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Кооператив «Пташник» РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ (1) 

      Напрям проекту відповідає вимогам 
Державної стратегії регіонального розвитку, 
Стратегії розвитку Харківської області на 
період до 2020 року. 

     Головні завдання проекту: 
- забезпечення якісним молодняком птиці
населення громади;
- забезпечити потребу господарств населення
у комбікормах для різних вікових груп птиці;
- забезпечити потребу населення громади у
харчових яйцях;
- забезпечити само зайнятість близько 1200
чоловік об’єднаної територіальної громади у
виробництві продуктів птахівництва.

        Мета проекту - забезпечення самодостатності об’єднаної територіальної громади у продуктах 
птахівництва та створення умов для самозабезпеченості населення у цій галузі.  

 Схема організації проекту: 

  Основні етапи реалізації проекту: 
� Розроблення проектно-технічної документації
� Будування всіх приміщень згідно проекту
� Монтаж та налаштування обладнання інкубаторно-птахівничої станції
� Пошук та найм персоналу
� Закупівля молодняку птиці та формування батьківського стада
� Виробництво молодняку птиці
� Надання населенню об’єднаної територіальної громади послуг зі збуту надлишків продукції
птахівництва
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Кооператив «Пташник» РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ (2) 

 Обсяг інвестицій  згідно проекту: 
Інвестиції Сума Доля 
Основний капітал, 
тис. грн 1 822,7 70% 

Оборотний капітал, 
тис. грн 445 30 % 

Всього, тис. грн 2267,7 100% 
  Джерела фінансування: 

- кошти бюджету громади
- кошти Державного фонду

регіонального розвитку

 Основні техніко-економічні показники: 
Показник Величина 
Виробництво продукції у натуральному вираженні: 
Добовий молодняк, шт. 
Яйця харчові, шт. 
Комбікорм: 
КК 2-6, кг 
КК 3-4, кг 
КК 4-4, кг 
КК 1-18, кг 

13 060 
86 802 

6 650 
46 500 
67 000 

582 200 
Вет. препарати 13 000 
Обсяг послуг та виробленої продукції, тис. грн 5 096,9 
Господарські витрати, тис. грн 4 667,8 
Прибуток (до оподаткування), тис. грн 429,1 
Рентабельність господарської діяльності, % 9,1 
Чисельність персоналу, осіб 8 
Середня місячна заробітна плата персоналу, грн 3 875 

         Проект носить соціальний характер і не акцентований на отриманні максимального прибутку. 
Термін окупності складає 9 років. 
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Кооператив «Пташник» ОПИС ПРОДУКЦІЇ (1) 

 Проектом передбачається сезонне виробництво і реалізація добового та підрощеного молодняку  
породи курей «Бірківська барвиста». Ця порода курей з’явилася в 2000-2005 році, вивели її в 
птахівничому інституті НААН України, який знаходиться в селі Борки, Харківської області. 
          Порода яєчного напрямку продуктивності,  чудово пристосована до нашого клімату, гарно 
несеться  взимку, має стійкий імунітет, вивели її спеціально для українського подвір’я. Курчата 
рухливі, колір пуху різноманітний і головне те, що це дає змогу вже в добовому віці відрізнити півнів 
від курочок 
         Добовий молодняк породи «Бірківська барвиста» повністю відповідає сучасним вимогам та  
ДСТУ 2021:2006 Молодняк сільськогосподарської птиці добовий.  . 

Показник Значення 
Вік знесення першого яйця 130-135 діб
Вік досягнення 50% інтенсивності яйцекладки 152-155 діб
Вік досягнення піку несучості 29 тижнів 
Несучість за 52 тижні продуктивності 230-245 шт
Витрати корму на 10 штук яєць 1,45 кг 
Жива маса у віці 17 тижнів: курей курей 1,25-1,35 кг, півнів – 1,42-1,53 кг 
Жива маса у віці 52 тижні: курей          курей 1,65-2,10 кг, півнів – 2,4-2,7 кг 
Збереженість молодняку до 17 тижнів 95-96%,
Збереженість дорослої птиці 93-96%,

         Характеристика породи: 

Бірківська барвистая курка є саме породою, а не кросом. Це означає, що її можна розводити «в 
собі», без домішування інших пород та ліній.  М’ясо цих курей теж досить смачне, тому можна 
розводити і заради нього. Забивають на м’ясо з 12 місяців. 
          Утримання курей цієї породи нічим не відрізняється від утримання птахів інших порід.  Потрібно 
передбачити курник з глибокою підстилкою і насестами. Він повинен бути добре утеплений, не 
продуватися протягами. Мати природнє та штучне освітлення. 

Всі ці характеристики роблять  породу курей дуже привабливою для утримання у присадибних та 
фермерських господарствах. 
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Кооператив «Пташник» ОПИС ПРОДУКЦІЇ (2) 

 Застосування в годуванні птиці гранульованих 
комбікормів дозволяє оптимізувати економічні 
показники ефективності, знизити показник 
конверсії корму, здешевити споживання 
комбікорму на одиницю приросту та зменшити 
собівартість продукції тваринництва. 

Комбікорм — це складна однорідна суміш очищених і подрібнених до необхідної крупності 
різних кормових засобів і мікродобавок, що виробляється за науково обґрунтованими рецептами і 
забезпечує повноцінну годівлю тварин і птиці. При цьому вони забезпечують максимальну конверсію 
поживних речовин в якісну продукцію тваринництва. За призначенням і складом комбікорми 
поділяють на повнораціонні, концентрати, балансуючі добавки і премікси. 

         Для годівлі птиці різних вікових груп 
необхідні комбікорми різної якості та складу. 
Всього для підприємства необхідно чотири види 
комбікорму. 

 В умовах нашого проекту передбачається 
створення складу повнораціонних комбікормів для 
всіх вікових груп птиці. Повнораціонний комбікорм 
повністю забезпечує потреби курей-несучок в 

поживних, мінеральних та біологічно активних речовинах. 

 Постачальник комбікорму:  ПАТ «Харківський комбікормовий завод», м. Харків. 
        Це компанія, що спеціалізується на закупівлю, експорті та дистрибуції зернових культур в Україні. 
Дана організація є підприємством повного циклу, починаючи з перевірки товару, що купується і до 
його доставки в кінцевий пункт. Всі виробничі потужності зосереджені в г. Харьков, що дає перевагу в 
логістиці. Маючи доступ до автомобільного виду доставки, а також ЖД-з'єднанню, підприємство може 
приймати і відпускати великі обсяги. Завод виготовляє комбікорм на протязі 85 років, зарекомендував 
себе як надійний партнер, а його продукція має гарну якість та привабливу ціну.  
          Проектом передбачається закупівля комбікорму оптом для власних потреб та реалізація у роздріб 
населенню громади, а саме: 

- 2 т. у місяць комбікорму на власні потреби підприємства.

- 56 т. у місяць для реалізації населенню громади у роздріб

Комбікорм повністю відповідає вимогам ДСТУ  4687:2006. Комбікорми, премікси, вітамінні 
препарати, продукція птахівництва.   
Якість цього корму забезпечить високу продуктивність курей породи «Бірківська барвиста». 

Рецепт Рекомендований період 
годівлі, днів 

КК 2-6 1-30
КК 3-4 30-90
КК 4-4 90-150

 КК 1-18 Від 150 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE

