Створення міні-пекарень, мукомельного цеху, цеху для переробки насіння
соняшника в с. Михайлівка
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Новогродівська міська рада
Проектом передбачено організацію нового виробництва по переробці зерна та
насіння шляхом встановлення відповідного обладнання, та випікання хлібних
виробів і їх продаж.
Забезпечення населення високоякісною натуральною олією, мукою та готовими
хлібо-булочними виробами за доступними цінами.
Запланована діяльність проєкту відповідає
- Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року
- Проекту Стратегії розвитку Новогродівської міської територіальної громади
на період до 2027 року.
- проекту Стратегії трансформації вугільних регіонів до 2030 року
Відсутність борошномельних та олійних цехів, міні-пекарень на території
Новогродівської об’єднаної територіальної громади надасть можливість інвестору
першим зайняти цю «нішу бізнесу» та забезпечити потенційних споживачів
смачними, гарячими хлібо-булочними виробами та послугами з переробки зерна та
насіння.
Виробництво зможе задовільнити існуючий попит на продукцію. Створення цехів на
території ТГ зменшить витрати на транспортування, збільшить кількість робочих
місць.
4100,0

приватні інвестиції, грантові кошти

Не визначалися

2022-2023

Інвестиційні та грантові кошти

Проектна ідея
Цільові групи:
- мешканці громади,
- орган місцевого самоврядування.
Очікувані результати:
- можливість зайнятості населення;

реалізації
проекту

-

зростання податкових надходжень до бюджету громади.
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с.Михайлівка, Новогродівська ТГ, Донецька область.
Відстань до м. Краматорськ – 110 км.
Ділянка/Площа: в межах земельних ресурсів громади
Правовий статус: планується, що буде приватне
Цільове призначення використання під обслуговування борошномельного і
олійного цехів.
Поточне використання: не використовується

комунальна , приватна ( в залежності від джерел фінансування)
Доступ до транспортної інфраструктури
відстань до залізничної колії – 500 м, транспортної дороги – 500 м.
Наявність і відстань до комунальної інфраструктури –
не визначено (через не визначення ділянки для будівництва не можливо визначити
відстань до комунальної інфраструктури. В межах громади є можливість підведення
до мереж.
Земельна ділянка сільськогосподарського призначення

Контактні дані:
Новогродівська міська рада
85483, м.Новогродівка, вул.О.Кошового,46
novogrodekonom@gmail.com

