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Анкета для залучення інвестицій.  Інвестиційний потенціал. 
 

Розділ 1. Базова інформація 

 
Контакти 

ПІ голови ОТГ, тел., email  

ПІ особи відповідальної за залучення і супровід 
інвестицій, тел., email 

 

ПІ голови профільної депутатської комісії, тел., 
email 

 

   

Інвестиційний 
потенціал 

Природні ресурси 
Вкажіть, наявні природні ресурси на території вашої 
ОТГ, які можуть бути задіяні для інвестиційних проект 

 

Демографія 
Надайте коротку інформацію про демографічну 
ситуацію 

 

Людські ресурси 
Надайте коротку інформацію про кількість мешканців 
працездатного віку та зайнятість  

 

mailto:agritotg@gmail.com


АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД і ТЕРИТОРІЙ 
79008, м. Львів, вул. Пекарська, 44, тел. 0677765241, 

agritotg@gmail.com, www.agrit.biz 
 

 Освіта, підготовка кадрів (навчальні заклади, їх 
спеціалізація; 
Надайте інформацію про навчальні заклади на 
території ОТГ, їх спеціалізацію, кількість випускників 

 

 Охорона здоров'я, дозвілля, відпочинок 
Надайте довідку про заклади охорони здоров'я 

 

 Туризм, курорти, рекреація 
Надайте характеристику туристичної галузі, наявність 
курортів закладів рекреації 

 

 Транспортна інфраструктура, логістика  
(вкажіть наявність об'єктів) 

 

 Інженерна інфраструктура 
 (вкажіть інформацію про електропостачання, 
газопостачання, водопостачання/каналізування) 

 

 Поводження з відходами  
(вкажіть як у Вашій громаді збирають, утилізують 
та захоронюють ТПВ) 

 

   

Інвестиційна 
політика ОТГ 

Чи наявна затверджена стратегія залучення 
інвестицій? 

 

mailto:agritotg@gmail.com


АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД і ТЕРИТОРІЙ 
79008, м. Львів, вул. Пекарська, 44, тел. 0677765241, 

agritotg@gmail.com, www.agrit.biz 
 

Вкажіть, які програми/документи розроблено ОТГ 
для залучення інвестицій 

 

Громадські організації економічного спрямування  

Вкажіть іноземні міста партнери  

 
Досвід співпраці з міжнародними фінансовими 
установами (назва установи/проекту/стадія 
реалізації) 

 

 
Чи готова ОТГ надавати преференції для 
залучення інвестицій 

 

Економіка ОТГ Бюджет, загальний бюджет  

Власні надходження   

Дотації/субвенції  

Видатки на розвиток  

 Видатки на програму залучення інвестицій  

Найбільші 
підприємства 

Вкажіть назву, сферу діяльності, продукцію, яку 
виробляють найбільші підприємства з українським 
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капіталом) 

Іноземні інвестиції Вкажіть підприємства з іноземними інвестиціями 
(назва, сфера діяльності, продукція, країна походження 
інвестицій) 

 

Експорт Вкажіть перелік підприємств. які експортують 
продукцію (назва, продукція) 

 

Історії успіху Вкажіть успішні проекти реалізовані місцевим 
бізнесменами 

 

   

РОЗДІЛ 2 . Бажаний напрям економічного розвитку 

Пріоритети Пріоритетні галузі економіки, які бажаєте 
розвивати на території ОТГ 

 

Чи маєте сформований перелік інвестиційних 
проектів/лотів  до реалізації яких потрібно 
залучити інвестора? Вкажіть де можна 
ознайомитись? 

 

 Якого інвестора/ів ви бажаєте залучити? 
(надайте максимально детальну характеристику) 
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 Який інвестор є небажаний для ОТГ 
(Чи визначені  види бізнесу, які  є небажаними для 
Вашої ОТГ ) 

 

Інвестиційні активи і 
ресурси 

Чи маєте території для інвестиційних майданчиків 
та/чи інвестиційних парків (надайте коротку 
характеристику) 

 

Чи маєте сформований перелік земельних ділянок 
для інвестиційних проектів. Вкажіть де можна з 
ним ознайомитись? 

 

 Чи маєте сформований перелік майнових 
комплексів для інвестиційних проектів. Вкажіть де 
можна з ним ознайомитись? 
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