
 

Створення виробництва з переробки зерна на крупу. 

Опис проекту 

Ініціатор 

проекту 
Фермерське господарство «ВестАгро» 

Суть проекту 

В рамках проекту планується створення виробництва з переробки зерна на крупу. 

Метою проекту є створення додаткової вартості власної сільськогосподарської 

продукції, створення нових робочих місць, раціональне та ефективне використання 

сільськогосподарських земель, та в кінцевому результаті збільшення дохідності 

виробництва і відповідно збільшення податків до бюджету. 

- загальну орієнтовну вартість проекту становить 900 тис.грн;. 

Мета проекту 
Забезпечення населення високоякісною натуральною олією, мукою та готовими 

хлібо-булочними виробами за доступними цінами. 

Відповідність 

стратегічним 

документам та 

обґрунтування 

пріоритетності 

Запланована діяльність проєкту відповідає   

- Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року  

 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено 

в рамках 

реалізації 

проекту  

Відсутність борошномельних та олійних цехів, міні-пекарень на території 

Часовоярської міської територіальної громади надасть можливість інвестору 

забезпечити потенційних споживачів послугами з переробки зерна та насіння.    

Виробництво зможе задовільнити існуючий попит на продукцію. Створення 

виробництва на території МТГ зменшить витрати на транспортування, збільшить 

кількість робочих місць. 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, тис. 

грн. 

900,0  

Механізм 

реалізації 

проекту  

приватні інвестиції,  грантові кошти  

Основні 

фінансові 

показники 

реалізації 

проекту 

Не визначалися 

Термін 

реалізації 

проекту 

6 місяців 

Орієнтовні 

джерела 

фінансування 

проекту  

Інвестиційні та грантові кошти  

Стадія 

реалізації 

проекту 

Проектна ідея 

Зацікавлені 

сторони та 

очікуваний 

результат 

реалізації 

проекту 

Цільові групи: 

- мешканці громади,  

- орган місцевого самоврядування.  

Очікувані результати: 

- можливість зайнятості населення; 

-  зростання податкових надходжень до бюджету громади. 



Характеристики об’єкту (існуючого чи новоствореного) 

Місце 

розташування 

об’єкту 

м. Часів Яр, Бахмутського р-ну, Донецької обл. Відстань до обласного центру – 

50км., до районного центру - 15 км 

Опис існуючих 

об’єктів або тих 

що 

пропонуєтсья 

створити в 

рамках 

реалізації 

проекту 

Споруда Загальною площею 120 м. кв. Технічний стан – після  ремонту.  

 

Обладнання для післяжнивної доробки зерна. 

Форма 

власності 
приватна  

Опис суміжної 

інфраструктури 

Відстань до автошляху Н32 (відрізок між Костянтинівкою та Бахмутом) становить 3 

км. У м. Часів Яр знаходиться залізнична станція.  

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури 

Водо, електро системи постачання та доступ до каналізаційної мережі є.   

Площа 

земельної 

ділянки, га 

 - площа земельної ділянки – 0,0025 м2 (2500 м.кв) 

Статус 

земельної 

ділянки 

Оренда 

Планування 

території 
 

 

Контактні дані:  

Хайнус Олександр Стефанович – голова ФГ «ВестАгро» 

84551, м. Часів Яр, Бахмутський р-н, Донецька обл., вул. Недогибченка, 78/1 

+380509865557 

Haynus1980@gmail.com 
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