ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
№1

«Розвиток методу інтенсивного бджільництва в Україні,
Група компаній «МЕДО’НОС»
Назва підприємства (організації) Група компаній «МЕДО`НОС»
Реквізити підприємства
(організації):
м. Олександрія, Кіровоградська область,
поштова адреса
вул. Пилипа Гриценка, 82
телефон
+38(05235)7-66-22, +38 050 939 19 18
факс
е-mail
office@medonos.in.ua
Форма власності
приватна
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства
(організації):
Посада
Директор
прізвище, ім‘я, та по батькові
НОС Юрій Володимирович
телефон керівника
+38 050 939 19 18
Контактна особа по
інвестиційному
проекту:
Посада
Директор
прізвище, ім‘я, та по батькові
НОС Юрій Володимирович
телефон
+38 050 939 19 18
Основна продукція
мед, фіто мед, продукти бджільництва
підприємства
(перелік товарів, послуг)
Статутний фонд підприємства
(тис. дол. США)
Кількість працюючих (осіб)
15
Оборот підприємства по
основному виробництву,
(тис. дол. США)
Суть інвестиційного проекту:
Проектоване пасічне господарство з технологією
виробництва пасічних продуктів, призначених для
власного вирощування бджолиних сімей.
Цілорічне виробництво не тільки меду, але й фіто меду,
інших бджільницьких продуктів.
Підготовлена концепція розвитку методу інтенсивного
бджільництва. Вулики, виготовлені з харчового
пінополістиролу легкі та зручні в роботі, розраховані
на експлуатацію протягом двадцяти років. У кожному
вулику передбачено електронне оснащення, яке
дозволяє спостерігати за тим, що відбувається
всередині дистанційно, використовуючи планшет.
Технологія передбачає, що кожна бджолосім’я працює
тільки один сезон, протягом якого бджоли беруть
взяток з медоносів, а решту часу їх підгодовують
фітосиропом виготовленим компанією Apipol з
екстрактів лікувальних трав. За умови дотримання

технології та стандартів якості, концерн гарантовано
викуповує ФІТОМЕД. Супутні продукти бджолярства
будуть використовуватись в медицині, парфумерії та
виробництві дитячого харчування
Рівень готовності
інвестиційного проекту
Загальний обсяг інвестицій,
(тис. дол. США), у тому числі:
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних
коштах
Спосіб (форма) залучення
інвестицій:
Термін окупності проекту
(років)
Показник рентабельності
підприємства, %

50
730,0
Грант, в рамках грантової програми ЄС «Горизонт
2020» залучення міжнародного донора

№2

«Створення спільного підприємства з іноземними інвестиціями з
виробництва сільськогосподарського обладнання»
Назва підприємства
(організації)
Реквізити підприємства
(організації):
поштова адреса
телефон
факс
е-mail
Форма власності
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства
(організації):
Посада
прізвище, ім‘я, та по батькові
телефон керівника
Контактна особа по
інвестиційному
проекту:
Посада
прізвище, ім‘я, та по батькові
телефон
Основна продукція
підприємства
(перелік товарів, послуг)

ТОВ «Лізава»

пр. Собрний, 122-В, м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
+38 05235 9 16 16,
+38 05235 91617
tovlizava@rambler.ru
приватна

директор
ЗАРУДНИЙ Олександр Олександрович
+38 0676330495

директор
ЗАРУДНИЙ Олександр Олександрович
+38 0676330495
Сільськогосподарське обладнання (причепи –тюковози
самозавантажні для круглих тюків, візки для
перевезення зернових жниварок для всіх типів
комбайнів, трирядні борони, пристрої для збирання
соняшнику для всіх моделей, комбайнів; жатки, різні
металеві конструкції, пристрої платформні для
визначення ваги автомобілів; здійснює ремонт

Статутний фонд підприємства
(тис. дол. США)
Кількість працюючих (осіб)
Оборот підприємства по
основному виробництву,
(тис. дол. США)
Суть інвестиційного проекту:

Рівень готовності
інвестиційного проекту

Загальний обсяг інвестицій,
(тис. дол. США), у тому числі:
- інвестовано власних коштів

- потреба в інвестиційних
коштах
Спосіб (форма) залучення
інвестицій:
Термін окупності проекту
(років)
Показник рентабельності
підприємства, %

сільськогосподарської техніки, виготовлення вузлів і
деталей на зернозбиральні комбайни)
Прямі інвестиції
50

Проектом передбачено створення спільного
підприємства з виробництва сільськогосподарського
обладнання. Реалізовані стадії проекту: в наявності
вільні промислові площі на території ТОВ «Лізава» –7,5
тис. кв. м; проведено дослідження потенційної ємності
ринку збуту продукції; земельна ділянка та промислові
площі мають підключення до мережі водопостачання,
водовідведення, електропостачання, підключення до
газопроводу можливо відновити, під’їзні шляхи з
твердим покриттям, відстань до залізничної станції 400,0 м, до автомагістралі – 300,0 м
Реалізовані стадії проекту : в наявності вільні
промислові площі на території ТОВ «Лізава» - 7,5 тис.
кв. м; проведено дослідження потенційної ємності
ринку збуту продукції, земельна ділянка та
промислові площі мають підключення до мережі
водопостачання, водовідведення, електропостачання,
підключення до газопроводу можливо відновити,
під’їзні шляхи з твердим покриттям, відстань до
залізничної станції –400,0 м, до автомагістралі -300,0 м
950,0
під дольову участь у капіталі підприємство
гарантує власні виробничі приміщення площею
7,5 тис. м²
950,0
кредит з відстрочкою платежу під 4-5% річних
3 роки
15

№3

«Створення індустріального парку «Олександрія»
Назва підприємства (організації)
Реквізити підприємства
(організації):
поштова адреса
телефон

Олександрійська міська рада Кіровоградської області
пр. Соборний, 59, м. Олександрія, Кіровоградська
область, Україна, 28000
+38 (05235) 7-13-40, (05235) 75135

факс
е-mail
Форма власності
Частка державної власності (%)
Керівник підприємства
(організації):
Посада
прізвище, ім‘я, та по батькові
телефон керівника
Контактна особа по
інвестиційному
проекту:
Посада
прізвище, ім‘я, та по батькові
телефон
Основна продукція
підприємства
(перелік товарів, послуг)

Статутний фонд підприємства
(тис. дол. США)
Кількість працюючих (осіб)
Оборот підприємства по
основному виробництву,
(тис. дол. США)
Суть інвестиційного проекту:

Рівень готовності
інвестиційного проекту
Загальний обсяг інвестицій,
(тис. дол. США), у тому числі:
- інвестовано власних коштів
- потреба в інвестиційних
коштах
Спосіб (форма) залучення
інвестицій:

Термін окупності проекту

+38 (05235) 7-13-40
upreko.ol@ukr.net
комунальна власність
-

Міський голова
Цапюк Степан Кирилович
+38 (05235) 7-13-40

Начальник відділу інвестицій та інновацій управління
економіки міської ради
Гавриленко Оксана Віталіївна

тел.: +38 (05235) 75135
На території індустріального парку планується
розміщення: агропромислового комплексу, зокрема
створення підприємства із зборки
сільськогосподарської техніки, виробництва запчастин,
комплектуючих до неї та підприємства з глибокої
переробки та зберігання сільськогосподарської
продукції; виробничих приміщень, призначених для
підприємств легкої промисловості.

192

проект передбачає: створення індустріального парку у
м.Олександрія на земельній ділянці площею 29,3 га.
Наявність інженерних мереж газопостачання (відстань
до діючого газопроводу - 2300 м), електропостачання
(відстань до діючої лінії електропередач - 200м),
водопостачання, водовідведення на території земельної
ділянки. Строк, на який створюється індустріальний
парк - 49 років. Реалізація проекту дасть можливість
створити нові 1330 робочі місця для жителів,
розширити сферу виробництва та отримати додатковий
фінансовий ресурс для розвитку інфраструктури міста.
в наявності: Концепція створення індустріального
парку "Олександрія"
12 млн.дол.США

кошти Державного фонду регіонального розвитку, з
місцевого бюджету на облаштування території під
створення індустріального парку, прямі інвестиції на
розвиток індустріального парку
7 років

(років)
Показник рентабельності
підприємства, %

15

