
 

 Переробка та виробництво рибної муки 

 
 

Опис проекту 

Ініціатор 

проекту 
ФОП Кузнєцов Дмитро Петрович, Маріупольська міська громада. 

Суть проекту 

Організація виробництва рибної муки та супутніх продуктів з сирця риби Азовського 

моря із залученням новітніх європейських технологій. В рамках проєкту 

передбачається придбання  безвідходної установки з виробництва рибної муки, іншої 

продукції та  придбання холодильного обладнання. Основна продукція: рибна мука 

та риб'ячий жир, які використовуються при виробництві комбікормів для 

сільгоспвиробництва (тваринництво, вирощування птиці, пушини та ставкової 

риби), які  використовують кормові суміші з додаванням білка (протеіна) та омега 3 

Мета проекту 
Організація виробництва рибної муки та супутніх продуктів з сирця риби Азовського 

моря із залученням новітніх європейських технологій.  

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Запланована діяльність проєкту відповідає Завданню 1.2.4. «Розвиток сучасної 

системи переробки сільгосппродукції відповідно до потреб ринку» операційної цілі 

1.2. «Розумна спеціалізація, заснована на знаннях та інноваціях» Стратегічної цілі 1 

«Оновлена  конкурентоспроможна економіка» Стратегії розвитку Донецької області  

на період до 2027 року. 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено 

в рамках 

реалізації 

проекту  

В Україні відсутні аналогічні виробництва, проаналізовано споживчий ринок 

продукції, яка буде вироблятися. 

 

Орієнтовна 

вартість 

проекту,  

3 200, 00 тис.дол. США 

Механізм 

реалізації 

проекту  

Кредит,  грантові кошти  

Основні 

фінансові 

показники 

реалізації 

проекту 

Термін реалізації - 4-6 місяців на умовах сплати 35% передплати, 60% при 

декларуванні обладнання, 5% при пуску обладнання на місті реалізації проекту. 

Строк окупності проекту 2,5 – 3 роки 

Термін 

реалізації 

проекту 

2022 рік (за умови наявності інвестиційних коштів) 

Орієнтовні 

джерела 

фінансування 

проекту  

Грант або кредит за умови відсоткової ставки не вище 5% річних 

Стадія 

реалізації 

проекту 

Розроблений бізнес-план та проектно-кошторисна документація 

 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

Цільові групи: 

Мешканці громади, орган місцевого самоврядування, ініціатор проєкту, 

сільгоспвиробники. 



результат 

реалізації 

проекту 

Очікувані результати:  створення робочих місць, насичення  споживчого ринку 

необхідною продукцією 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

Можливе місце знаходження виробництва: м.Маріуполь, вул. Консервна, буд.1.  

 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що 

пропонуєтсья 

створити в 

рамках 

реалізації 

проекту 

Передбачається придбання та монтаж  безвідходної установки з виробництва рибної 

муки та холодильного обладнання 

Форма 

власності 
Приватна 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Наявна інфраструктура потребує реконструкції. В межах індустріального парку 

керуюча компанія зобов’язується здійснити відновлення та реконструкцію 

комунальної інфраструктури. 

У разі розміщення виробництва на підібраній ділянці, вона матиме такі 

інфраструктурні переваги, як: 

-близькість до центральних дорожніх вузлів; 

- окрему залізничну дорожню гілку; 

- морський причал.  

. 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

 Передбачається створення нового підприємства на площі в 4 га.  

На теперішній час підібрана 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. 

Статус 

земельної 

ділянки 

 На теперішній час 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. 

 

Планування 

території 
 

 

Контактні дані: 

ПІБ та посада: ФОП Кузнєцов Дмитро Петрович, 

Поштова адреса: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 32/42, кв.71 

Номер телефону: +38(098) 312-47-46 

Електрона адреса: iva280579@ukr.net  

 


