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ЗМІСТ 

 

Резюме (Паспорт)  

Мета розробки бізнес-плану  

Витрати на будівництво комплексу   

Економічне обґрунтування виробництва молока  

Розрахунок окупності комплексу по виробництву молока  
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РЕЗЮМЕ (ПАСПОРТ) 

 

Назва  будівництво комплексу з виробництва 

молока 

Мета розвиток галузі молочного скотарства, 

створення нових робочих місць в регіоні, 

забезпечення внутрішнього та зовнішнього 

ринку високоякісним і дешевим молоком 

Річне виробництво 10 тис. т молока 

Виручка від реалізації 113677,3 тис. грн. 

Чисельність працюючих 26 осіб 

Річний фонд оплати праці 744 192 гривень 

Виробничі витрати 38545,6 тис. гривень 

Погашення кредиту 67150 тис. гривень 

Сплата відсотків 

банківського кредиту 

4923,9 тис. гривень 

Разом витрат 110619,5 тис. гривень 

Прибуток 3057,8  тис. гривень 

Сума витрат на 

будівництво комплексу 

67150,0 тис. гривень 

Сума витрат на закупівлю 

поголів’я телиць 

32500,0 тис. гривень 

 

Термін окупності 

 

5 років 2 місяці 
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 МЕТА РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 
 

Для стабільного забезпечення населення області високоякісними 

молочними продуктами, а молокопереробних підприємств – якісною 

сировиною виникає потреба в створенні спеціалізованих високорентабельних 

комплексів по виробництву молока, технологія виробництва на яких 

відповідала б сучасним вимогам і забезпечувала б отримання високоякісного 

і дешевого молока.  

Головною метою даного проекту є виробництво молока з замкнутим 

оборотом стада для 1200 голів корів (надій молока на корову – 8000 кілограм 

за рік) шляхом впровадження сучасних технологій, що дасть можливість 

щорічно отримувати близько 10000 тонн молока та 38,0 млн. гривень 

виручки від реалізації продукції. 

 
ВИТРАТИ НА БУДІВНИЦТВО МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс з виробництва молока 
●Доїльний зал - 5521,8  

тис. гривень 

●Тваринницькі приміщення для 

утримування  

та розтелення корів - 

 

26052,6 тис. 

гривень 

●Ємність для приймання і зберігання 

напіврідкого гною та стічних вод - 

 

13346,2 тис. 

гривень 

●Технологічна частина (придбання 

інвентарю, обладнання та монтажні 

роботи) - 

 

9076,1 тис. 

гривень 

● Інше (замовлення проектної 

документації та інше) - 

 

10369,3 тис. 

гривень 
 

Для будівництва комплексу та створення кормової бази 

необхідна земельна ділянка площею – 1800 гектарів 

 

Орієнтовна вартість кошторису з будівництва комплексу 

по виробництву молока – 

64366 тис. гривень 



https://studik.info 
 

 

Витрати на виробництво 

 
 

Придбання племінних нетелів 

 
Закупівля 1 голови  нетелів вагою 500 кілограм 

Витрати на придбання нетелів : 

1200 гол. х 27083 грн = 32500 тис. гривень 
 

 

Заробітна плата працівників 

 
Технічний персонал та працівники, що доглядають 

за худобою 
 
- 18 осіб.; 

Інші працівники - 8 осіб. 

Річний фонд заробітної плати ( з нарахуваннями) :  

                                     ( 18 чол. х 2000 грн/міс.) х 12 міс.   = 432000 

гривень 

                                  (  8 чол.  х   1200 грн/міс.) х 12 міс.   = 115200 

гривень 

Разом:                        ( 432 000 грн + 115 200 грн) х 1,36% = 744192 

гривень 

 

Електроенергія 
 

  Електропостачання буде здійснюватися з трансформаторної підстанції, 

що  є у власності інвестора. 

  Максимальне споживання електроенергії спроектовано  на рівні 300 

кВт 

 

                                               300 кВт х 1200 гол.  = 360 000 кВт 

                                                 360 000 кВт х 0,80 грн / кВт = 288,0 тис. 

гривень 
 

Вентиляція 

Вентиляція  здійснюється за допомогою системи управління.                            

У кожному відділенні є вентиляційні канали. 
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Корми 

 

Інтенсифікація тваринництва та переведення виробництва на 

промислову основу викликає необхідність створення якісної кормової бази і 

впровадження такої технології годівлі тварин, яка дозволила б науково 

обґрунтовано нормувати, планувати та вести облік витрат кормів, а також 

контролювати та прогнозувати виробництво продукції. 

Система кормозабезпечення здійснюється сучасними кормозмішувачами 

з кормових столів.  

Програмне забезпечення дозволяє керування всіма категоріями худоби,  

що розміщена в стійлах. 

Таблиця 1 

Розрахунок потреби в кормах для нетелів 

Поголів’я – 1200 голів 

Вид 

корму 

Кількість 

днів 

Норма в 

день на 1 

гол., кг 

На період – 

всього  

( на все 

поголів’я), ц 

Всього 

кормів, 

ц.корм.од. 

Вартість 1 

ц корму, 

грн 

Загальна 

вартість, 

тис.грн 

Концкор

ми 

365 6 26280 27594 200 5256,0 

Сіно 365 5 21900 10512 19 416,1 

Сінаж 365 10 43800 14892 13 569,4 

Солома 365 3 13140 3285 5 65,7 

Силос 365 20 87600 17520 14 1226,4 

РАЗОМ    73803  7533,6 

 

В процесі вирощування телят найбільш відповідальними періодами є 

молозивно-молочний та перехідний період від використання раціонів з 

молочними кормами на годівлю телят лише рослинними кормами.  

Схема годівлі телят до 20 – денного віку передбачає витрати молока з 

розрахунку 7 кг на 1 голову за добу. 

Протягом наступного року від 1200 голів корів отримуємо телят : 

1200гол. х 90% = 1080 гол. телят 

Технологічні втрати – до 3% 

                                1080 гол. х 3% = 30 гол. телят 

Залишилося телят : 

                                1080 гол. – 30 гол. = 1050 голів 

Виділено теличок для ремонтного поголів’я : 

                                1050 гол. х 40% = 420 голів 

Вартість молока, витраченого на випоювання 1 голови за 20 днів складе 

: 

( 7 кг х 20 днів) х 2 грн = 280 гривень 

На все поголів’я телят     –   280 грн х 1080 гол. = 302,4 тис. гривень 
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Таблиця 2 

 

Розрахунок потреби в кормах для телиць до 6-місячного віку 

 

Поголів’я – 420 голів 

Вид корму 
Кількість 

днів 

Норма в 

день на 1 

гол., кг 

На період 

– всього  

( на все 

поголів’я), 

ц 

Всього 

кормів, 

ц.корм.од. 

Вартість 1 

ц корму, 

грн 

Загальна 

вартість, 

тис.грн 

Концкорми 160 1,5 1008 1058 200 201,6 

Сіно 160 2 1344 645 19 25,5 

Сінаж 160 8 5376 1828 13 69,9 

РАЗОМ    3531  297,0 

 

Таблиця 3 

 

Розрахунок потреби в кормах для ремонтних телиць 

 

Поголів’я – 420 голів 

Вид корму 
Кількість 

днів 

Норма в 

день на 1 

гол., кг 

На період 

– всього  

( на все 

поголів’я), 

ц 

Всього 

кормів, 

ц.корм.од. 

Вартість 1 

ц корму, 

грн 

Загальна 

вартість, 

тис.грн 

Концкорми 185 1,2 932 979 200 186,4 

Сіно 185 2,5 1942 932 19 36,9 

Силос 185 12 9324 1865 14 130,5 

Солома 185 2 1554 388 5 7,7 

Сінаж 185 8 6216 2113 13 80,8 

РАЗОМ    3970  442,3 

 

Водопостачання 
 

Водопостачання до тваринницьких приміщень буде здійснюватися з 

власного водопроводу. 

Водонапування худоби забезпечується водопроводом до групових 

напувалок. 
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Таблиця 4 

Потреба води для напування та технічних витрат худоби 

 

 

Поголів’я, 

гол. 

Норма 

споживанн

я в день на 

1 гол., л 

Кількість 

днів 

Потреба в 

день на все 

поголів’я, л 

Потреба 

всього 

на рік, 

куб. 

метрів 

Корови 1200 90 365 108 000 39420 

Телята до 20 днів 1080 1,5 20 1620 32 

Телята до 6 

місяців 

420 10 160 4200 672,0 

Ремонтний 

молодняк 

420 16 365 6720 2452,8 

РАЗОМ     42576,8 

 

Таблиця 5 

Санітарні потреби води 

 

 Кількість 

працівників, 

гол. 

Норма 

споживання на 

1 працівника в 

день, л 

Всього за день, 

л 

Всього за рік, 

куб. метрів 

Санітарне 

обладнання 
26 120 3120 1138,8 

РАЗОМ 26 120 3120 1138,8 

 

Разом потреба у водопостачанні по комплексу – 43715,6 куб. метрів у 

рік. 

Витрати по водопостачанню :  

                              43715,6 м
3 
 х 2,5 грн/т = 109,3 тис.гривень 

 

Теплозабезпечення  

 
Опалення санітарного пристрою буде забезпечено конвекторами, 

підігрівання води – електричним акумуляторним нагрівачем. 

Опалення технологічних приміщень буде проводитися за допомогою 

електро- (або газового) котла та водонагрівачів. Вся система буде підключена 

до автоматизованого управління  разом з системою вентиляції окремих 

виробничих об’єктів. 

 

Виробниче обладнання резервуарів. 
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Виробнича система вирішує гомогенізацію напіврідкого гною в 

перекачуючих та складських  резервуарах. Всі ємкості забезпечені 

сигналізацією максимального та аварійного рівнів. 

Для збирання та зберігання напіврідкого гною та стічної води  будуть  

використані надземні залізобетонні резервуари. Напіврідкий гній із каналів 

буде надходити через нову каналізацію тваринницького приміщення в 

перекачуючі резервуари, з яких буде перекачуватися в надземні резервуари.  

Таблиця 6 

 

Продукція напіврідкого гною 

 

Категорія 
Поголів’я 

худоби 

Норма  

виходу гною 

 на 1 гол. в 

день, л 

Вихід гною 

на все 

поголів’я в 

день, л 

Кількість 

днів 

Всього 

гною за рік, 

куб. метрів 

Корови 1200 32 38400 365 14016,0 

Телята до 20 днів 1080 3 3330 20 66,6 

Телята  

до 6 місяців 

 

420 

 

6 

 

2520 

 

160 

 

403,2 

Ремонтний 

молодняк 

 

420 

 

20 

 

8400 

 

365 

 

3066,0 

РАЗОМ     17551,8 

 

Таблиця 7 

 

Стічні води (прибирання тваринницьких приміщень) 

 

Категорія 
Поголів’я 

худоби 

Норма  

виходу гною 

 на 1 гол. в 

день, л 

Вихід гною 

на все 

поголів’я в 

день, л 

Кількість 

днів 

Всього 

гною за 

рік, куб. 

метрів 

Корови 1200 10 12000 365 4380,0 

Телята до 20 

днів 

1080 1,1 1110 20 22,2 

Телята  

до 6 місяців 

 

420 

 

3 

 

1260 

 

160 

 

201,6 

Ремонтний 

молодняк 

 

420 

 

6 

 

2520 

 

365 

 

919,8 

РАЗОМ     5523,6 

 

Таблиця 8 

 

Стічні води із санітарного обладнання 

 
Категорія Кількість Норма на 1 Всього в день, л Всього за рік, 
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працівників працівника в 

день,л 

куб. метрів 

Санітарне 

обладнання 

 

26 

 

160 

 

4160 

 

1518,4 

РАЗОМ    1518,4 

 

Річний обсяг напіврідкого гною та стічної води : 

17551,8 м
3
 + 5523,6 м

3
 + 1518,4 м

3
 = 24593,8 куб. метрів 

Вартість гною ( при умові його реалізації ) : 

24593,8 м
3
 х 50 грн/т = 1229,7 тис. гривень за 1 рік 

 

Озеленення території 
 

Насадження кущів та дерев по завершенню будівництва комплексу 

буде проводитися інвестором. Це є одним із заходів щодо мінімізації 

несприятливого впливу на навколишнє середовище. 
 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 

  
Виробництво молока : 

Січень  

300 гол.  х 22 кг х 31 день = 204,6 тонни 

Лютий  

450 гол   х 22 кг х 28 днів = 277,2 тонни  

Березень  

600 гол.  х 22 кг х 31 день = 409,2 тонни 

Квітень  

750 гол.  х 22 кг х 30 днів = 495 тонн 

Травень  

900гол.   х 22 кг х 31 день = 613,8 тонни  

Червень  

1200 гол. х 22кг х 30 днів = 792 тонн 

Липень –Грудень  

1140гол. х 22 кг х 183 дні = 4589,6 тонни 

РАЗОМ 7381,4 тонни 

 
Випоювання молоком телят до 20-денного віку: 

 

1-й рік виробничого циклу 
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140 кг х 1080 гол. телят = 151,2 тонни молока 

 

            Реалізація продукції:  

Молоко:  

7381,4т – 151,2т (випоювання) = 7230,2т х 3800грн/т = 27474,8 тис. 

гривень 

Молодняк ВРХ:  

1050гол.- 420гол.(ремонт.погол.) =( 630гол.х 50кг) х 

12500 грн/т = 

393,8 тис. 

гривень 

Вибракування корів (5%):  

60гол. х 550 кг = 33т х 12000 грн/т = 

Реалізація гною 

396 тис. 

гривень 

1229,7 тис. 

гривень 

ВСЬОГО ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ - 29494,3тис. 

гривень 

 
                

              Виробництво молока: 

 

(1200 корів х 22 кг)х 365 днів = 9636 тонн 

Випоювання молоком телят до 20-денного віку:  

140 кг х 1080гол. телят = 151,2 тонни 

               Реалізація продукції:  

Молоко:  

9636т – 151,2 (випоювання) = 9484,8т х 3800 грн/т = 36042,2 тис. 

гривень 

Молодняк ВРХ:  

1050гол.- 420гол.(рем.пог.)= (630гол. х 50кг) 

х12500грн/т = 

393,8 тис. 

гривень 

Вибракування корів (15%):  

180гол.х 550 кг = 99т х 12000грн/т = 

Реалізація гною 

1188 тис. 

гривень 

1229,7 тис . 

гривень 

ВСЬОГО ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ -  38853,7 тис. 

гривень 

 

2-й рік виробничого циклу 
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ВСЬОГО ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ - 38853,7 тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ                                6475,6 тис. 

гривень 

 

 

РОЗРАХУНОК ОКУПНОСТІ КОМПЛЕКСУ 

ПО ВИРОБНИЦТВУ МОЛОКА 

 

1-й рік 

 

На будівництво комплексу по виробництву 

молока відкрита відновлювальна кредитна лінія 

67150 тис. гривень 

Отримано кредиту 35800 тис. гривень 

Сплата відсотків банку за користування 

кредитом (з урахуванням здешевлення 

відсоткової ставки)  

 

 

716 тис. гривень 

 

2-й рік 

 
На будівництво  комплексу по 

виробництву молока отримано кредит 

 

31350 тис. гривень 

Сплата відсотків банку за 

користування кредитом (з урахуванням 

здешевлення відсоткової ставки)  

 

 

1343 тис. гривень 

За 2 роки будівництва в результаті 

сплати  відсотків банку за 

 

 

 

3-й рік виробничого циклу 

 

4- й рік виробничого циклу (січень-лютий міс.) 
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користування кредитом отримано 

збитку в сумі 

2059 тис. гривень 

 

 

3-й рік  

Часткове відшкодування з Державного бюджету вартості 

будівництва тваринницьких приміщень, згідно Закону України про 

Державний бюджет -                              32500 тис. гривень 

Витрати на придбання нетелів - 32500 тис. гривень 

 

Витрати на виробничу діяльність : 

 

1.   Заробітна плата 

 

744,2  тис. гривень 

2.   Корми  8272,9  тис.грн +302,4тис. 

гривень (вартість    молока для 

випоювання)= 8575,3 тис. 

гривень 

3.   Засоби захисту 

 

16   тис. гривень 

4.   Вода 

 

109,3 тис. гривень 

5.   Транспорті витрати для 

перевезення кормів: 

       (30 км х (2628 т + 101т + 93т)х 0,6 

грн/т/км =   

 

 

 

 

50,8     тис. гривень 

6.   Утримання основних засобів 

 

541,2   тис. гривень 

       в т.ч. електроенергія 

 

288   тис. гривень 

7.   Загальновиробничі витрати 

 

588,1   тис. гривень 

8.   Амортизація 

 

1582,1 тис. гривень 

Всього витрат: 

 

12207 тис. гривень 

      Сплата відсотків банківського 

кредиту 

 

1318 тис. гривень 

      Погашення кредиту 

 

15900 тис. гривень 

Разом витрат: 29425 тис. гривень 
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Виручка від реалізації продукції 

 

29494,3тис. гривень 

Прибуток від господарської діяльності  69,3 тис. гривень 

                          

4-й рік 

Витрати на виробничу діяльність : 

 

1.   Заробітна плата 

 

744,2  тис. гривень 

2.   Корми  8272,9  тис.грн +302,4тис.грн 

(вартість    молока для 

випоювання)= 8575,3 тис. 

гривень 

3.   Засоби захисту 

 

16   тис. гривень 

4.   Вода 

 

109,3 тис. гривень 

5.   Транспорті витрати для 

перевезення кормів: 

       (30 км х (2628 т + 101т + 93т)х 0,6 

грн/т/км =   

 

 

 

50,8     тис.грн 

6.   Утримання основних засобів 

 

541,2   тис.грн 

       в т.ч. електроенергія 

 

288  тис. гривень 

7.   Загальновиробничі витрати 

 

588,1   тис. гривень 

8.   Амортизація 

 

1550,4 тис. гривень 

Всього витрат: 

 

12175,3 тис. гривень 

      Сплата відсотків банківського 

кредиту 

 

1025 тис. гривень 

      Погашення кредиту 

 

25600 тис. гривень 

Разом витрат: 

 

38800,3 тис. гривень 

Виручка від реалізації продукції 

 

38853,7тис. гривень 

Прибуток від господарської 

діяльності  

53,4 тис. гривень 
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5-й рік  

 

Витрати на виробничу діяльність : 

 

1.   Заробітна плата 744,2  тис. гривень 

2.   Корми  8272,9  тис.грн +302,4тис.грн 

(вартість    молока для 

випоювання)= 8575,3 тис. 

гривень 

3.   Засоби захисту 16   тис. гривень 

4.   Вода 109,3 тис. гривень 

5.   Транспорті витрати для 

перевезення кормів: 

       (30 км х (2628 т + 101т + 93т)х 0,6 

грн/т/км =   

 

50,8     тис.грн 

6.   Утримання основних засобів 541,2   тис. гривень 

       в т.ч. електроенергія 288   тис. гривень 

7.   Загальновиробничі витрати 588,1   тис. гривень 

8.   Амортизація 1550,4 тис. гривень 

Всього витрат: 12144,3тис. гривень 

      Сплата відсотків банківського 

кредиту 

513 тис. гривень 

      Погашення кредиту 25650 тис. гривень 

Разом витрат:  38307,3тис. гривень 

Виручка від реалізації продукції 38853,7тис. гривень 

Прибуток від господарської діяльності  546,4 тис. гривень 

 
6-й рік ( січень-лютий місяці) 

 

Разом витрат -  4677,9 тис. гривень ( в т.ч.  сплата відсотків банківського 

кредиту 8,9 тис.гривень та погашення кредиту 2650 тис.гривень) 

Виручка від реалізації – 6475,6 тис. гривень 

Прибуток від господарської діяльності – 1797,7 тис. гривень 

 

Завершено погашення кредиту 
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РОЗРАХУНКОВИЙ ПРИБУТОК 

 

 

Сума витрат на будівництво комплексу з 

виробництва молока                     

 

67150 тис. гривень 

Сума витрат на закупівлю поголів’я телиць 32500 тис. гривень 

 

 

 

Виробничі витрати за 5 років і 2 місяці 38545,6 тис. гривень 

Погашення кредиту за 5 років і 2 місяці 67150 тис. гривень 

Сплата відсотків банківського кредиту  

за 5 років і 2 місяці 

 

 4923,9 тис. гривень 

Разом витрат 110619,5 тис. гривень 

  

Виручка від реалізації за 5 років і 2 місяці 113677,3 тис. гривень 

Розрахунковий прибуток за 5 років і 2 місяці  3057,8  тис. гривень 

 

 

ТЕРМІН ОКУПНОСТІ КОМПЛЕКСУ ПО ВИРОБНИЦТВУ МОЛОКА : 

 

 

 з початку 

будівництва  

                

 

                                     

                                       5 років 2 місяці 

 за період виробничої 

       діяльності            

   

                                       3 роки 2 місяці 

 

 

 
 


