
Галіція Грінері 

Свіжі та якісні овочі з України 



Основні параметри проекту 

• Місцезнаходження  –  м. Буськ, Львівська обл. 
• Земельна ділянка – 20 га в оренді на 49 років  
• Теплиці (проектовані) – 15 га 
• Теплиці (поточні) – 8 000 м2  для вирощування салатів 
• Виробництво (поточне) – до 2 000 000 штук салатів в рік 
• Виробництво (проектоване) – вирощування салатів, 

помідорів, огірків та червоного перцю (Для прикладу 
більше 12 000 тон томатів в рік, при вирощуванні тільки 
томатів).  

• Технологія –  Високотехнологічна/автоматизована 
Голандська теплиця 



Історія 
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- Отримано земельну ділянку площею 20 га в 
оренду на 49 років. Призначення ділянки – 
будівництво тепличного комплексу (С/г) 
 
 - Компанія Галіція Грінері заснована акціонерами з 
Нідерландів 

В 2015-му завершено перший етап будівництва. 
Здійснені усі необхідні капітальні інвестиції для 
швидкого зведення наступних 10 га теплиць, залито 
фундамент та проведено мережі для 5 га теплиць, 
перша черга вирощування салатів введена в 
експлуатацію 

Після досягнення запланованого рівня виручки в 
першому році вирощування, акціонерами 
інвестовано у розбудову секції вирощування салатів. 
Площа вирощування салатів збільшена на 120% 

Переломний момент для компанії. Розроблена  та 
імплементована стратегія продаж дозволяє 
реалізовувати більші об'єми та ширший перелік 
продуктів. Швидкий ріст в об'ємах вирощування 
потрібен для цього. 
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Компанія заснована та перебуває 
у  100% власності акціонерів з 
Нідерландів. 

 
Особливий внесок акціонерів: 
 
-     Знання та досвід в тепличному 

бізнесі. 
 

- Інтернаціональний менеджмент 
 

- Якісна фінансова звітність за 
міжнародними стандартами 
 

- Європейські цінності ведення 
бізнесу – прозоро та 100% 
легально  

 
-      Доступ до капіталу 



Поточна діяльність 

8000 м2 теплиць у 2018 досягнули: 

 

• Більше 1 922 909 штук вирощеного 
салату 

• Чистий дохід – 600 тис. євро (без ПДВ)  

• Валовий маржинальний дохід – 44%  

• EBITDA – 100 тис. євро  

•  Продажі з 1-го м2 – 90 євро/рік. 

• Виробнитво на 1 м2 – 36.7кг (294 т)/рік  

•  30 працівників (70% з котрих жінки). 

• Прибуток згідно НПСБЗ   

 



Стратегія продаж 
СУПЕРМАРКЕТИ 

ГУРТОВИКИ 

РЕСТОРАНИ/ХОРЕКА 

Наші клієнти: МЕТРО, СІЛЬПО, АШАН, АРСЕН, ВАРУС, 
Близенько, ТАМ-ТАМ, Свій Маркет 

Ціль: збільшити об'єми та різновиди продукції  

Ми обслуговуємо більше 40 ресторанів у Львові 
 - найбільш надійні клієнти; 
-  жодних затримок в оплатах; 
-  найбільша націнка в продажах.  

Ціль – розробити аналогічну мережу у Луцьку, 
Тернополі, Івано-Франківську, Моршині та Буковелі 

Сегмент клієнтів котрі готові купувати весь надлишок 
продукції 365 днів у році. 



  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 

Відсоток продаж в порівняння з відсотком виробництва 

Supermarkets Restaurants Bulk 

• Найвищий пріоритет Супермаркети 

• Високий пріоритет Ресторани 

• Нижчий пріоритет Гуртовики 

УСІ 
ПРОДАЖІ 



Ми ЕКО 

• CO2(парниковий газ), що виробляється від спалювання 
природнього газу в газовому котлі в основному споживається 
рослинами через процес фотосинтезу та сприяє кращому росту 
рослин 
 

• Комбінована робота газового та твердопаливного котлів 
 
• Жодних пестицидів чи шкідливих інсектицидів 

 
• Високо ефективний автоматизований процес використання 

води 
 

• Споживання природного газу в 2-3 рази менше типових пост 
радянських теплиць, котрі в основному функціонують в Україні  



 
Сергій Ленчук  
Директор ТзОВ Галіція Грінері 
 
 
 
Майкл Хондерс 
Головний агроном та проект-менеджер 
компанії 
 
 
 
 
Андрій Захаревич 
Фінансовий директор 

Місцева Команда 



Команда Food Ventures 

Dirk Aleven 

Керівник групи  

 

 

Dick de Jong 

Головний агроном групи 

 

 

Eric van der Meer 

Фінансовий експерт/ бізнес аналітик. 



Діяльність Food Ventures сьогодні 
Україна 

• 0.8 га теплиць для вирощування салатів (+ 0.6 га обслуговуючих приміщень).  14 
га доступні для будівництва додаткових теплиць 

• Можливість встановлення опалення на біомасі  

• Заплановане розширення до 3,3 га в 2018 році.  

Грузія 

• Регіональний тестовий центр 

• 2.5 га (+  0.4 га обслуговуючих приміщень), 4 га доступні для будівництва 
додаткових теплиць 

• Виробництво помідорів, салатів та огірків 

• Геотермальне опалення, можливість розширення до 6,5 га 

Казахстан 

• Обслуговування поточних  8 га теплиць. Високі показники вирощування (75 кг/м2 
– найвищий показник в Казахстані) 

• Виробництво 5 га теплиць для вирощування помідорів (+ 1.6 га обслуговуючих 
приміщень ), будівництво завершено в листопаді 2018. 

• Можливість розширення до 15 га виробництва на привабливих умовах. 



РОЗШИРЕННЯ 

Давайте вирощувати більше 
здорової продукції в Україні 



Можливості розширення до 15 га  

 На земельній ділянці площею 20 га 
запроектовано будівництво 15 га теплиць 

 
 Значна частка капітальних інвестицій для 

тепличного комплексу площею 15 га 
понесена на першому етапі будівництва 
 

 Розширення може відбуватись етапами та 
з різними виробничими площами 
 

 Різні види овочів можуть бути вирощенні 
та зміна такого виду в тій же теплиці не 
спричиняє великих затрат 
 



Можливість покрокового  
розширення 

 10 га землі вже сьогодні підготовленні  
для старту будівництва в будь який 
момент 
 

 Жодних інвестицій в інфраструктуру 
для даної площі 
 

 Частина будівельних робіт була 
проведена в першій черзі будівництва 
 

  5 га мінімальна економічно доцільна 
площа для розширення. Вирощування 
помідорів обрано для цього етапу 
розширення 

 
  Розроблена мережа продаж з 

легкістю поглине об'єми виробництва. 
 
 Час від початку будівництва до перших 

грошових надходжень: 6-9 місяців 



Технологія 
“Ultra-Clima” 

Використовуватиметься для вирощування 
помідорів 

 “інкубатор завтрашніх інновацій” 
зроблений компанією KUBO 
(www.kubogroup.nl) 

 

•  Надвисока врожайність 

•  Максимальна безпека овочів 

•  Мінімум енергії  

•  Мінімум споживання води 

•  Зменшення викидів CO2  

•  Оптимальна окупність 

 

http://www.kubogroup.nl/


• 2,000,000 євро капітальних затрат на 
будівництво 1 га теплиці з 
технологією “Ultra-Clima” включно з 
теплицею, обладнанням, траспортом, 
будівельними роботами тощо. Все 
для початку вирощування овочівю. 

 
• 900,000 євро – чистий дохід (виручка) 

з 1 га. 
 
• 400,000 євро – EBITDA/1 га 

Інвестиції 



Відкриті до співпраці 

• Фінансування (Кредит чи капітал) 

• Експорт продукції 

• Партнерство 

Відкриті до співпраці 

Сергій Ленчук 

+38067 676 74 27 

serhiy@galiciagreenery.com  

mailto:serhiy@galiciagreenery.com


Sales 

 


