
 

ТОВ «Христинівський комбікормовий завод» 

 

Загальний опис проекту 

Опис проекту Переробка сої та рапсу на корми для тварин. У 
Христинівському районі наразі переробки сої та рапсу немає 
аналогів. За попередніми підрахунками дане виробництво буде 
конкурентоспроможним.   

Продукція/ 
послуги 

Виробництво кормів із сої та рапсу для тварин 

Огляд  
ринку  
 

Внутрішній споживчий ринок країни, на перспективу – вихід 
на закордонний ринок 

Рівень 
готовності 
проекту 

Проектна пропозиція 

Необхідні інвестиції 

Сума та тип Потреба в інвестиційних коштах – 21,0 млн дол. США 
Тип інвестицій: акції, спільне підприємство, продаж майнових 

прав 

Деталі 
 

Очікувана внутрішня норма прибутковості – 11,8 %, термін 
окупності – 2-3 роки  

Розміщення та інфраструктура 

Розміщення 

 

Розміщено в промисловій зоні міста Христинівка (вул. Гоголя, 
19); м. Черкаси – 207 км, м. Вінниця – 139 км. 

Земельна 
ділянка 

Площа – 6000 м2 
Правовий статус – оренда 
Цільове призначення – землі промисловості 
Поточне використання – послуги із збереження зерна 
Примітки по проекту – промислова зона, наявні під’їзні 

колії  
Інфраструкту
ра 

Доступ до транспортної інфраструктури  
– до автодороги державного значення – 6,0 км; 
– наявні під’їзні колії (ст. «Христинівка»; 
– відстань до найближчого аеропорту – 136,0 км. 

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури   
наявні водопостачання, електропостачання, водовідведення, 
газопостачання (на території підприємства знаходиться газопровід 
високого тиску, діаметром 159 мм) 

Ресурси та послуги 

Доступ до 
ресурсів та 
послуг 

Наявність необхідних ресурсів   
інвестиції орендодавця 

Характеристи
ка існуючого 
майна 

Наявність будівель/структур та їхня характеристика:  
об'єкт використовується як елеватор для власного збереження 
зерна та надання послуг для збереження зерна. Об'єм елеватора – 
20,0 тис. тонн.  



Рік введення в експлуатацію – 1976. 
Наразі переробка відсутня. Виробничі потужності по 

переробці сої та рапсу відсутні. Будівлі, які можуть бути 
використані для реалізації проекту, відсутні 

Наявність та 
якість робочої 
сили 

На даний час – 5 осіб (директор, заступник директора, 
бухгалтер, начальник охорони, старший лаборант) 

Регуляторні положення 

Необхідні 
дозволи та 
ліцензії 

Дозвіл № 1527.15.32 ( виконання: роботи у вибухонебезпечних 
зонах, роботи у бункерах, роботи зі збереження зерна) 

Дозвіл № 1592.15.32 (на виконання ремонту, обслуговування 
устаткування підвищеної небезпеки) 

Дозвіл № 1526.15.32 (виконання монтажу демонтажу, ремонту, 
технічного обслуговування, реконструкції машин, механізмів 
устаткування підвищеної небезпеки) 

Дозвіл № 1606.15.32 (експлуатація електрообладнання) 
Дозвіл № 1605.15.32 (експлуатація устаткування та 

газовикористовувального обладнання) 
Дозвіл № 1540.15.32 (експлуатація електроустаткування 

електричних станцій та мереж) 
Екологічні 
вимоги та 
обмеження 

- 

Існуючі 
пільги та 
стимули 

- 

Інше 

Інформація 
про ініціатора 
проекту 

ТОВ «Христинівський комбікормовий завод», 38315946; 
20000, Черкаська обл., Христинівський район, м. Христинівка, 
вул. Гоголя, 19; (+3804745) 2-26-01 

Контактні 
деталі 

Хорошко Світлана Миколаївна, директор; 
tov.hkz2014@gmail.com 
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