Інвестиційні проекти
Івано-Франківської області

Проект «Виробництво дитячого молочного харчування на основі екологічно чистого
коров’ячого молока в Рогатинському районі» включає 2 напрями (Додаток 1, 2)
Вартість проекту
280,418 млн. грн.
Обсяг необхідних
інвестицій

52, 311 млн. грн.

Період окупності

3,3 роки

Стадія проекту

Розроблено техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план реалізації проекту;
наявні виконавчо-дозвільна документація, рішення селищної ради про
виділення землі, кваліфікований персонал
Науково-дослідна база (розробки)
Права інтелектуальної власності (організаційна структура виробництва
дитячого молочного харчування за кластерною моделлю)

Власні активи
залучені для проекту

Додаткова інформація Проект включено у Державну програму «Здоров'я 2020: український вимір»
про проект
(Розпорядження КМУ від 31 жовтня 2011 р. N 1164-р.). Виробництво
екологічно чисте, не вимагає значних виробничих площ, енерго- та
ресурсозберігаюче, відрізняється високою технологічною гнучкістю.
Впровадження даного проекту дозволить: створити нові робочі місця – 325;
збільшити надходження до місцевих бюджетів; забезпечити соціальний
захист місцевих жителів; прокласти транспортні комунікації в
Рогатинському районі; забезпечити попит на екологічно чисте дитяче
харчування продуктами вітчизняного виробництва (імпортозаміщення);
сприяти розвитку депресивних сільських територій та знизити напруженість
на сільському ринку праці.
Ініціатори проекту
Кафедра фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника»; Прикарпатський науково-аналітичний центр
Форма власності

Змішана

Місцезнаходження

м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 82;
вул. Грушевського 21, к.627

Контактні особи

Ірина Ткачук – професор кафедри фінансів
Світлана Кропельницька – доцент кафедри фінансів
Щур Роман – доцент кафедри фінансів
тел.:
факс:
е-mail:
+38053738645,
+380342231574
s.kropelnytska@ukr.net
+380503737169
romanwur@mail.ru

Контакти

Управління з упровадження економічних реформ, євроінтеграції та інвестицій
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
тел/факс +38 0342 552042, e-mail:invest@if.gov.ua

Додаток 1
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я Побатькові:
Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме вплив:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Ткачук Ірина Григорівна, д.е.н., професор, директор Прикарпатського науковоаналітичного центру
Кропельницька Світлана Орестівна – к.е.н., доцент
Щур Роман Іванович, к.е.н.
0503738645
romanwur@mail.ru
Проектування типового господарства екологічного тваринництва і
землеробства на прикладі ПП «Вишнів»
Впровадження даного проекту дозволить:
• Впровадження
науково-обгрунтованих
технологій
органічного
виробництва сільськогосподарської продукції.
Розвиток молочного скотарства на екологічно чистих землях.
Проект матиме вплив на с. Вишнів та суміжні села Рогатинського району
Сільське господарство може бути конкурентоздатним у випадку переходу на
загальносвітові тенденції агроекологічного виробництва, яке базується на
органічному землеробстві та вимагає розвитку тваринництва (забезпечення
ґрунту органікою). Даний тип виробництва є трудомістким, проте попит і ціни
на екологічно чисту продукцію постійно зростають, що дозволяє конкурувати
на світовому ринку вітчизняній продукції за нижчої собівартості (низька
вартість робочої сили).
Типова модель господарства в с. Вишнів базується на екологічному
землеробстві та тваринництві. Вона передбачає комплектування стада,
виходячи з наявних земельних ресурсів та вимог до екологічного
тваринництва.
Розробка кормового раціону для годівлі корів.
Розрахунок потреби в пасовищах та утримання корів.
Розробка сівозмін для забезпечення кормами.
Розробка плану оптимального співвідношення екологічного землеробства
та тваринництва задля одержання максимального економічного ефекту.
Розрахунок бюджету витрат для створення сировинної бази для розвитку
екологічного тваринництва в с. Вишнів.
Проектування тваринницьких приміщень або прийняття рішень про їх
реконструкцію.
Проведення реконструкції/будівництво тваринницьких приміщень з
інтенсивними технологіями утримання тварин.
Підбір і навчання персоналу.
Придбання племінних корів.
Січень 2016 – грудень 2017
2015
2016
2017
Разом
Державний бюджет, місцеві бюджети,МТД
Прикарпатський науково-аналітичний центр

Додаток 2
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я Побатькові:
Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме вплив:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Ткачук Ірина Григорівна, д.е.н., професор, директор Прикарпатського науковоаналітичного центру
Кропельницька Світлана Орестівна – к.е.н., доцент
Щур Роман Іванович, к.е.н.
0503738645

s.kropelnytska@ukr.net
romanwur@mail.ru
Виробництво дитячого харчування на основі екологічно чистого
коров’ячого молока в Рогатинському районі
Впровадження даного проекту дозволить:
• апробувати модель сталого розвитку сільгоспвиробництва на основі
агроекологічної концепції;
• забезпечити попит на екологічно чисте дитяче харчування продуктами
вітчизняного виробництва;
• сприяти розвитку депресивних сільських територій та знизити
напруженість на сільському ринку праці.
Проект передбачає забезпечення потреб населення Івано-Франківської та
сусідніх областей в високоякісних екологічно чистих продуктах дитячого
молочного харчування.
На території Івано-Франківської області відсутні виробники екологічно
чистих продуктів дитячого молочного харчування, переважно такі продукти є
привозними (імпортовані). Ринок не насичений, дитяче молочне харчування
продається за завищеними цінами.
Проект є частиною єдиного великомасштабного інвестиційного проекту з
створення кластера дитячого молочного харчування, який займатиметься
вирощуванням зернових культур для власних потреб, вирощуванням ВРХ і
виробництвом
екологічно
чистого
молока
та
його
переробкою.
Функціонування заводу з виробництва дитячих молочних продуктів
базуватиметься на комунальній формі власності.
Сучасне обладнання відрізняється надійністю та забезпечує виробництво
якісної продукції, дозволяє одержувати високоякісні екологічно чисті молочні
продукти дитячого харчування з високими споживчими та смаковими
властивостями. Виробництво екологічно чисте, не вимагає значних
виробничих площ, енерго- та ресурсозберігаюче, відрізняється високою
технологічною гнучкістю.
Організація вітчизняного виробництва екологічно чистих молочних
продуктів дитячого харчування на території Івано-Франківської області;
Насичення ринку продуктами дитячого молочного харчування,
Зниження цін;
Створення нових робочих місць.
Вибір будівельного майданчика для будівництва заводу.
Розробка кошторисної документації для будівництва заводу.
Підбір технологічного обладнання та його монтаж.
Підбір і навчання персоналу.
Розробка технічних умов виробництва молочної продукції дитячого
харчування.
Розробка технічної документації на переробку вторинної сировини.
Січень 2016 – грудень 2017
2015
2016
2017
Разом
Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД
Прикарпатський науково-аналітичний центр

