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Відновлення та розвиток економічних зв’язків

• Проект здійснюється за участі ГО «Стіна», ГО «Вінницький 
бізнес клуб» та в партнерстві з Центром міжнародного 
приватного підприємництва (СІРЕ).

• Мета проєкту - сприяти відновленню ланцюгів постачання; 
створенню нових зв’язків між українськими компаніями; 
народженню нових продуктів; відновленню економіки 
регіону та України.

• Релоковані у Вінницю та вінницькі підприємства мають 
можливість знайти нових партнерів для своєї діяльності; 
швидше запустити новий продукт; об’єднатись з іншими 
компаніями для виходу на нові ринки..



Результати анкетування

200   учасників



Гендерний розподіл учасників та учасниць опитування

Пані; 38; 19%

Пан; 162; 81%

153 учасники (76%) зацікавлені прийняти участь в конференціях

проекту задля формування нових партнерських зв’язків

Пані Пан



Географічне походження

Вінниця; 54; 27%

Вінницька область; 

126; 63%

Релоковані 

підприємства; 20; 

10%

Вінницькі та релоковані підприємства

Вінниця Вінницька область Релоковані підприємства



Релоковані підприємства

ТОВ «Перша фумігаційна компанія» Донецька обл. м. Маріуполь Допоміжна діяльність у рослинництві

ФОП Золотенко Олександр 
Миколайович Донецька обл., м. Костянтинівка Стоматологічна практика

ТОВ «Азовелектрозбут» Донецька обл., м. Маріуполь
Неспеціалізована оптова торгівля (садово-городний 
інвентар )

ТОВ "Шалені Інженери" Дніпро
Машинобудування, інженерія в галузі переробки
пластику

ТОВ «Інтерцил» Запорізька обл.,  м. Мелітополь

Роздрібна торгівля, що здійснюється  через мережу 
Інтернет

ТОВ ТМ «Еталон» Запорізька обл., м. Мелітополь
Оптова торгівля, поза межами магазинів, будівельними 
матеріалами та побутовою технікою

ТОВ «Референс» Запорізька обл., м. Мелітополь Оптова торгівля товарами господарського призначення

ФОП КАЦИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРІЙОВИЧ

Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, Автомобільні вантажні перевезення, послуги спецтехніки

ТОВ «АБІФАРМ» м. Дніпро розробка технологій та процесів, інжиніринг

ТОВ "Контакт" Донецька обл., м. Дружківка Машинобудування

TM Lord of Boards м. Київ Видавництво настільних ігор, гуртова та роздрібна торгівля

ТОВ «АГРІМАРК» м. Київ Оптова торгівля хімічними продуктами

ПП НВФ «Українська вагова компанія» м. Харків Машинобудування

ТОВ «ТД «Сан Агро» М. Харків 
Сільське господарство; Агротехнологічний супровід с.-г. 
підприємств та дистрб’юція товарів аграрного напрямку

ПП «Дніпрянський річковий порт» м. Херсон Діяльність з торгівлі товарами широкого асортименту

ТОВ «ТД Контакт» Донецька обл., м.Костянтинівка Машинобудування

ФОП АЛЕКСЄЄВ ВІТАЛІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ Донецька обл., м.Краматорськ Послуги прання та хімчищення

ТМ MASTER STEP м.Харків Одяг і аксесуари (легка промисловість)

ТОВ "БОРИСПІЛЬ КАРГО СЕРВІС" Київська обл., с. Луб'янка Лісопильне та стругальне виробництво

ФОП БАБКІН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Харківська обл., с. Гракове Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі



Релоковані підприємства

Донецька область; 

6; 30%

Луганська область; 

1; 5%

Запорізька 

область; 3; 15%

Харків та область; 

4; 20%

Херсон; 1; 5%

Київ та область; 3; 

15%

Дніпро; 2; 10%

Географія релокованих підприємств

Донецька область Луганська область Запорізька область Харків та область

Херсон Київ та область Дніпро



Всі підприємства по Індустріям (200)

FMCG; 10; 5%

Агріфуд; 89; 44%

Будівництво; 24; 12%

Видобування; 4; 2%

Деревообробка; 12; 6%

Енергетика; 7; 3%

Легка промисловість; 11; 6%

Машинобудування; 20; 10%

Медицина; 6; 3%

Пакування; 2; 1%

Поліграфія; 5; 3% Послуги; 10; 5%



Співробітники



Продажі. Експорт.



Продажі. Україна.



•

Закупівлі. Імпорт.



Закупівлі. Україна.



Постачальники. Вінниця.



Постачальники. Україна



Постачальники глобальні

90 

компаній

44 % Не мають закордонних 

постачальників

35 % 1…5 постачальників

11 % 5 …10 постачальників

7 % 10 … 20 постачальників



Клієнти глобальні

136 компаній Не мають закордонних 

клієнтів

18 5…9 клієнтів

10 10 клієнтів

6 20 клієнтів

10 20…50 клієнтів

1 компанія Має 80 клієнтів



Продукт. Україна. 36 17,9% Постачальники

55 27,4 Дистриб’ютори

7 3,5% Виробники

21 10,4% Рітейлери

43 21,4% Інвестиції <$10K

20 10% Інвестиції <$100K



Продукт. Експорт.
14 7% Постачальники

44 22,1% Дистриб’ютори

3 1,5% Виробники

15 7,5% Рітейлери

31 15,6% Інвестиції <$10K

67 33,7% Не думали про 

це



Продажі
120 59,7% Рітейлери

24 11,9% Дистриб’ютори

35 17,4% Логісти

16 8% Маркетинг



Закупівлі
49 24,4% Імпортери

77 38,3% Постачальники

27 13,4% Логісти

42 20,9% Фінансисти



R&D
39 19,7% R&D

72 36,4% Технологічні 

партнери

82 41,4% Інвестиційні 

партнери



Інвестиції – доля серед 200 компаній

< $ 10 K; 66; 33%

< $ 100 K; 

22; 11%
< $ 1 Mio; 3; 1%

> $ 1 Mio; 3; 2%

Не висловили потреби в інвестиціях; 106; 53%

< $ 10 K

< $ 100 K

< $ 1 Mio

> $ 1 Mio

Не висловили потреби в інвестиціях



Інвестиції – доля серед 94 компаній

< $ 10 K; 66; 70%

< $ 100 K; 

22; 24%

< $ 1 Mio; 3; 3%
> $ 1 Mio; 3; 3%

< $ 10 K

< $ 100 K

< $ 1 Mio

> $ 1 Mio



Агріфуд. Експорт.

Експорт відсутній; 

60; 68%

Експорт 

складає < 25% 

доходу; 

19; 21%

Експорт складає 

від 25 до 50 % 

доходу; 8; 9%

Експорт складає від 50 до 75 % доходу; 1; 1%

Експорт складає більше 75 % доходу; 1; 1%

Експорт відсутній

Експорт складає < 25% доходу

Експорт складає від 25 до 50 % доходу

Експорт складає від 50 до 75 % доходу

Експорт складає більше 75 % доходу



Агріфуд. Імпорт.

Імпорт відсутній; 37; 

42%

Імпорт 

складає < 25% 

закупівель; 

51; 57%

Імпорт складає від 

25 до 50 % 

закупівель; 0; 0%

Імпорт складає від 50 до 75 % закупівель; 0; 
Імпорт складає більше 75 % 

закупівель; 1; 1%

Імпорт відсутній

Імпорт складає < 25% закупівель

Імпорт складає від 25 до 50 % закупівель

Імпорт складає від 50 до 75 % закупівель

Імпорт складає більше 75 % закупівель



Агріфуд. Ланцюг.

Імпорт відсутній та 

Експорт відсутній; 

29; 39%

Імпорт < 25% Експорт < 25%; 

12; 16%

Імпорт відсутній 

Експорт < 25%; 4; 

5%

Імпорт < 25% 

Експорт відсутній; 

30; 40%

Разом 75 підприємств або 84%

Імпорт відсутній та Експорт відсутній

Імпорт < 25% Експорт < 25%

Імпорт відсутній Експорт < 25%

Імпорт < 25% Експорт відсутній



Потреби, які вбачаємо

• Партнери: постачання, виробництво, дистрибуція, …

• Зовнішньо-економічна діяльність: продукти, партнери…

• Інвестиції $ 10…15 Mio

• Обігові кошти…



Результати анкетування

? Ваші коментарі та запитання
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Результати інтерв'ювання

40   учасників





Новий для України

продукт, не готовий до 

втілення, що заміщує

існуючі в ланцюгах

постачання

Новий для України

продукт, готовий до 

втілення, що

заміщує існуючі в 

ланцюгах

постачання

Принципово

новий продукт, 

що має потенціал

Новий продукт, 

що має потенціал

(імпорто)заміщен

ня існуючого

Існуючий

продукт, що

має потенціал



Закупівлі





Збут





Індустрії - приклади

• Машинобудування (машини та обладнання)

• Енергетика

• Агріфуд (вирощування, переробка, виробництво)

• Будівництво та будівельні матеріали

• Послуги

• FMCG

• Легка промисловість



Машинобудування (машини та обладнання)

• ТОВ «Вінмашпостач», Вінниця - виробник сільгосптехніки і запчастин (зернонавантажувача ЗН-80, 
ЗН-90, ЗН-120, гідравлічний підйомник навісний універсальний ПНУ – 1,3 «СВАРОГ»)

• ПП НВФ «Українська вагова компанія», Харків-Вінниця  – ваги для зважування вантажівок та вагонів, 
худоби

• ТД «Укрсервіс», Вінниця - реалізація та сервісне обслуговування складно-технічних товарів 
(обладнання, інструменти, міні-агротехніка…)

• ПраТ «Вінницький завод «Маяк» (електричні конвектори та котли)

• ФОП Семенов ОО (Оптовий продаж сантехніки та матеріалів для опалення, водопостачання, 
водовідведення)

• ТОВ Аншар Груп (офісні меблі та меблі для шкіл)

• ПрАТ «Плазматек» (елоктроди та зварювальний дріт)

• ТОВ «Контакт», Дружківка-Вінниця (регулятори тиску газу)

• ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод»



Продукт М1
ТОВ «Вінмашпостач» 
Бункер-перевантажувач зерна «HERMES»

Бункер-перевантажувач зерна «HERMES» – це 
багатофункціональний засіб, 

Призначений для прийому зерна з комбайна (без його зупинки) 
та перевезення його до краю поля з перевантаженням в 
автотранспорт. 

Збільшує ефективність роботи техніки на 30%, забезпечує 
безперервність процесу, дозволяє оптимізувати процес, значно 
заощаджувати час.

Клієнти - фермери та агропідприємства. 

Аналог в Україні не виробляється, в світі аналоги коштують на 
багато дорожче.



Продукт М2
ТОВ «Вінмашпостач» 
Навісний мийний агрегат НМА-42

• Професійний догляд за допомогою Навісного мийного агрегату НМА-42 дозволяє 
в рази скоротити час і витрати на очищення сонячних модулів та відновлення 
ефективності ФЕС.

Техніка виготовлена з урахуванням особливостей, технічних вимог та досвіду 
спеціалістів у сфері виробництва та обслуговування ФЕС. 

Випробування довели, що очищення від бруду (запилення, пташиного посліду) 
сонячних панелей за допомогою мийного агрегату, збільшує генерацію 
електроенергії в 30-40%. 

• Для великої промислової ФЕС це разюча економія та великий прибуток. 

• Клієнти - власники сонячних електростанцій, ринок пустий. є тільки світові аналоги 
по великим цінам.



Продукт М1 М2 
ТОВ «Вінмашпостач» 
сільгосптехніка і запчастини

Постачальники Постачальники Постачальники Дистриб’ютори Дистриб’ютори Дистриб’ютори

закордонні українські Вінниця Виробник Вінниця українські закордонні

Вінмашпостач

4 4 3 10 25 6

25% 25 – 50% 50-75% 25-30%

→ →

• Потрібні українські постачальники та дистриб’ютори

• Потрібні закордонні дистриб’ютори (партнери зі збуту)...



Продукт М3, М4 
ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» 
Електричний конвектор, обігрівач
Електричний котел

• Продукт має потенціал імпортозаміщення, не потребує використання 
вичерпних енергоресурсів (у Європі тренд "ЕКО)

• Клієнти - домогосподарства, підприємства. Ринок має сприятливі умови для 
просування та збуту продукції.

• Не вистачає новітніх технологій виробництва для зменшення собівартості та 
підвищення якості виробів

Потенційні клієнти

• В2В клієнти групи товарів HVAC. Замовлення від 10 000 шт. на рік. Спроможні 
вносити попередню оплату, планувати та прогнозувати свої потреби на 
рік/сезон.

Постачальники

• Термостати, нагрівальні елементи. Стандарти (RoHS); сертифікація продукту 
(CE, GS, TUF), сертифікація виробництва (ISO)



Продукт М5 
ТОВ «Аншар Груп» 
Офісні меблі та меблі для шкіл і дитячих садочків

Продукт має експортний потенціал

• Комплект меблів для навчання учнів із спеціальними трансформаційними 
елементами. Дане рішення робить його унікальний та універсальним. 

• Дане рішення на даний момент не має аналогів. Також, розробляється 
продукт для зберігання шкільного приладдя, який адаптується у виріб вище. 

Потенційні партнери - мають досвід в сфері реалізації меблів для навчання

Постачальники - партнер по виготовленню елементів з пластика.

• Для кінцевої реалізації необхідно залучити фінанси для маркетингової 
реклами та представництва на виставках. 

• Орієнтовний бюджет біля 200 тис. доларів США



Продукт М6
ПП НВФ Українська вагова компанія
Ваги автомобільні, вагонні, для зважування худоби

Продукт має експортний потенціал (Експорт - локальні інсталятори). 

• Клієнти в Україні - сільгосп виробники, промисловість, порти, логістичні компанії. Ринок України 1000 

одиниць на рік, ринок ЄС 50-100 000 одиниць на рік. Енергоефективність і матеріалоефективність

технології виробництва вищі за аналоги. 

• Програмне забезпечення для вантажних ваг. Клієнти - власники, користувачі ваг, водії вантажівок, сервісні 

служби. Ринок 30 000 тис клієнтів в Україні, 15-25 млн клієнтів в світі. Перспективний, є запити від 

користувачів. У конкурентів аналогу ще не з'явилося. 

• Потрібна інформація по ринках, тестові інсталяції, фокус-група, підтримка виходу на іноземний ринок.

• Тимчасова нестача обігових коштів (на релокацію і відновлення обладнання вже витрачено близько 3 млн 

грн, ще потрібно до 8 млн грн)

• Потрібні : виробники / імпортери металу листового с355 і вище за адекватною ціною

• Потрібні :  виробники електроніки, зокрема плат. 

• Об’єднання задля «промо» та виходу наявного продукту на нові ринки

Потреба в інвестиціях $1Mio. Власні 40%



Продукт М7
ПП Аудиторська фірма «Гросбух»
Комплексна (програмно-апаратна ?) інтеграція систем
Комплексна інтеграція систем - компьютери, сервери, РРО,  відеоспостереження

б) юридичні особи

в) не досліджувався

д) ставка на гарантію. сервіс

е) промоція нової послуги на ринку



Продукт М8
ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод»
Вакуум-випарні установки
Вакуум-випарні установки EVASYS® призначені для згущення різних продуктів. 
Клієнти - переробні підприємства України та краін колишнього СССР. Вакуум-
випарні установки застосовуються для згущення незбираного і знежиреного 
молока в молочно-консервних виробництвах, молочної сироватки, соків та інших 
рідин.

Продукт є перспективним, оскільки випарювання  у вакуумі при температурі 
кипіння близько 60°С рідин, кипіння яких при атмосферному тиску має 
температуру кипіння 100°С і супроводжується фізико-хімічними змінами з втратою 
біологічної цінності продукту.

Зменшення втрат тепла в навколишнє середовище, і як наслідок - витрат гріючої
пари.

Можливість використання вторинної пари, що призводить до економії тепла, 
зменшенню витрат гострої пари.

Менший час згущення і більше знімання продукту з 1 кг площі нагріву, - завдяки 
більшому перепаду температур між теплоносієм і рідиною, що випарюється.



Продукт М9
ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод»
Поточно-механізована лінія з виробництва пшеничних виробів
Поточно-механізована лінія призначена для виробництва пшеничних сортів хліба. 
Устаткування лінії забезпечує виконання наступних технологічних операцій:

приготування опари;

приготування тіста;

тісторозділка;

розстойка;

випічка;

упаковка.

Продуктивність печі, кг/год, хліба подового білого з суміші борошна пш. В і 1 сортів -
360-890.

Враховуючи нинішню ситуацію в країні продукт є надзвичайно потрібним на ринку, 
клієнти є приватні підприємці з сільської місцевості, фермери, комунальні 
підприємства територіальних громад. 



Продукт М10, 11
ТОВ «Контакт»
Регулятори тиску газу. Вузол редукування для автогазу.
Регулятори тиску газу.

Клієнт - Оператор ГТС.

Ринок - 1400 газорозподільних станцій.

Є потреба в регуляторах власного виробництва.

Потрібно в закупівельних процедурах встановлювати реальні вимоги, об'єми та 

терміни

Вузол редукування для автогазу.

Будь-які споживачі газу, де відсутне трубопровідне газопостачання

Постійно зростаючий ринок.

Перспектива - в забезпеченні попиту на автогаз за допомогою вузлів редукування 

вітчизняного виробництва.

Знайти постачальника ресиверних ємностей для тиску 25 МПа.



Енергетика

• Voltage Group - девелопмент (вітроенергетичний парк)

• НЕСС Груп - Проектування, будівництво, реконструкція мереж та ФЕС

• ТОВ Енергооблік - послуги з встановлення ФЕС для власного споживання



Продукт Е1
Voltage Group
Девелопмент - вітроенергетичний парк

• Продукт: девелоперський проект - вітроенергетичний парк “ready to build”. Створюється нова юридична 

особа, яка в процесі девелопменту розробляє всю проектну технічну документацію, оформляє в оренду 

або право власності земельні ділянки для розміщення енергетичних установок, отримує Технічні умови на 

приєднання до електричних мереж, досліджує вітропотенціал, проводить всі регуляторні заходи в 

спеціалізованих установах для можливості реалізації в подальшому проекту. Після фіналізаціі всіх 

процесів до стану “ready to build” юридична особа продається повністю або частково (різні моделі 

можуть бути). Реалізація проекту «під ключ» виконується нашими спеціалістами на умовах EPC.

• Клієнти - міжнародні інвестиційні компанії, приватні інвестори вітчизняні.

• Ринок якісно і професійно підготовлених проектів дефіцитний. Актуальність відновлюваних джерел енергії 

- дуже висока, вартість енергоресурсів зараз б’є всі рекорди.

• Враховуючи в Україні фізичну, технологічну і моральну зношеність енергоблоків теплових електростанцій -

перспектива заміщення нової генерації висока. Також дефіцит електроенергії в Європі з сьогоднішньою 

можливістю експорту з України дозволяють говорити про привабливість інвестицій у проекти вітрової 

генерації.

• Потрібно покращити інвестиційний клімат в  державі, повернути довіру інвестора, врегулювати 

законодавчо деяку частину умов ринку. 



Продукт Е2
НЕСС Груп
Проектування, будівництво, реконструкція мереж та ФЕС

- трейдинг електроенергії

-проектування та будівництво ФЕС (Фотогальванічні станції) для власного споживання

-будівництво та реконструкція електричних мереж

- розробка та впроваджування зберігання та балансування енергії

міжнародний рівень:

- будівництво промислових ФЕС (Польща -збільшення обсягів,Балкани - вихід на ринок)

- вихід на міжнародні ринки (окрім країн в санкційних списках, проти яких введено санкції Україною та США)

-сервіс ФЕС та розподільчих мереж;

- розширення бази клієнтів;

- збільшення обсягів;

- трейдинг електроенергії

-проектування та будівництво ФЕС для власного споживання

-- розробка та впроваджування зберігання та балансування енергії

- виробництво металоконструкцій для ФЕС



Будівництво і будівельні матеріали

• ПП Хімдекор – виробництво фарби

• ТОВ «Бастіон 2009» – фасади, виробництво будівельних матеріалів з полімерів 

• ТОВ АртБудГрупСервіс - будівництво

• ППТ МП Рулон - виробництво будівельних матеріалів

• ТОВ «Вінбудрем» - будівництво

• ТОВ Вінбуд-Експерт - містобудівна документація

• ФОП Семенов ОО - оптовий продаж сантехніки та матеріалів для опалення, водопостачання, 
водовідведення

• ТОВ «Шалені інженери», Дніпро-Вінниця – без-каркасний ангар (або теплиця) із композитного матеріалу

• ТОВ «Подільська Січ» - заготівля та переробка вторинної сировини

• ТОВ Барлінек Інвест – багатошарові дерев’яні підлоги

• ТОВ Валром Україна – виробництво та постачання пластикових труб та фітингів

• ТОВ Торговий дім Світло – торгівля освітлюваним, електротехнічним обладнанням, кабельно-
провідниковою продукцією



Продукт Б1 
ПП «Хімдекор»
фарби

• Продукт: фарба фасадна, фарба для металу, лазурі 
декоративні фарби, декоративні штукатурки

• Клієнти – будівельний ринок, акцент на якість

Потрібні постачальники сировини для виробництва 

• мармуровий кальцит (постачався з Греції та Туреччини через 
Херсон)

Потрібні партнери

• підприємства, дистриб'ютори, оптовики, роздрібні магазини 
(Вена (м. Чернігів), Метро, Супермаркети)

• Об’єднання задля «промо» та виходу наявного продукту на нові 
ринки країни СНД, Ізраїль, Африка (були запити з тих країн)



Продукт Б2
ПП «Хімдекор»
Перспективні - автохімія, фарба, монтажна піна в балончиках, 
клей

Група перспективних продуктів

• Автохімія (омивач скла, автошампунь, поліролі) 

• Фарба в балончиках на воді (аналогів в Україні не має) – призначення, 
екологічність?

• Виробництво монтажної піни 

• Клей для лінолеуму та паркету

Потенційні клієнти

• Власники авто, мийки, рітейл

• будівельний ринок український, міжнародний 

Потрібні 

• Інвестиції в технології та обладнання, виробництво монтажної піни, 
дослідження ринку, рецептуру



Продукт Б3 
ТОВ «Шалені інженери», Дніпро-Вінниця
Без-каркасний ангар (теплиця) із композитного матеріалу

• Продукт: ангар дешевше існуючих аналогів 

Строк монтажу менший ніж традиційний

Потрібні $150K для фінансування діяльності (інвестиції в пілотний продукт 
або попередня оплата)

Потрібні постачальники сировини для виробництва (відтермінування 
оплати):

• а) Вторинний ПВХ, без пластифікаторів, однорідний, без домішок 
(резина, штапіки, плівка і т.д). 

• б) Вторинний поліпропілен (від аграрної діяльності), агро-волокно. 



Продукт Б4
ТОВ «Бастіон 2009»
Вентильовані фасади з полімерів

• Продукт: система вентильованого фасаду з полімерів. Формований фасадний 
сайдінг імітує фасад з природніх матеріалів. 

Новий перспективний продукт, що значно дешевий за аналог, дозволяє 
економити   на якісних фасадах. 

• Локалізація - заміщення імпорту сировини, комплектуючих тощо з інших країн

• Клієнти: забудовники. Приватний сектор будівництва. 

• Потрібні інвестиції в обладнання для розширення асортиментної групи товару: 
$150К власні $100К залучені



Агріфуд (вирощування, переробка, 
виробництво)

• ТОВ Гайсинський молокозавод» (Сухе знежирене

молоко. Концентрат сироваткового білку)

• ПрАТ Вінницька Харчосмакова фабрика» (гірчиця 

Діжон)

• ФОП Бутенко – одноразовий посуд

• ТМ Funny Bear – еко-морозиво

• ТОВ «Лавін»

• Ecoliya (екологічні продукти)

• ФОП Мазур

• ПрАТ «Вінницький ОЖК» (Олія соняшникова 

високоолеїнова)

• MILLER FOODMARKET

• ТОВ «Органік-Д» (заморожені овочі)

• ФОП Мурик ІП

• ТОВ Аграна Фрут Україна (фруктово-ягідні

наповнювачі)

• ТОВ Люстдорф (виробництво молочних продуктів)

• ТОВ ТД Сан Агро, Харків-Вінниця (постачання

мінеральніих добрив)

• ТОВ Гранулка – (оптова торгівля, переробка продукти 

харчування)

• ТОВ «Бастіон 2009» (система крапельного зрошення)

• ТОВ «Ніна-В» (оптова торгівля товарами для харчової

промисловості)

• ПП Бойко (ТМ Гостинна оселя) - (експорт еко-

продуктів харчування)

• ТМ Мак-Вар" (ФОП) – (упаковка)

• СК "Зілля Трипілля« – (вирощування лікарських культур)



Продукт А1
ТОВ «Гайсинський молокозавод» 
Сухе знежирене молоко

Сухе знежирене молоко - дрібно розпилений сухий порошок 
білого кольору зі світлим кремовим відтінком, виробляють із 
пастеризованого знежиреного молока шляхом згущення та 
наступним його висушуванням. 

• Клієнти: кондитерська промисловість і хлібобулочна 
промисловість, м'ясна промисловість, виробники спортивного 
харчування, напоїв, косметична промисловість, виробники 
кормів для с/г тварин, пивоварна промисловість. 

• Ринок є постійно зростаючим. Натуральний тваринний білок є 
основою харчування людей, зручний у довготривалому зберіганні 
та транспортуванні.



Продукт А2
ТОВ «Гайсинський молокозавод» 
Концентрат сироваткового білку (КСБ)

Готовий концентрат сироваткового білка (однорідний тонко 

дисперсний порошок від білого до кремового кольору, має 

специфічний сироватковий солодкуватий смак, без сторонніх 

присмаків).

• Клієнти: виробники дієтичного харчування, спортивного 

харчування, косметична промисловість, фармацевтична 

промисловість. 

• Ринок зростаючий. Основою даного продукту є сироватні, легко 

засвоєні білки.  Зручний у довготривалому зберіганні та 

транспортуванні.



ТОВ «Гайсинський молокозавод» 
Продукти А1  А2
Сухе знежирене молоко. Концентрат сироваткового білку (КСБ)

Потрібні

• Інвестиції (власні $0,5Mio, зовнішні $2,0Mio)

• Виконання вимог глобальних ланцюгів постачання

• Глобальні партнери (дистриб’ютори) 



Продукт А3
ПрАТ «Вінницька Харчосмакова фабрика»
Гірчиця за рецептом Діжон

Локалізація - заміщення «імпорту» сировини з інших регіонів

• Насіння гірчиці (чорне, біле, жовте)

• Корінь хрону

Вихід на нові ринки збуту. 

• Пріоритет Європа. Збільшення об'ємів виробництва за рахунок 
нового обладнання. 

Партнери

• Торгові мережі національні та європейські

Потрібні: інвестиції - $300K (оцінка)



Продукт А4
ПрАТ «Вінницький ОЖК»
Олія соняшникова високоолеїнова

Продукт: Олія соняшникова високоолеїнова нерафінована та рафінована.  

Клієнти - вітчизняні підприємства харчової промисловості; великі закордонні компанії, що 

спеціалізуються на виробництві та дистрибуції рослинних олій та жирів. 

Очікується ріст попиту в ЄС у зв'язку з: 1) популяризацією здорового харчування, 2) потребою 

заміщення дорожчих олій (оливкової) дешевшими, але з аналогічними характеристиками. Олія 

соняшникова високоолеїнова є саме таким продуктом. 

Потреби: 

• національні аграрні виробники та постачальники олійного насіння з масштабами постачання 

насіння олійних культур до 80 тис тон по насінню соняшника в місяць 

• постачання насіння олійних культур залізничним та автомобільним транспортом до 3000 т на 

добу по насінню соняшника

• насіння соняшнику згідно з ДСТУ 4694:2006; насіння соняшнику високоолеїнове згідно ДСТУ 

7011:2009; 

• виконання вимог глобальних ланцюгів постачання



Продукт А5
ПрАТ «Вінницький ОЖК»
Концентрати фосфатидні

Концентрати фосфатидні з рослинних олій. Зокрема соняшниковий 
отримують при проведенні процесу сушки гідратаційного осаду, 
утвореного при гідратації соняшникової нерафінованої олії. 

Україна є лідером з експорту соняшникової олії, є доступ до сировини 
для виробництва фосфатидного концентрату. 

Соняшниковий фосфатидний концентрат не містить ГМО та алергенів і 
є альтернативою соєвому фосфатидному концентрату в Європі та Азії. 

Потенційні клієнти: 

• харчового соняшникового фосфатидного концентрату -
хлібопекарські підприємства, виробники шоколаду, фаст-фудів, тощо

• промислового фосфатидного концентрату – як важливий інгредієнт 
для комбікормів і кормових добавок - в тваринництві.



Продукт А6
ПрАТ «Вінницький ОЖК»
Біодизель з ріпакової олії

Біодизель з ріпакової олії. Використовується як екологічно чистий вид палива або 

паливна добавка. 

На даний час, майже весь ріпак експортується за кордон, в Польщі і Чехії з нього 

виробляють біодизель і продають в країни ЄС. 

Заміна експорту сировини та продаж готового продукту збільшить надходження 

валютної виручки в країну та поповнення державного бюджету. 

В Україні на даний час обмежена кількість підприємств, що мають потужності з 

виробництва біодизелю. 

Даний продукт також може частково замінити імпорт палива. 

Для запуску виробництва біодизелю в Україні необхідно створення відповідних 

економічних та законодавчих умов; насіння ріпаку згідно з ДСТУ 4966:2008



Продукт А7 
ТОВ «Бастіон 2009»
Система крапельного зрошення

• Система крапельного зрошення. Перспективний тому, 

що дозволяє збільшити кількість врожаю і прибутки для 

фермерів. 

• Клієнти: аграрії. Ринок на стадії становлення.

• Потрібні значні інвестиції



Продукт А8 
ТОВ "ОРГАНІК-Д"
Заморожені овочі

• Заморожена цибуля, заморожена морква. Продукти харчування високої 
біологічної цінності, зберігають практично всі корисні речовини і живильну 
цінність свіжої плодоовочевої продукції, можна варити, жарити, запікати і 
тушити, пришвидшують процес приготування. 

• Локалізація - заміщення імпорту готової продукції та сировини з інших країн

Клієнти: Продуктові мережі магазинів, супермаркети, заклади харчування, 
державні заклади освіти та медицини. 

• Вітчизняний ринок замороженої плодоовочевої продукції знаходиться у стадії 
інтенсивного розвитку. Причини - зростання об’ємів виробництва 
плодоовочевої продукції, зміна раціону харчування споживачів через 
прискорення ритму життя, підвищення рівня доходів населення. На сьогодні 
потреби вітчизняних споживачів задовольняються лише на половину.

• Інвестиції - тунель для заморожування овочевої продукції - 500 000$



Послуги

• ТОВ «Бухгалтер Бізнес Груп» (аутсорсинг) 

• ПП Аудиторська фірма «Гросбух» (інтеграція)

• ТОВ Агентство відеовиробництва і реклами «Фенікс Медіа» (Відеовиробництво, 
сайти, СЕО, СММ, дизайн, тексти, рекламні кампанії)

• ПП «Компанія «Вінець» (Компьютерна техніка) 

• Medestet Cosmetology (медицина)

• ТОВ «Центр експертиз та бізнесу «Капітал-Інвест» (послуги)

• ТОВ Бухгалтерська клініка Зубрицької АФ (Послуги обліку та аудиту; 
експертизи, в тому числі збитків; оцінки бізнесу)

• ФК «Лука Пекарня» - (хлібопекарня)

• Сервіс top20.ua (бізнес-довідка)

• «Подільська Січ» (зберігання та утилізація небезпечних промислових відходів)



FMCG , легка промисловість

• ФОП Бутенко (Одноразовий посуд, наповнювачі для туалетів 

домашніх тварин)

• ПП Компанія «Вінець» (Виробництво та продаж вечірнього 

,весільного та дитячого одягу (сукні))



Поєднання учасників – приклади (1)

1. Допомога у налагодженні зв'язків  ТМ Vineya (ФОП Швець О.) із 
Західноукраїнським кластером індустрії моди, в рамках чого здійснено 
робочу поїздку до Львову, та досягнуто попередні домовленості про 
співпрацю та спільну участь у виставках за кордоном 

2. ТМ Еколія (ПП Все с.в.і.т) допомога у налагодженні збуту екопродукції в 
супермаркетах Вінниччини ,які належать членам Спілки підприємців Стіна

3. Сільськогосподарський кооператив Зілля Трипілля допомога у налагодженні 
постачання ефірної олії іншому учаснику проекту ТОВ Хімрезерв- Вінниця

4. ФОП Бутенко Олександр допомога у налагодженні зв’язків із членом 
Громадської спілки "Полтавська асоціація бізнесу" мережею низьких цін 
«Аврора», щодо збуту виробляємої продукції



Поєднання учасників – приклади (2)

5. ТМ Еколія проведено 2 робочі зустрічі за сприянням та на базі Спілки 

підприємців Стіна із Європейським інститутом здорового харчування, щодо 

спільного експорту виробників еко- продуктів харчування

6. ФОП Мазур В. налагоджений збуту виробляємої продукції члену спілк4и 

підприємців Стіна

7. ФОП Бойко Т.В. (ТМ Гостинна оселя) розглядає можливість координування 

спільного експорту виробників еко-продуктів харчування



Результати інтерв'ювання

?   Ваші коментарі та запитання



Проект
«Відновлення та розвиток економічних зв’язків»

ВІННИЦЯ

2022



Конференція

10   листопада



Групи потреб

• Налагодження зв’язків у Вінниці

• Відновлення та налагодження зв’язків в Україні

• Фінансування обігового капіталу, кредит

• Інвестиції

• Налагодження зв’язків за кордоном



Можливі форми об’єднання

• Участь в ланцюгах постачання для перспективних продуктів

• Закупівельні групи

• Збутові/маркетингові групи

• Кооперативи (виробничі/переробні)

• Каси взаємодопомоги (фінансування обігових коштів)

• Взаємні (спільні) інвестиції

• Спільне навчання – імпорт, експорт, управління, 

переговори…



Вебінар - конференція

• Вебінар-презентація результатів для учасників проекту 

(27 вересня, 15.00 – 16.00)

• Презентація результатів 

• Питання від учасників для конференції

• Презентація віднесення до певних індустрій – робочих груп

• Завдання – ідентифікація потенційних партнерів

• Формування груп для участі в конференції – за результатами 

ідентифікації партнерів

• Конференція (10 листопада)



Конференція (10 листопада)

• Повторна само-ідентифікація по індустріям

• Ідентифікація потенційних партнерів

• Формування груп для участі в конференції – за 
результатами ідентифікації партнерів

• Презентації перспективних продуктів

• Обговорення форматів об’єднання

• Презентації партнерів та обговорення

• Знайомства та зустрічі

• Перемовини та угоди



Можливі партнери конференції

• Зацікавлені донори - партнери

• Укрексімбанк

• Регіональна влада

• Вінницький бізнес-клуб

• Експортно-кредитне агентство (українські, європейські)

• Офіс просування експорту (МЕРТ)

• Профільні бізнес-об’єднання

• Посольства, міста-побратими (інвестиції)

• Профільні інвестиційні ком’юніті …



Конференція

?   Ваші коментарі та запитання



Проект
«Відновлення та розвиток економічних зв’язків»

ВІННИЦЯ

2022


