Переробка та виробництво рибної муки
Огляд проекту

Опис проекту

Товари/ Послуги

Організація виробництва рибної муки та супутніх продуктів з сирця риби Азовського моря із
залученням новітніх Європейських технологій та реалізація готової продукції на експорт. На
теперішній час є розроблений бізнес-план та проектно-кошторисна документація.
Основною продукцією виробництва є рибна мука та риб'ячий жир (омега 3), які
використовуються при виробництві комбікормів для сільгоспвиробництва (тваринництво,
вирощування птиці, пушини та ставкової риби). Готова продукція буде відповідати
європейським нормам стандартизації
Рибна мука, риб'ячий жир (омега 3) без використання генно-модифікованих додавань
Потреба в інвестиціях

Розмір та тип

Деталі

3 200,00 тис. дол. США.
Тип залучення інвестицій - грант або кредит за умови відсоткової ставки не вище 5% річних
Придбання безвідходної установки з виробництва рибної муки, іншої продукції та придбання
холодильного обладнання. Термін реалізації - 4-6 місяців на умовах сплати 35% передплати,
60% при декларуванні обладнання, 5% при пуску обладнання на місті реалізації проекту.
Строк окупності проекту2,5 – 3 роки

Місцезнаходження та інфраструктура
Місцезнаходження
Земля

Інфраструктура

м. Маріуполь, вул. Консервна, 1. Відстань до міста Краматорськ - 276,8 км.
Ділянка/Площа: Передбачається створення нового підприємства на площі в 4 га.
Правовий статус: Ділянка знаходиться в оренді, ведуться перемови з орендарем, щодо передачі
ділянки у комунальну власність для створення Індустріального парку.
Цільове призначення використання: Ділянка промислового призначення.
Поточне використання: Не використовується.
Розуміння проекту: В наявності необхідна земельна ділянка, яка повинна стати частиною
Індустріального парку. Ділянка розташована у гирлі річки Кальміус з виходом у Азовське море.
На території знаходиться готовий причал для використання.
Доступ до транспортної інфраструктури: Морський торговельний порт, залізнична дорога,
аеропорт.
Інфраструктурні переваги земельної ділянки: близькість до центральних дорожніх вузлів;окрема залізнична дорожня гілка;морський причал.
Наявність і відстань до комунальної інфраструктури
Відстані до об’єктів комунальної інфраструктури будуть визначені після виділення необхідної
ділянки. На ділянці в наявності необхідна інфраструктура, але вона потребує реконструкції. На
умовах реалізації проекту, влада міста зобов’язується здійснити відновлення та реконструкцію
комунальної інфраструктури.
Нормативно-правові аспекти

Необхідні дозволи
та ліцензії
Екологічні
обмеження та
вимоги
Існуючі пільги та
стимули/
заохочення

Впродовж першого року реалізації бізнес-плану будуть розробленні та оформлені необхідні
технічні умови та дозволи
Станом на сьогодні, запропоноване виробництво не має екологічних обмежень
За умови обрання ділянки за адресою: м. Маріуполь, вул. Консервна, 1, підприємство
долучиться до створення Індустріального Парку та зможе користуватися всіма існуючими
пільгами згідно чинного законодавства.
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