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ЗМІСТ 

 

Резюме (Паспорт)  

Мета розробки бізнес-плану  

Технологія виробництва  

Витрати на виробництво  

Економічне обґрунтування вирощування свиней на відгодівлі  

Розрахунок окупності свинокомплексу  
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РЕЗЮМЕ (ПАСПОРТ) 

 

Назва  створення комплексу по виробництву 

свинини 

Мета виробництво продукції свинини з 

замкнутим оборотом стада для  

975 голів свиноматок та 12128 голів 

свиней на відгодівлі до 8 –місячного 

віку 

Річне виробництво 12000 голів на рік 

Виручка від реалізації: 

 

151734 тис. гривень 

Чисельність працюючих 20 осіб 

Річний фонд оплати праці 432 тис. гривень 

Виробничі витрати 

 

97931 тис. гривень 

Погашення кредиту 

в т.ч. за рахунок часткового 

відшкодування з Державного 

бюджету 

72270 тис. гривень 

 

 

23800 тис. гривень 

Сплата відсотків банківського 

кредиту  

т.ч. за рахунок часткового 

відшкодування з Державного 

бюджету 

  
5971,6 тис. гривень 

 

 

1719,2 тис. гривень 

Разом витрат 

т.ч. за рахунок часткового 

відшкодування з Державного 

бюджету 

176172,6 тис. гривень 

 

 
25519,2 тис. гривень 

Прибуток 1080,6  тис. гривень 

Сума витрат на будівництво 

свинокомплексу 

 

72270 тис. гривень 

Сума витрат на закупівлю 

маточного поголів’я свиней 

 

2800 тис. гривень 

Термін окупності: 

з початку будівництва 

за період виробничої діяльності 

 

 

7 років 

5 років 
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МЕТА РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 

Метою розробки бізнес-плану є виробництво продукції свинини з 

замкнутим оборотом стада для 975 голів свиноматок та 12128 голів свиней на 

відгодівлі до 8 –місячного віку, що дасть можливість щорічно отримувати до 

600 тонн м’яса та до 40 000 тис. гривень виручки від реалізації. 

 

 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 

 

Свиноматки 

Кількість поросят за 1 опорос - 10 голів 

Кількість опоросів за рік - 2 

Період супоросності свиноматок - 114 днів 

Підсосний період - 60 днів 

Фізіологічний відпочинок - 30 днів 

Річна вибраковка -                               35-40 % 

 

Поросята до 2 місяців – (60 днів - 16 кілограм) 

Вага при народженні - 1 кілограм 

Середньодобовий приріст - 250 грам 

Падіж - 6-12% 

 

 

Поросята від 2 до 4 місяців - ( 60 днів – 40 кілограм) 
Середньодобовий приріст - 400 грам 

Падіж - 3-5% 

 

Свині на відгодівлі – (123 дні -120 кг) 

Середньодобовий приріст - 650 грам 

Падіж 1-2 % 

Вимушений забій 2-4 % 

 

Схема виробництва свинини – позмінно, з 7 денним виробничим 

циклом. 

В тваринницьких приміщеннях буде застосовано безпідстилочне 

виробництво. Свиноматки будуть розміщені в індивідуальних або групових 

стійлах в залежності від періоду репродукційного циклу;  поросята на 

дорощуванні та свині на відгодівлі -  в групових стійлах.  

Тваринницькі приміщення будуть забезпечені технологічним 

обладнанням фірми „BrunnthaIIer – CS”,  PreIouc. 

Основний продукт – свинина (реалізація свиней живою вагою  

120 кілограм), побічний продукт – напіврідкий гній свиней. 
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ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО 

 
Потреби комплексу по виробництву свинини: 

Тваринницькі приміщення для супоросних свиноматок 

Центр запліднення 

Свиноматки ялові 

Хряки 

Відділення для опоросу та дорощування поросят 

Тваринницьке приміщення для відгодівлі свиней 

Ємкість для приймання  напіврідкого гною з тваринницького 

приміщення 

Ємкість для зберігання напіврідкого гною та стічних вод 

Ємкість для збирання відходів 

Майданчик для подання відходів з складської ємкості в подану 

цистерну 

Каналізаційна система ( для відведення води з покрівлі тваринницьких    

приміщень в існуючі водотоки) 

Водопровід 

Кабельна розподільча система зовнішня 

Трансформаторна підстанція 

Комунікації 

Дезінфекційний в’їзд 

Відділення для зберігання загиблих тварин 

Огородження 

Озеленення території 
 

Придбання маточного поголів’я свиней: 

Закупівля  1 голови свинки вагою -  100 кілограм 

Закупівля  1 голови кнурця вагою -  110 кілограм 

 

Придбання свинок : (975 голів х 100 кг)х 27 грн/кг = 

2632,5 тис. гривень 

Придбання кнурців : (49 голів х 110 кг) х 27 грн/грн = 145,5 тис. гривень 

Р А З О М : 2778,0 тис. гривень 

 

Кількість поголів’я на відгодівлі : 

Вихід поросят - всього: 

на основну свиноматку за 2 опороси – 20 поросят; 

загальний вихід поросят: 

975 свиноматок х 20 поросят = 19500 поросят 
 

Вихід поросят з урахуванням технологічних втрат : 
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1) за період до 2 місяців – (втрати-10%) 

19500 голів поросят х 10 % = 1950 голів 

                          19500 – 1950 = 17550 голів 

2) за період з 2 до 4 місяців – (втрати -5%) 

                          17550 х 5% = 875 голів 

                                       17550 – 875 = 16675 голів 

3) введення ремонтних свинок – (до 25%) 

                          16675 х 25% = 4169 голів 

                          16675 – 4169 = 12506 голів 

4) за період  на відгодівлі – (втрати -3%) 

                          12506 х 3% = 378 голів 

                          12506 – 378 = 12128 голів 

Кількість поголів’я свиней  на відгодівлі складе 12128 голів.   

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ НА 

ВІДГОДІВЛІ: 

1-й рік виробничого циклу 

Парування свинок – січень 

Опорос – квітень-травень 

 

Отримаємо поросят за один опорос від свиноматок: 

                                   975 свиноматок х 10 гол. поросят = 

 

9750 голів 

Втрати приплоду за підсисний період ( 10% ):  

                                                                  9750 гол. х 10 % = 

 

975   голів 

Залишиться поросят:                      9750 гол. – 975 гол. = 8775 голів 

Втрати приплоду за період дорощування (5%):   

                                                                     8775 гол. х 5% = 

 

439   голів 

Залишиться поросят:                      8775 гол. – 439 гол. = 8336 голів 

Виділено свинок для ремонтного поголів’я (25%): 

                                                                   8336 гол. х 25% = 

 

2084 голів 

Залишиться поросят:                    8336 гол. – 2084 гол. = 6252 голів 

Втрати приплоду за період на відгодівлі (3%): 

                                                                    6252 гол. х 3 % = 

 

188  голів 

Залишиться свиней на відгодівлі:   6252 гол. – 188 гол. = 6064 голів 

Реалізація поголів’я свиней – грудень  

 
 

Загальна вага свиней, що будуть реалізуватися : 

                                                    6064 гол. свиней х 120 кг = 
 

727,7 тонни 

Виручка від реалізації :                   727,7 т х 20 000 грн/т = 14554тис. гривень 

Продовження виробничого циклу: 

Парування свинок – серпень 

Опорос – листопад-грудень 
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2-й рік виробничого циклу 

Реалізація поголів’я свиней  – липень 

Поголів’я свиней на відгодівлі: 6064 голів 

Вибраковка поголів’я свиней 1750 голів 

Загальна вага поголів’я свиней, що реалізується: 

                                  (6064 гол. + 1750 гол.) х 120 кг = 

 

937,7 тонни 

Виручка від реалізації :           937,7 т х 20 000 грн/т = 18754 тис. гривень 

Продовження виробничого циклу: 

Парування – березень 

Опорос – червень – липень 

Парування – жовтень 

Опорос – січень-лютий (3 року) 

 

3-й рік виробничого циклу 

 Реалізація – лютий (опорос 2 року) 

 ВСЬОГО виручка від реалізації – 18754 тис. гривень 

 Парування – травень 

 Опорос – серпень-вересень 

 Реалізація – вересень (опорос 2 року) 

 ВСЬОГО виручка від реалізації – 18754 тис. гривень 

 Парування – грудень 

4-й рік виробничого циклу 

 Реалізація – квітень (опорос 3 року) 

 ВСЬОГО виручка від реалізації – 18754 тис. гривень  

 

 Опорос – березень 

 Реалізація - листопад 

 ВСЬОГО виручка від реалізації – 18754 тис. гривень 

 

 Парування – липень 

 Опорос – жовтень 

5-й рік виробничого циклу 

Реалізація – червень(опорос 4 року) 

ВСЬОГО виручка від реалізації -18754 тис. гривень 

 

Парування – лютий 

Опорос – травень-червень 

Реалізація - грудень 
ВСЬОГО виручка від реалізації -18754 тис. гривень 

 

Заробітна плата працівників  

Технічний персонал та працівники,  що доглядають  

за худобою  -    

 

15 осіб 
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Інші працівники -   5 осіб 

Річний фонд заробітної плати ( з нарахуваннями):  

                                               (15 чол. х 2000 грн/міс) х 12 міс. = 360 000 гривень 

                                              ( 5  чол. х 1200 грн/міс ) х 12 міс. = 72 000   гривень 

Разом :                                ( 360 000 грн + 72 000 грн) х 36%  = 432000  гривень 

 

 

 

Корми 

Кормами свині забезпечуються за  рахунок канатного транспортеру, 

який дає змогу транспортуванню кормової  суміші з бункеру, розміщеного  за 

межами тваринницького приміщення, в дозований пристрій та самогодівниці. 

Система кормозабезпечення є автоматичною, керування якою 

проводиться  за допомогою центрального комп’ютеру та ручного терміналу. 

Програмне забезпечення дозволяє керування всіма категоріями 

худоби,  що розміщена в стійлах. 

Таблиця 1 

Розрахунок потреби в концкормах 

Категорія 
Поголів’я 

(голів) 

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 

Свиноматки 

підсисні 975 120 4,0 4680 4914 200,0 936,0 

Свиноматки 

холості 

 і супоросні 
975 245 3,0 7166 7524 150,0 1074,9 

Кнурі-

плідники 49 365 4,5 805 845 150,0 120,7 

Поросята до 

 2-х місяців 17550 50 0,3 2632 2764 150,0 394,8 

-„- 2-4 

місяці 16675 60 1,5 15007 15757 150,0 2251,1 

Ремонтний 

молодняк 4169 180 2,3 17260 18123 150,0 2589,0 

Свині на 

відгодівлі 12128 117 2,6 36893 38738 120,0 4427,2 

ВСЬОГО    84443 88665  11793,7 

 

Таблиця 2 

Розрахунок потреби в зелених кормах 

Категорія 
Поголів’я 

(голів) 

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 

Свиноматки 

підсисні 975 120 6,0 7020 1264 8 56,2 
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Свиноматки 

холості 

 і супоросні 
975 155 5,0 7556 1360 8 60,4 

Кнурі-

плідники 49 155 6,0 456 82 8 3,6 

-„- 2-4 

місяці 16675 60 2,0 20010 3602 8 160,1 

Ремонтний 

молодняк 4169 155 5,0 32310 5816 8 258,5 

Свині на 

відгодівлі 12128 117 5,0 70949 12771 8 567,6 

ВСЬОГО    138301 24895  1106,4 

Вартість 1 ц.корм.од. = ( 12900,1 тис. грн: 113560 ц корм.од.) = 113,5 гривень 

 
Водопостачання 

 

Вода буде підведена до тваринницьких приміщень новим водопроводом. 

Водонапування худоби забезпечується водопроводом до чашечок  поїлки. 

 

Таблиця 3 

Потреба води для напування хдоби 

Категорія 
Поголів’я 

(голів) 

Норма 

споживання 

в день на 1 

гол., л 

Кількість 

днів 

Потреба в 

день на все 

поголів’я, л 

Потреба 

всього на рік, 

м
3 

Свиноматки 

підсисні 975 23,0 120 22425 2691 

Свиноматки 

холості 

 і супоросні 
975 13,8 245 13455 3296 

Кнурі-плідники 49 6,5 365 318  116 
Поросята до 

 2-х місяців 17550 0,8 60 14040 842 

-„- 2-4 місяці 16675 1,5 60 25012 1501 
Ремонтний 

молодняк 4169 3,0 180 12507 2251 

Свині на 

відгодівлі 12128 6,5 117 78832 9923 

Р А З О М     19920 

 

Таблиця 4 

Технічні потреби води (очищення приміщення) 

Категорія 
Поголів’я 

(голів) 

Норма 

споживання 

в день на 1 

гол., л 

Кількість 

днів 

Потреба в день 

на все 

поголів’я, л 

Потреба 

всього на рік, 

м
3 

Свиноматки 

підсисні 975 6,43 120 6269 752 

Ремонтний 

молодняк 4169 0,23 180 959 173 

Свині на 

відгодівлі 12128 0,28 117 3396 397 
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Р А З О М     1322 

 

Таблиця 5 

Санітарні потреби води 

 
Кількість 

працівників,чол. 

Норма 

споживання на 

1 працівника в 

день,л 

Всього за 

день,л 

Всього за рік, 

м
3 

Санітарне 

обладнання 20 120 2400 876,0 

Р А З О М 20 120 2400 876,0 

 

Разом потреба у водопостачанні  по комплексу  - 22118 куб.метрів
 
 у рік. 

Витрати по водопостачанню :   22118 м
3
 х 2,5 грн/т  = 55,3 тис. гривень 

 

Розміщення по стійлах 

 

Тваринницьке приміщення для супоросних та молодих свиноматок буде 

розділене на сім самостійних відділень. Самостійною частиною приміщення 

буде також відділення для хряків. До тваринницького приміщення приєднані 

бункери для кормових сумішей. 

Розміщення свиноматок в  відділенні  разом з поросятами до відлучення 

буде в шести самостійних відділеннях в стійлах для приймання опоросів. 

Стійла  забезпечені прямою кліткою ( що перевертається та відкривається) 

для свиноматки, годівницею для поросят. 

Розміщення по стійлах поросят на дорощуванні спроектовано в  

10 відділеннях в групових стійлах ( в кожному – 6 стійл по два ряди). Групові 

стійла мають перегородки. 

Тваринницьке приміщення для свиней на відгодівлі розділене на десять 

самостійних відділень. Свині розміщені в групових стійлах на решітках. В 

кожному відділенні запропоновано встановити чотири групових стійла в два 

ряди. До приміщення приєднані бункери для кормових сумішей. 

 

Вентиляція 

 

Вентиляція  здійснюється за допомогою системи управління. В кожному 

відділенні є вентиляційні канали, які закінчуються вентиляційними шахтами 

з вмонтованими в них вентиляторами. 

 

Виробниче обладнання резервуарів 

 

Виробнича система вирішує гомогенізацію напіврідкого гною в 

перекачуючих та складських  резервуарах. Всі ємкості забезпечені 

сигналізацією максимального та аварійного рівнів. 
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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. 

Термін зберігання – 4 місяці. 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6 

Продукція напіврідкого гною 

Категорія 
Поголів’я 

(гол.) 

Норма 

виходу гною 

на 1 гол. в 

день, л 

На все 

поголів’я в 

день,л 

Кількість 

днів 

Всього вихід 

гною за рік, 

куб. метрів
 

Свиноматки 

підсисні 
975 26,8 26130 120 3135,6 

Свиноматки 

холості 

 і супоросні 

975 10,3 10042 245 2460,3 

Кнурі-плідники 49 7,4 363 365 132,5 

Поросята до 

 2-х місяців 
17550 1,0 17550 60 1053,0 

-„- 2-4 місяці 16675 1,5 25013 60 1500,8 

Ремонтний 

молодняк 
4169 3,5 14592 180 2626,6 

Свині на 

відгодівлі 
12128 7,4 89747 117 10500,4 

Р А З О М     21409,2 

 

Таблиця 7 

Стічні води  (прибирання тваринницьких приміщень) 

Категорія 
Поголів’я 

(гол.) 

Норма  

 на 1 гол. в 

день, л 

На все 

поголів’я в 

день,л 

Кількість 

днів 

Всього  

 за рік,  

куб. метрів
 

Свиноматки 

підсисні 
975 6,43 6269 120 752,3 

Ремонтний 

молодняк 
4169 0,23 959 180 172,6 

Свині на 

відгодівлі 
12128 0,28 3396 117 397,3 

РАЗОМ     1322,2 

 

Таблиця 8 

Стічні води із санітарного обладнання 
Категорія Кількість Норма Всього в Всього за рік, 
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працівників  на 1 працівника 

в день,л 

день,л куб. метрів
 

Санітарне 

обладнання 
20 120 2400 876,0 

РАЗОМ    876,0 
 

Річний обсяг напіврідкого гною та стічної води: 

21409,2 куб. метрів
 

 +1322,2 куб. метрів
 

 + 876,6 куб. метрів
 

 =  

23607,4 куб. метрів. 

Вартість гною (при умові його реалізації): 23607,4 куб. метрів
 
 х 50 грн/т = 

1180,4 тис. гривень. 

 
Електроенергія 

 

Підключення тваринницьких приміщень буде проводитися за 

допомогою кабельної сітки з нової підстанції. Освітлення спроектовано з 

використанням люмінесцентних та лампових  освітлювальних приборів. 

Максимальне споживання електроенергії спроектовано в розмірі 180 кВт 

: 

180 кВт х 12128 голів = 2183040 кВт 

2183040 кВт х 0,80 грн/кВт = 1746,4 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. 

 

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. 

 

 

РОЗРАХУНОК ОКУПНОСТІ СВИНОКОМПЛЕКСУ 

1-й рік 

На будівництво комплексу відкрита 

відновлювальна кредитна лінія 

 

72270 тис. гривень 

Отримано кредиту 40820 тис. гривень 

Сплата відсотків банку за користування  
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кредитом (з урахуванням здешевлення 

відсоткової ставки)  

 

816 тис. гривень 

 

2-й рік 

На будівництво  комплексу  отримано 

кредит 

 

31450 тис. гривень 

Сплата відсотків банку за користування 

кредитом (з урахуванням здешевлення 

відсоткової ставки)  

 

 

1445 тис. гривень 

За 2 роки будівництва в результаті 

сплати  відсотків банку за користування 

кредитом отримано збитку в сумі 

 

 

2261 тис. гривень 

 

3-й рік 

Часткове відшкодування з Державного бюджету 

вартості  будівництва тваринницьких приміщень                                                            

35000,0 тис. гривень 

які направлені на :  

Витрати на придбання маточного поголів’я 

свиней 

2800,0 тис. гривень 

Сплата відсотків банку за користування 

кредитом  

(з урахуванням здешевлення відсоткової 

ставки) - 

 

913,0 тис. гривень 

Погашення кредиту 23800,0 тис. гривень 

Залишок коштів на виробничу діяльність 6680,8 тис. гривень 
 

 

Витрати на виробничу діяльність 
1. Заробітна плата – 432 тис. гривень 

2. Корми – 12900,1 тис. гривень 

3. Засоби захисту – 242,6    тис. гривень 

4. Вода –                                    55      тис. гривень 

5. Транспортні витрати для перевезення кормів : 

 (30 км х 8444 т концкормів) х 0,6 грн/ т/км = 

 

152    тис. гривень 

6. Утримання основних засобів – 2053,5  тис. гривень 

 в т.ч. електроенергія – 

 

1746,4  тис. гривень 

7. Загальновиробничі витрати – 2502,0  тис. гривень 

8. Амортизація – 1300,0  тис. гривень 

9. Всього  витрат 19637,2 тис. гривень 

10. Виручка від реалізації продукції 15734,4 тис. гривень 

11. Прибуток від господарської продукції (з 

урахуванням коштів часткового відшкодування з 

Державного бюджету) 

  

2778,0 тис. гривень 
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4-й рік 

Витрати на виробничу діяльність 
1. Заробітна плата - 432    тис. гривень 

2. Корми - 12900,1 тис. гривень 

3. Засоби захисту - 242,6    тис. гривень 

4. Вода –                                         55      тис. гривень 

5. Транспортні витрати для перевезення кормів : 

(30 км х 8444 т концкормів) х 0,6 грн/ т/км = 

 

152    тис. гривень 

6. Утримання основних засобів - 2053,5  тис. гривень 

 в т.ч. електроенергія - 1746,4  тис. гривень 

7. Загальновиробничі витрати - 2502 тис. гривень 

8. Амортизація - 1274  тис. гривень 

9. Всього  витрат 19611,2 тис. гривень 

10. Сплата відсотків банківського кредиту 969,4 тис. гривень 

11. Разом витрат: 20580,6 тис. гривень 

12. Перехідний залишок коштів від суми 

часткового відшкодування з Державного 

бюджету 

 

806,2 тис. гривень 

13. Виручка від реалізації продукції 19934,4 тис. гривень 

14. Прибуток від господарської продукції (з 

урахуванням коштів часткового відшкодування з 

Державного бюджету) 

  

160,0 тис. гривень 

 
5-й рік 

Витрати на виробничу діяльність 

1. Заробітна плата - 432 тис. гривень 

2. Корми - 12900,1тис. гривень 

3. Засоби захисту - 242,6    тис. гривень 

4. Вода –                                         55      тис. гривень 

5. Транспортні витрати для перевезення кормів : 

(30 км х 8444 т концкормів) х 0,6 грн/ т/км = 

 

152   тис. гривень 

6. Утримання основних засобів - 2053,5  тис. гривень 

 в т.ч. електроенергія - 1746,4  тис. гривень 

7. Загальновиробничі витрати - 2502  тис. гривень 

8. Амортизація - 1248  тис. гривень 

9. Всього  витрат 19585,2 тис. гривень 

10. Сплата відсотків банківського кредиту 969,4 тис. гривень 

11. Погашення кредиту 18000 тис. гривень 

12. Разом витрат: 38554,6 тис. гривень 

13. Виручка від реалізації продукції 38688,4тис. гривень 

14. Прибуток від господарської продукції  133,8 тис. гривень 
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6-й рік 

Витрати на виробничу діяльність 
1. Заробітна плата - 432    тис. гривень 

2. Корми - 12900,1 тис. гривень 

3. Засоби захисту - 242,6  тис. гривень 

4. Вода –                                         5 тис. гривень 

5. Транспортні витрати для перевезення кормів : 

 (30 км х 8444 т концкормів) х 0,6 грн/ т/км = 

 

152    тис. гривень 

6. Утримання основних засобів - 2053,5  тис. гривень 

 в т.ч. електроенергія - 1746,4  тис. гривень 

7. Загальновиробничі витрати - 2502  тис. гривень 

8. Амортизація - 1224  тис. гривень 

9. Всього  витрат 19561,2 тис. гривень 

10. Сплата відсотків банківського кредиту 609,4 тис. гривень 

11. Погашення кредиту 18000 тис. гривень 

12. Разом витрат: 38170,6тис. гривень 

13. Виручка від реалізації продукції 38688,4тис. гривень 

14. Прибуток від господарської продукції  517,8 тис. гривень  

 
7-й рік 

Витрати на виробничу діяльність 
1. Заробітна плата - 432    тис. гривень 

2. Корми - 12900,1 тис. гривень 

3. Засоби захисту - 242,6    тис. гривень 

4. Вода –                                         55      тис. гривень 

5. Транспортні витрати для перевезення кормів : 

  (30 км х 8444 т концкормів) х 0,6 грн/ т/км = 

 

152    тис. гривень 

6. Утримання основних засобів - 2053,5  тис. гривень 

 в т.ч. електроенергія - 1746,4  тис. гривень 

7. Загальновиробничі витрати - 2502  тис. гривень 

8. Амортизація - 1199 тис. гривень 

9. Всього  витрат 19536,2 тис. гривень 

10. Сплата відсотків банківського кредиту 249,4 тис. гривень 

11. Погашення кредиту 12470 тис. гривень 

12. Разом витрат: 32255,6 тис. гривень 

13. Виручка від реалізації продукції 38688,4тис. гривень 

14. Прибуток від господарської продукції  6432,8 тис. гривень 
 

 

 

РОЗРАХУНКОВИЙ ПРИБУТОК 

 

Сума витрат на будівництво свинокомплексу                     72270 тис. гривень 
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Сума витрат на закупівлю маточного поголів’я свиней 2800 тис. гривень 

Виробничі витрати за 7 років  97931 тис. гривень 

Погашення кредиту за 7 років 72270 тис. гривень 

в т.ч. за рахунок часткового відшкодування  

з Державного бюджету 

 

23800 тис. гривень 

Сплата відсотків банківського кредиту за 7 років   5971,6 тис. гривень 

в т.ч. за рахунок часткового відшкодування  

з Державного бюджету 

(913,0+806,2)= 1719,2 

тис. гривень 

Разом витрат за 7 років 

( в т.ч. зменшення витрат за рахунок часткового 

відшкодування з Державного бюджету) 

176172,6 тис. гривень 

 

25519,2 тис. гривень 

Виручка від реалізації продукції за 7 років  151734,0 тис. гривень 

Розрахунковий прибуток за 7 років 1080,6  тис. гривень 
 

 
ТЕРМІН  ОКУПНОСТІ СВИНОКОМПЛЕКСУ: 

 з початку будівництва  

                

 

                                     

                                          7 років 

 за період виробничої 

       діяльності            

   

                                           5 років 
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