
Виробництво соків та муки на основі сільськогосподарських культур 

(коренеплодів) 

Огляд проекту 

Опис проекту 

Створення виробництва рослинних соків і лікувально-оздоровчих 

харчових добавок у вигляді сумішей борошна, одержуваних при 

переробці сільськогосподарських культур (коренеплодів).  

 Товари/ 

Послуги 

Овочеві соки, мука, продукти харчування з добавками овочевих 

культур, харчові добавки, фармакологічна продукція,  

 

 

Контактні дані: 

Стрюк Михайло Миколайович, керівник підприємства  ПАО «Агрофірма «Житниця». 

Поштова адреса: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.Казанцева, буд.66. 

Номер телефону: + 38(097) 072-82-17 Електрона адреса: ministr.mix@ukr.net  

 Потреба в інвестиціях 

 Розмір та тип 

 3 200,00 тис. дол. США.  

Тип залучення інвестицій – внесок в статутний фонд або кредит. 

Можливе створення спільного підприємства. Власний капітал 

відсутній. Є права на технологією і «ноу-хау» по виробництву.  

Деталі 

Термін реалізації – 2,0 роки. Строк окупності проекту 5 років.  

Рентабельність проекту близько 30%.  

Інвестиції будуть направлені на:  

- закупку основного та допоміжного обладнання – 1 000 тис. дол.; 

- закупку сировини на перший рік роботи підприємства - 300 тис. дол.; 

- технологічне та технічне оснащення обладнання підприємства - 

650тис.дол.; 

- проект цеху, будівельні, монтажні і пускові роботи - 700 тис. дол.;  

- управління та обслуговування підприємства до його запуску - 150 тис. 

дол.; 

- закупку лабораторного обладнання - 150 тис. дол.; 

- оренду схованки на 1 000 т сировини та її збереження - 100 тис. дол.; 

- інші потреби - 150 тис. дол.  

Повернення інвестицій інвестору розпочнеться після третього року 

освоєння  бізнес-плану 10% (300,00 тис дол.), на 4-й  рік - 40% (1 300,00 

тис дол.) та після 5-го року – 50% (1 600,00 тис дол.).  

Місцезнаходження та інфраструктура 

 Місцезнаходження Місто Маріуполь. 

Земля Ділянка/Площа 

Передбачається створення нового підприємства. Ділянка ще не 

визначена.  

Правовий статус 

Буде зазначений після визначення ділянки 

Цільове призначення використання 

Ділянка промислового призначення. 

Поточне використання 

Земельна ділянка не використовується 

Інфраструктура Доступ до транспортної інфраструктури 
У м. Маріуполь функціонують морський торговельний порт, залізнична 

дорога, є в наявності аеропорт.  

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури 

Відстані до об’єктів комунальної інфраструктури будуть визначені 

після виділення необхідної ділянки. 
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