомати для карманів в рамочку,
обладнання для вологої і теплової обробки)
Бізнес-план
100,0
0,0
100,0
Створення спільного підприємства
30
15,0

2. Модернізація виробництва
Назва підприємства

Реквізити підприємства
Поштова адреса
Телефон
Факс
E-Mail
Форма власності
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства (організації):
Посада
Прізвище ім'я, по батькові
Телефон, факс
Контактна особа по інвестиційному
проекту:
Посада
Прізвище ім'я, по батькові
Телефон, факс
Основна продукція підприємства
(перелік товарів, послуг)
Статутний фонд підприємства
(тис. грн.)
Кількість працюючих осіб, чол.
Оборот підприємства по основному
виробництву, (тис. дол. США)
Суть інвестиційного проекту:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО „АГРОМАШ"
24400, вул. Чкалова, 9, м.Бершадь
Вінницької області
(04352) 2-39-50, 2-44-59, (067) 9774366
(04352) 2-39-50, 2-44-59
Колективна
Директор
Дубницький Руслан Олексійович
(04352) 2-39-50, (097) 3266120

Директор
Дубницький Руслан Олексійович
(04352) 2-39-50, (097) 3266120
Ремонт сільськогосподарської техніки
5724,2
5

Розширення спектру послуг по ремонту
сільськогосподарської техніки,
виробництво котлів НІІСТУ – 5
Рівень готовності інвестиційного проекту Бізнес-план
Загальний обсяг інвестицій, в тому числі: 250,0 тис. дол. США
- власні кошти
Виробничі площі, робоча сила
- кошти інвесторів
250,0 тис. дол. США
Спосіб залучення інвестицій
Створення спільного підприємства
Термін окупності проекту (років)
3
Показник рентабельності підприємства,
15,0
%

3. Виробництво овочевих і фруктових соків
Назва підприємства
Реквізити підприємства
Поштова адреса
Телефон
Факс
E-Mail
Форма власності
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства (організації):
Посада
Прізвище ім'я, по батькові
Телефон, факс
Контактна особа по інвестиційному
проекту:
Посада
Прізвище ім'я, по батькові
Телефон, факс
Основна продукція підприємства
(перелік товарів, послуг)
Статутний фонд підприємства
(тис. дол. США)
Кількість працюючих осіб, чол.
Оборот підприємства по основному
виробництву, (тис. дол. США)
Суть інвестиційного проекту:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛІДЕР"
244050, вул. Чкалова, 19, с.Флорине,
Бершадського району Вінницької області
(04352) 2-13-38
(04352) 2-13-38
zeolit@bershad.com.ua
Колективна
18,5
Голова правління
Ванжула Олександра Петрівна
(04352) 2-13-38

Голова правління
Ванжула Олександра Петрівна
(04352) 2-13-38
Соки фруктові і овочеві, олія, крупи,
кондитерські вироби
346,5
7
0 (цехи не завантажені)

Випуск високоякісних
конкурентоспроможних соків
Рівень готовності інвестиційного проекту Бізнес-план
Загальний обсяг інвестицій, в тому числі: 5000,0 тис. дол. США
- власні кошти
Виробничі площі, робоча сила
- кошти інвесторів
5000,0 тис. дол. США
Спосіб залучення інвестицій
Створення спільного підприємства
Термін окупності проекту (років)
3
Показник рентабельності підприємства,
20,0
%

4. Фасування рослинної олії
Назва підприємства
Реквізити підприємства
Поштова адреса
Телефон
Факс
E-Mail
Форма власності
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства (організації):
Посада
Прізвище ім'я, по батькові
Телефон, факс
Контактна особа по інвестиційному
проекту:
Посада
Прізвище ім'я, по батькові
Телефон, факс
Основна продукція підприємства
(перелік товарів, послуг)
Статутний фонд підприємства
(тис. дол. США)
Кількість працюючих осіб, чол.
Оборот підприємства по основному
виробництву, (тис. дол. США)
Суть інвестиційного проекту:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛІДЕР"
24405, вул. Чкалова, 19, с.Флорине,
Бершадського району Вінницької області
(04352) 2-13-38
(04352) 2-13-38
zeolit@bershad.com.ua
Колективна
18,5
Голова правління
Ванжула Олександра Петрівна
(04352) 2-13-38

Голова правління
Ванжула Олександра Петрівна
(04352) 2-13-38
Соки фруктові і овочеві, олія, крупи,
кондитерські вироби
346,5
7
0 (цехи не завантажені)

Впровадження новітньої технології по
розливу рослинної олії з використанням
покупної олії
Рівень готовності інвестиційного проекту Бізнес-план
Загальний обсяг інвестицій, в тому числі: 5434,0 тис. дол. США
- власні кошти
Виробничі площі, робоча сила
- кошти інвесторів
5434,0 тис. дол. США
Спосіб залучення інвестицій
Створення спільного підприємства
Термін окупності проекту (років)
2
Показник рентабельності підприємства,
20,0
%

5. Виробництво електротехнічної продукції

Назва підприємства
Реквізити підприємства
Поштова адреса
Телефон
Факс
E-Mail
Форма власності
Керівник підприємства (організації):
Посада
Прізвище ім'я, по батькові
Телефон
Факс
Контактна особа по інвестиційному
проекту:
Посада
Прізвище ім'я, по батькові
Телефон, факс
Основна продукція підприємства
(перелік товарів, послуг)

Статутний фонд підприємства
(тис. дол. США)
Кількість працюючих осіб, чол.
Оборот підприємства по основному
виробництву, (тис. дол. США)
Суть інвестиційного проекту:

Матеріально-технічний стан
підприємства:
Рівень готовності інвестиційного проекту
Загальний обсяг інвестицій (млн. дол.
США), в тому числі:
власні кошти
кошти інвесторів
Спосіб залучення інвестицій
Термін окупності проекту (років)
Показник рентабельності підприємства, %

Публічне акціонерне товариство «Бершадський
електротехнічний завод»
24400, вул.. Червоноармійська 165, м.Бершадь,
Бершадський район, Вінницька область.
+380 (4352) 24226
+380 (4352) 24226
vatbez@ukr.net
приватна
Голова правління
Попук Валентин Олександрович
+380 (4352) 24226
+380 (4352) 24226
Заступник голови правління з технічних питань
Тимченко Олександр Ульянович
Тел./факс.+380 (4352) 21193
електричне та електронне устаткування
(електрофени, автовентилятори, реле
температурні та вказівні, інша низьковольтна
апаратура)
180,0
74
257,0 ( 2014р.)
Спільне виробництво низьковольтної апаратури та
інших видів продукції на виробничих площах
підприємства
Задовільний
60%
0,5
0,1 Виробничі площі, робоча сила
0,4
Створення спільного підприємства
8
5

