
Відновлення організації переробки молока та випуску молочної продукції на 

 ПРАТ «ЛАКТІС» 
 

Опис проекту 

Ініціатор проекту 
Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району 

Донецької області 

Суть проекту 

Відновлення виробництва. Створення нових робочих місць (попередня штатна 

чисельність становила 240-260 осіб). Поповнення бюджету Мар’їнської міської 

територіальної громади. 

Мета проекту 
Розвиток сільської місцевості та харчової промисловості. Забезпечення 

населення якісною молочною продукцією за доступними цінами. 

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Цілі проекту відповідають: 

- - 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  

Одним з містоутворюючих підприємств  м.Мар’їнка був ПРАТ «ЛАКТІС»- 

підприємство з переробки молока та випуску молочної продукції. В результаті 

проведення бойових дій в Донецькій та Луганській областях, м.Марїнка та 

підприємство ПРАТ «ЛАКТІС» в ніч з 11 на 12 липня 2014 року піддалося 

масовому артобстрілу під час якого було пошкоджено виробничі цехи, складські 

та підсобні приміщення, адміністративна будівля, холодильне обладнання на 

фреоні, що використовується безпосередньо у виробництві молочної продукції 

підприємства. Крім того, зруйновані  камери зберігання готової продукції. 

Частково знищений рухомий склад автопарку, який був задіяний для доставки 

готової продукції. 

     Торгово-промисловою палатою України засвідчено настання обставин 

непереборної сили ПРАТ «Лактіс» при здійсненні господарської діяльності, про 

що 15.08.2014 року виданий сертифікат № 2374 / 05-4. 

 В результаті підприємство не має будь-якої технічної можливості для 

подальшої виробничої діяльності і, отже, не має джерела надходження доходів. 

Ситуація, що виникла таким чином, призвела до тимчасової консервації 

виробництва.  

    Відновлення пошкоджених цехів та обладнання дозволить запустити 

виробництво, що сприятиме розвитку сільської місцевості відновляться поставки 

молока з господарств ТОВ «Агрофірма «Агротис». Буде відновлено робочі місця, 

що позитивно відобразиться на бюджеті громади. 

Орієнтовна 

вартість проекту, 

тис. грн. 

10 000,0 

Механізм реалізації 

проекту  
Грантові кошти 

Основні фінансові 

показники 

реалізації проекту 

Не визначалися 

Термін реалізації 

проекту 
6-7 місяців 

Орієнтовні джерела 

фінансування 

проекту  

Грантові кошти міжнародної технічної допомоги 



Стадія реалізації 

проекту 
Проектна ідея 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

результат реалізації 

проекту 

Цільові групи: 

- Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зацікавлені у 

залученні інвестицій, створенні нових робочих місць. 

- Населення Мар’їнської  міської територіальної громади 

Кінцевий вигодоутримувач (бенефіціар) – ПРАТ «ЛАКТІС»  

 

Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

Донецька область, Покровський район, м.Мар’їнка, вул.Благодатна,16 

 

Опис існуючих 

об’єктів або тих що 

пропонуєтсья 

створити в рамках 

реалізації проекту 

Відновлення існуючих але пошкоджених виробничих цехів, складських та 

підсобних приміщень, адміністративної будівлі, холодильного обладнання на 

фреоні, що використовується безпосередньо у виробництві молочної продукції 

підприємства. Поповнення складу автопарку, натомість знищеного. 

Форма власності Приватна  

Опис суміжної 

інфраструктури 

Доступ до транспортної інфраструктури 

Траса Н15 Донецьк-Запоріжжя, 1 км. Залізничні колії 18 км. 

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури 

 Власна високовольтна, трансформаторна підстанція. 

2 власні артезіанські свердловини. 

Газопровід середнього тиску, заведений у котельню. 

Підключено до централізованих каналізаційних споруд м. Мар'їнка  

Площа земельної 

ділянки, га 

1,52 га 

 

Статус земельної 

ділянки 

Державний акт на право постійного використання на землю 1-ДН                       

№ 001772 від 28.12.1991 

Цільове призначення використання 

Загального призначення 

Поточне використання 

Підприємство з переробки молока та виробництва молочних продуктів. 

Планування 

території 
 

 

Контактні данні: 

Гавриш Антон Сергійович, генеральний директор ПРАТ «Лактіс» 

Україна, Донецька область, м. Мар'їнка, вул. Благодатна ,16 

+38 (050) 3678660 

Laktis.mar@gmail.com 

www.laktis.com.ua 

 


