АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Виробництво сухого равликового слизу
Опис проєкту

Виробництво
ліофілізованого
слизу
(сухої
речовини)
середземноморського равлика Helix aspersa Maxima і Helix
aspersa Muller.

ФГ «Здравлик» вирощує середземноморського
равлика та виробляє слиз равлика (рідку сировину).
Виробництво рідкого слизу равлика складає
100
тонн на рік, з можливістю збільшення обсягів виробництва.
На сьогодні ФГ «Здравлик» виготовляє обмежену
кількість ліофілізованого слизу равлика та має зразки й
відповідні експертизи продуктів.
Продукт промислово використовується світовою
фармацевтичною та косметичною промисловістю у вигляді
переробленого сухого порошку.
У подальшому планується запуск виробництва
гідролізатного пептиду равлика та ферментативного
гідролізу равликової сировини.

Ініціатор проєкту

Тривалість проєкту

ФГ «Здравлик»

6 місяців

Цілі проєкту
• виробництво високотехнологічної української
продукції з обмеженим виробництвом в світі;
• розвиток українського експорту з високою
доданою вартістю;
• створення нових робочих місць.

Економічні показники проєкту
Необхідний інвестиційний капітал:

$ 0,5 млн

Чистий приведений дохід – NPV

$ 2 млн

Індекс дохідності - PI

4,3

Внутрішня норма рентабельності - ІRR

111 %

Період окупності - РР
EBIDA

1 рік
$ 0,7 млн

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Виробництво сухого равликового слизу
Місце розташування проєкту:
Технічні параметри проєкту

село Гречане, Петриківський район,
Дніпропетровська область

Характеристика ділянці:
• загальна площа ділянок: 3,5 га;
• цільове призначення: сільськогосподарського
призначення, пасовища;
• кадастровий номер: присвоєний;
• розпорядник: ФГ «Здравлик».

3,5 hа

Павлоград

Інженерна інфраструктура:
водопостачання, електропостачання у наявності
та не потребує додаткового інвестування

Логістична інфраструктура:
• траса Р-52 - 8 км;
• 12 км до смт Петриківка;
• 58 км до м. Дніпро.

Механізм співробітництва
• спільне підприємство;
• кредитні кошти;
• гранти.

Додаткова інформація
Лідером світової переробки слизу равлика є Китай,
США, Корея, Індія, Австралія. Розвиток
геліцекультури в Україні сприяє виходу
українським компаніям на світові ринки з
равликовою переробленою продукцією.
ФГ «Здравлик» розробило та освоїло власну
технологію відбору слизу та виробляє готовий
продукт.

Дніпропетровське інвестиційне
агентство
Адреса:
49004, Україна, м. Дніпро,
пр. О. Поля, 2, каб. 538
Web:
www.dia.dp.gov.ua
Контактна особа: Шарай Юлія
Тел.: +38 056 742 86 34
E-mail: sharay@dia.dp.ua

