
ПРОЄКТ № 2 

Завдання Стратегії, якому 

відповідає проект: 

1.1.1. Формування та просування інвестиційних продуктів  міста  

на міжнародних та вітчизняних інвестиційних ринках 

 

Назва проекту: Створення інвестиційного веб-порталу 

Цілі проекту: Представлення інформації про інвестиційні продукти та 

можливості міста в мережі Інтернет з метою розвитку та 

стимулювання економіки, інвестиційного потенціалу та 

можливостей для ділового партнерства 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Місто Володимир – Волинський 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Вигоду від реалізації проекту отримуватимуть вітчизняні та 

іноземні інвестори, представники бізнес-середовища та інші 

потенційні учасники інвестиційного процесу, суб'єкти, які 

розмістять на портал і свої інвестиційні пропозиції та 

пропозиції щодо співпраці. 

Стислий опис проекту: Розроблення стандартів представлення інформації та пошук 

об'єктів, які відповідатимуть інвестиційним стандартам. Збір 

оброблення та підготовка до опублікування відповідної 

інформації про економічний та соціальний розвиток міста. 

Після доопрацювання інвестиційних пропозицій об'єкти 

розміщуються в цифровій базі даних, яка автоматично 

забезпечуватиме висвітлення інформації на веб- інструментах. 

На веб-сайті розміщуватиметься текстова та відеоінформація 

для цільової аудиторії.  

У випадку створення нового сайту, необхідно зареєструвати 

доменне ім'я, розробити платформу та дизайн, забезпечити 

хостінг.  

У випадку використання діючого сайту, потрібно оновити 

дизайн розділу залежно від обраного способу представлення 

інформації. 

Очікувані результати: Функціонування сучасного інвестиційного веб-порталу міста, 

що містить необхідну для потенційних інвесторів актуальну 

інформацію 

Ключові заходи проекту: - розроблення форми представлення інформації на 

інвестиційному порталі, 

- оновлення  бази даних земельних ділянок та об'єктів 

нерухомості, 

- доопрацювання відповідно до затверджених стандартів 

інвестиційних пропозицій, 

- розміщення в мережі Інтернет на спеціалізованих цифрових 

інструментах відібраних та доопрацьованих інвестиційних 

пропозицій, 

- проведення комплексу заходів із промоції інструменту в 

мережі Інтернет, серед зацікавлених осіб та потенційних 

інвесторів. 

Період здійснення:  2020 – 2022 рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2020 2021 2022 Разом 

- 150,0 - 150,0 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, державного бюджету (державний 

фонд регіонального розвитку), програм  міжнародної технічної 



допомоги, міжнародних фінансових організацій, кошти 

інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Управління  економічного розвитку та інвестицій, відділ 

майнових та земельних ресурсів, управління містобудування та 

архітектури,  управління житлово-комунального господарства 

та будівництва, КП «Містопроект»,  , підрядні організації, ПрАТ 

«Волиньобленерго», інвестори 

Інше:  

 


