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1. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ 

 

Назва проекту Вирощування кролів на власній кролефермі до 1200 голів в 

рік 

Джерела фінансування 

проекту 

донорські кошти – 40 000 грн, власні кошти – 114 010 грн. 

Загальна вартість проекту, 

грн. 

108 185грн 

Сума гранту від МХП, грн. 40 тис грн 

Комерційна мета проекту Отримання прибутку від реалізації кролів в сумі  27 521 грн 

Соціальна мета проекту Передам 10 кролематок людям, які виявлять бажання 

займатись розведення кролів та проведу для них навчання. 

Краще життя для мешканців Брацлавського 

психоневрологічного інтернату 

Обґрунтування ринкових 

можливостей проекту 

Виробництво еко-продукції сьогодні в тренді. М’ясо кролів 

має високу харчову цінність та дієтичні властивості, тому 

попит на нього росте. Конкуренція на місцевому ринку, 

поки що незначна є можливість заробити та побудувати 

ефективний бізнес 

Фінансові результати проекту 
Виручка за рік   180 175   грн. 

Сукупні витрати за рік   152 654  грн. 

Чистий прибуток за рік   27 521  грн. 

Термін окупності проекту  23 міс. 

Рентабельність проекту    18  % 

Витрати на соціальніцілі   5 650 грн. 

Висновок 
Виробництво кролячого м’яса, один з небагатьох видів 

діяльності де попит перевищує пропозицію. Проблема в 

ритмічному забезпеченні обсягів та стабільність якості. 

Надихає можливість створити ефективний та перспективний 

сімейний бізнес який легко зможуть повторити інші та 

скористатись синергією.  

 

 

 

II. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРАНТЕРА  

2.1. Загальний опис діяльності. 
2.1.2 Вид діяльності – еко-кролівництво. Розведення кролів  в умовах, що максимально 



  
Додаток  1 до Положення про конкурс мікропроектів  

за проектом  “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”  

 

 

враховують особливості їх фізіології і поведінки. Це означає, що еко-кріль 

отримує цілодобове годування, вільний доступ до води. 

2.1.3 Стисла історія – попередній досвід.  

 2.1.4 Яка буде кількість працюючих та статус трудових відносин. Діяльність буду 

здійснювати самостійно. 

2.1.5 Етапи діяльності: 

Свою діяльність по виробництву продукції планую розділити на декілька етапів: 

1. Придбання основних засобів та обладнання виробництва 

- закупівля металевої сітки, профілю, жесті, інших матеріалів та маточних місць 

для виготовлення  кролекліток; 

- закупка витяжної та системи водопостачання. 

2. Закупівля кормів та ветеринарних препаратів. 

3. Нарощування поголів’я кролематок 

- відгодівля молодняка, який відібрано на кролематки. 

4. Виготовлення кліток 

- для проведення зварювальних робіт планую найняти професійного спеціаліста 

та оплатити за виконану роботу. 

5. Монтаж витяжної та системи водопостачання планується виконати власними 

силами. 

6. Встановлення кліток в приміщенні та розселення кролематок. 

7. Вирощування кролів. 

8. Отримання дозволів на реалізацію 

9. Забій кролів та реалізація продукції. 

2.2. Дійснапропозиція продукції і позиція на ринку. 

Основні групи продуктів, що будуть виробляться і продаватися: 

1. м'ясо кролів в тушках. Конкуренція в цій справі не досягла високого рівня, кролячого 

м’яса не має на прилавках місцевих магазинів, не має в меню закладів громадського 

харчування, рідко можна побачити на ринку. Також  важливу роль грає сам вид м’яса,  

кролятина краще всього засвоюється в нашому організмі (приблизно на 90%),  до того 

ж, м’ясо практично нежирне, з-за чого є дієтичним. Чимало людей сьогодні сідають на 

дієту (причини цього явища дуже різноманітні), так що дієтичне м’ясо неодмінно буде 

користуватися популярністю серед споживачів. Головні клієнти – це люди, які дбають 

про своє здоров’я та мають середній рівень доходів. Розраховую на позицію 

монопольного постачальника.  

 живих кроликів для більш дрібних господарств, які займаються даним видом 

діяльності для свого задоволення і забезпечують себе таким чином свіжим м’ясом. 

Продаж породистих особин відбувається по досить високій ціні. Розглядаю, як 

сезонний товар, продаж з березня по серпень. Позиція на ринку – один з багатьох. 

2.3. Збут, маркетинг і поширення товару/ послуги. 

2.3.1 Опишіть Вашу маркетингову діяльність. Створення власної бази клієнтів та 

вивчення їх попиту. Моніторинг ринку та цін. Розробка фірмової упаковки. 

2.3.2 Опишіть, як представляються і продаються Ваші основні товари/ послуги. 

Планується розклеїти листівки по місту та розмістити інформацію в інтернеті. 
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Буде вказано переваг товару: справедлива ціна, висока якість плюс документальне 

підтвердження. 

2.3.3 Опишіть місце і методи поширення (відправлення товару в руки покупця). 

Планується самостійна реалізація м'яса на ринку, це дасть можливість контролювати 

вартість, залежно від існуючого попиту. На Брацлавському ти Тульчинському ринках 

реалізації продукції кролівництва основними конкурентами є дрібні домогосподарства. 

Мої переваги: забезпечення споживачів свіжою та екологічною продукцією, гнучкість 

цін, формування невеликих оптових партій, можливість реалізації продукції під 

власною торгівельною маркою, зручна та екологічна упаковка товару. Здійснюватиму 

пошук шляхів співпраці з ресторанами та іншими закладами громадського харчування. 

2.4. Інфраструктура бізнесу. 

2.4.1 Опишіть інфраструктуру майбутнього бізнесу, включаючи:  

 бізнес здійснюватиму на власній присадибній ділянці, облаштував під кролеферму 

частину сараю та піднавіс біля нього;  

 устаткування та обладнання, поголів`я тварин: 

Таблиця 1 

№ 

Назва, кількість та ціна 

обладнання/поголів'я тварин Призначення Сума 

Грантові 

кошти 

Власн

і 

кошт

и 

1. Власна будівля під кролеферму 

є в наявності, для 

розміщення кліток 13 800   

13 

800 

2. 

Кролячі клітки (дві дерев'яних 

клітки на 14 відділень) 

є в наявності, для 

розведення кролів 12 000   

12 

000 

3. 

Кролячі клітки (металеві клітки 

на 40 відділень) 

планується 

виготовити, для 

розведення кролів 20 400 16 400 4 000 

3.1. Металева сітка 

 для виготовлення 

кліток 

8 000 8 000   

3.2. Металевий профіль 4 000 4 000   

3.3. Оцинкований метал 2 400 2 400   

3.4. Інший матеріал 2 000 2 000   

3.5. Разом: 16 400 16 400   

4. Маточні місця планується закупити 12 000 12 000   

5. Витяжна система 
планується закупити 

обладнання та 

самостійно 

змонтувати 

  2 500   

6. Система водопостачання   5 000   

7. Уловлювач мух планується закупити   2 500   

8. Тачка-візок планується закупити   1 600   

9. Поголів'я кролематок 

5 кролематок є, 

планується розвести 9 000   9 000 
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до загальної кількості 

30 голів (на вересень) 

є три самці 

  Всього:   78 800 40 000 38800 

 

 

 планується з закуплених матеріалів виготовити клітки на 40 відділень, що дасть 

можливість розширити виробничі потужності, які на разі є обмеженими. 

  спеціальні дозволи – є свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, необхідно буде 

внести зміни (додати ще один вид діяльності), медичні довідки буду отримувати 

під кожну товарну партію м’яса. 

2.4.2 Опишіть місце розташування бізнесу з погляду: 

 для клієнтів місце розташування бізнесу не має значення; 

 планую шукати канали співпраці з закладами громадського харчування. 

2.5. Висновок. 

2.5.1 Основні сильністорони бізнесу: маю досвід ведення власного бізнесу, підтримку 

родини та продукт, попит на який перевищує пропозицію. 

2.5.2 Слабкі сторони: 1.відсутність досвіду вирощування кролів для продажу, тому 

постійно навчаюсь, відвідую виставки, спілкуюсь досвідченими людьми; 

2.обмеженні виробничі потужності – шукаю інвестиції для їх розширення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. РИНОК 

3.1. Загальне визначення і ємкістьринку. 

3.1.1 Географічної території ринку - покривається Немирівський та Тульчинський 

райони Вінницької області. Потреби ринку в даному товарі незадоволені. Основні груп 

клієнтів – це люди, які дотримуються правильного харчування, люди, які знають 

харчову цінність кролячого м’яса та люблять його, діти та люди, які на дієті.  

Таблиця 2 

Показник 

місяць 

Всього

: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 

Продукт: м'ясокролів 

Продано 

одиниць, кг 120 120 30 30 75 90 90 90 120 150 150 150 1 215 
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Ціна за 

одиницю, 

грн 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 100   

Обсяг 

продажу, 

грн 

1140

0 

1140

0 2850 2850 7125 8550 8550 8550 

1140

0 

1425

0 

1425

0 

1500

0 116175 

Продукт: живікролі 

Продано 

одиниць, 

шт     80 80 40 40 40 40         320 

Ціна за 

одиницю, 

грн     200 200 200 200 200 200           

Обсяг 

продажу, 

грн     

1600

0 

1600

0 8000 8000 8000 8000         64000 

Загальний

обсяг 

продажу, 

грн 

1140

0 

1140

0 

1885

0 

1885

0 

1512

5 

1655

0 

1655

0 

1655

0 

1140

0 

1425

0 

1425

0 

1500

0 180175 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Середовище та тенденції ринку. 

Поточний стан ринку:  

Таблиця 3 

№ Чинники Вплив (конкретизувати) 

1. Ринковий попит Перевершує пропозицію 

2. Аналогічні товари 

(яловичина, свинина…) 

Користуються більшим попитом, проте пропозиція 

перевищує попит 

3. Політика цін Ціни на продукцію, яка буде реалізуватися на місцевих 

ринках, визначатимуться на основі попиту і пропозиції 

на ринку в момент реалізації. 

3.2.3  Конкурентів не має (мається на увазі підприємців) лише жителі сіл, які реалізують 

надлишок кролячого м’яса.  
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IV. ПРОЕКТ 

4.1. Опис і логічне обґрунтування проекту. 

1) Комерційна  ідея проекту 

Задовольнити попит місцевого населення у продукції кролівництва та забезпечити 

додатковий дохід для своєї родини. На власній присадибній ділянці облаштую домашню 

міні-ферму з вирощування кролів за технологією еко-кролівництва  з подальшим 

нарощуванням обсягів виробництва та розширенням каналів збуту. Планую залучити до 

бізнес діяльності односельчан та створити кооператив. 

       2) Соціальна мета: 

На своєму прикладі успішної діяльності планую залучати населення нашого селища до 

співпраці по розведенню кролів. Для 10 сімей, які виявлять зацікавленість в розведенні 

кролів на професійній основі проведу навчання. Кожній сім’ї подарую по кролематці та 

індивідуально консультуватиму.  У вересні 2018 року  30 кг м’яса передам в інтернат. 

Вартість соціальної послуги: 8 год/навчання по 100 грн, 10 кролематок по 300 грн, 30 кг 

м’яса по 95грн = 5 650грн.   

4.2. Призначення та джерела фінансування проекту. 

4.2.1 Вартість проекту. 

Таблиця 5 

№ Початкові витрати (можливі) Сума 

Грантові 

кошти 

Власні 

кошти 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ     

1. Приміщення під кролеферму 13 800   13 800 

2. Клітки 44 400 28 400 16 000 

2.1 в т.ч. маточні місця 12 000 12 000   

3. Витяжна система 2 500 2 500   

4. Система водопостачання 5 000 5 000   

5. Уловлювач мух 2 500 2 500   

6. Тачка-візок 1 600 1 600   

8. Поголів'я кролів 9 000   9 000 

  ВСЬОГО ОСНОВНІ ЗАСОБИ 78 800 40 000 38 800 

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ     

1. Зарплата 16 000   16 000 

2. Закупка кормів 12 000   12 000 

3. Закупка ветеринарних препаратів 1 200   1 200 

4. Електроенергія 185   185 

  ВСЬОГО ОБОРОТНІ ЗАСОБИ 29 385 0 29 385 

  ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ 108 185 40 000 68 185 
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4.3. Прибутковість проекту. 

4.3.1 Поточні витрати бізнесу. 

Таблиця 6 

№ Витрати Прямі Непрямі Змінні Постійні 

1. Сукупні реєстраційні процедури   +   + 

2. Єдиний податок   + +   

3. Єдиний соціальний внесок   +   + 

4. Закупка упаковки +   +   

5. Закупка кормів +   +   

6. Закупка ветеринарних препаратів +   +   

7. Оренда місця на ринку +     + 

8. Електроенергія +   +   

9. Дозволи та ліценції   +   + 

10. Інше (транс. витрати,  зв'язок….)   +   + 

11. Непередбачувані витрати   +   + 

12. Амортизація обладнання   +   + 

13. Зарплата фермера +     + 

 

4.3.2 Звіт про плановані доходи. 

Таблиця 7 

Показник 

Період   

вересень-

грудень 

2017 

січень-

грудень 2018 разом 

Узагальненіпоказники: 

Виручка 0 180 175 180 175 

Прямівитрати 29 385 93 560 122 945 

корм 12 000 36 000 48 000 

зарплата фермера 16 000 48 000 64 000 

ветеринарніпрепарати 1 200 3 600 4 800 

електроенергія 185 560 745 

орендамісцяна ринку 0 4 200 4 200 

упаковка 0 1 200 1 200 

Валовийприбуток -29 385 86 615 57 230 

Непрямівитрати 0 29 709 29 709 

Сукупніреєстраційніпроцедури 0 500 500 

Єдинийподаток 0 9 009 9 009 

Інше (транспортнівитрати,  

зв'язок…) 0 4200 4 200 

Дозволи та ліценції 0 3600 3 600 
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Непередбачуванівитрати 0 1200 1 200 

Амортизаціяобладнання 0 11 200 11 200 

Чистийприбуток -29 385 56 906 27 521 

4.3.3 Рентабельність проекту – 18% 

4.3.4 Строк окупності проекту – 23 місяці 

4.4. Розрахунок точкисамоокупності. 

Таблиця 8 

№ Стаття Сума 

1. Виручка за рік, грн 180 175 

2. Змінні витрати за рік, грн 63 009 

3. Маржинальний прибуток за рік, грн 117 166 

4. Коефіцієнт маржинального прибутку 0,65 

5. Постійні витрати за рік, грн 89 645 

6. Точка самоокупності річна, грн 137 854 

4.5. Ризик і проблеми, пов'язані з проектом. 

4.5.1 Негативно вплинути на плановане здійснення проекту може захворювання та 

падіж кролів. Плануєте зменшити його вплив належним ветеринарним 

обслуговуванням, підбором якісних кормів та дотриманням технології виробництва. 

4.5.2  Позитивно вплинути на плановане здійснення проекту може відповідальне 

відношення до бізнесу та бажання розвиватись самому та розвивати свій бізнес. 

4.6. План здійснення . 

Таблиця 9 

№ Назва і опис заходу 

ПЕРІОД 

вересе

нь 

2017 

жовте

нь 

2017 

листопад 

2017 

грудень 

2017 

січень 

2018 

лютий - 

грудень 

2018 

1 Нарощування поголів'я кролематок             

2 Участь у тренінгу з правил проекту             

3 Підписання грантового договору             

4 

Закупівля матеріалів для 

виготовлення кліток та уловлювача 

мух і комарів (грантові кошти) 30 900           

5 Виготовлення кліток             

6 Закупівля кормів та ветпрепаратів             

7 Вирощування кролів             

8 

Закупівля систем водопостачання та 

вентиляції (грантові кошти)   9 100         
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9 

Монтаж систем водопостачання та 

вентиляції              

10 Розробка та замовлення упаковки             

11 Маркетингова діяльність             

12 Отримання ветдозволу на реалізацію             

13 Забій кролів             

14 Реалізація продукції             

15 Звітування про виконану роботу             

  Грантові кошти 30 900 9 100 0 0 0 0 

4.7. Висновки. 

 

Підводячи підсумок можна зробити висновок, що вирощування кролів є вигідним 

бізнесом, який може окупитись менше ніж за 2 роки. 

 

 

 

V.   СОЦІАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ ТА ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД  

ГРАНТОДАВЦЕМ  

Фотозвіт про проведене навчання, акти прийому-передачі кролематок та м’яса (фото). 

Якісний показник 30% сімей, які пройшли навчання займуться кролебізнесом.  

 


