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1. Резюме Проекту 

Концепція Проекту Створення та організація роботи ветеринарної клініки в одному з 

густонаселених районів великого міста.   

Місцезнаходження Столиця України, обласні центри або м. ……… 

Графік реалізації Проекту Проектний період ... роки 

Період необхідний для запуску Проекту ... місяці 
 

Бюджет Проекту Вартість Проекту $... 
 

Прибутковість Проекту   Валовий дохід за 4 роки реалізації 
Проекту $... 

Капіталізований чистий прибуток 

за 4 роки реалізації Проекту $ ... 

Сукупний грошовий потік за 4 роки 

реалізації Проекту $ ... 
 

Інвестиційна привабливість 

Проекту 

Ставка дисконту ... % 

DPP (дисконтований період окупності) ... роки 

NPV (чиста приведена вартість) $ ... 

IRR (внутрішня норма доходності) ... % 

PI (прибутковість вкладень) ... 
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2. Проект 

2.1. Опис Проекту 

2.1.1. Концепція Проекту. Опис бізнес-ідеї 

 

Метою реалізації Проекту є відкриття та організація роботи ветеринарної клініки 

середнього класу. На сьогодні ветеринарний бізнес як у столиці, так і у віддалених від столиці 

великих містах  переживає хвилю підйому та активного розвитку. Попит на послуги 

ветеринарних клінік завжди відрізнявся стабільністю, а ринок ветеринарних послуг динамічно 

розвивається. Любов до домашніх тварин, часом, дуже екзотичних, робить приватні клініки для 

тварин дуже популярними. Крім того, останнім часом помітна тенденція до урбанізації 

населення та збільшення кількості густонаселених спальних районів у великих містах, тому 

якісні послуги з лікування домашніх улюбленців будуть користуватися попитом і надалі.  

Реалізація планового Проекту в сфері лікування домашніх тварин, а саме організації 

роботи ветеринарної клініки, дозволить ініціатору Проекту освоїти перспективний ринок, що 

динамічно розвивається, та отримати високі фінансові результати. 

Для реалізації поставленої мети планується використовувати в роботі якісне сучасне 

клінічне терапевтичне та діагностичне обладнання та сформувати структуру кваліфікованого 

персоналу в клініці.  

Ураховуючи особливості цього бізнесу, для роботи клініки буде важливим, щоб 

головний ветеринарний лікар уже мав успішну історію своєї діяльності, сформовану базу 

клієнтів, гарну ділову репутацію. Це забезпечить приплив постійних клієнтів та стартовий 

потенціал для подальшого розвитку.   

Завданнями Проекту виступають: 

1. Вихід і завоювання позицій на ринку ветеринарної медицини великих міст; 

2. Задоволення споживчого попиту на якісні ветеринарні послуги; 

3. Отримання високих фінансових результатів ініціатором Проекту. 

У рамках поставлених задач цілями розробки даного Проекту виступають: 

4. Обґрунтування рентабельності організації і подальшої роботи ветеринарної 

клініки; 

5. Опис організаційно-технологічних аспектів організації такого бізнесу; 

6. Побудова фінансової моделі ведення бізнесу та обґрунтування його інвестиційної 

привабливості та прибутковості. 
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2.1.2. Місцезнаходження Проекту, схема площі 

 

Проектом планується організація роботи ветеринарної клініки. Враховуючи 

рекомендації спеціалістів щодо вибору приміщень для ветеринарної клініки, у рамках відбору 

місця розташування майбутньої клініки для тварин необхідно керуватися такими основними 

характеристиками: 

1. Приналежність: Приватна власність або довгострокова оренда, нежитловий фонд; 

2. Площа: Загальна площа повинна бути не менше ... кв. м. Додатково необхідні 

приміщення для офісу на ...-... працівники, складське приміщення, площею не 

менше ... кв. м.  

3. Місце розташування: центральна частина невеликого промислового розвинутого 

міста з населенням не менше ... тис. осіб; густонаселений район обласного центру 

великого міста з населенням більше ... тис. осіб. Зона інтенсивного руху пішоходів. 

Бажано – місце для паркування автомобілів і можливість облаштування майданчика 

для вигулу собак. При цьому необхідно, щоб місце відповідало  нормам 

розташування ветеринарних клінік (Наказ МОЗ України від 19 червня 1996 р. «Про 

затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів»), близькість до житлових будинків не повинна бути меншою ... м. 

4. Фасадна частина: вхід у приміщення клініки має бути окремим. Бажано, щоб 

приміщення було з великими вікнами вздовж фасадної частини будівлі. 

5. Комунікації: наявність стаціонарного водопроводу, опалення, гарячої та холодної 

води, каналізації. Можливість підключення до ...-х фазної електромережі, наявність 

не менше ...-х телефонних номерів.   

При цьому приміщення має пройти перевірку спеціальними службами на протипожежну 

безпеку, на технічний стан приміщень, в яких будуть зберігатися сильнодіючі препарати. Якщо 

буде використовуватися рентген (як у нашому випадку), то необхідно зробити проект кабінету, в 

якому його планується встановити. Проект потім має бути затвердженим у Санепідемслужбі, а 

встановлення рентгену мають проводити спеціалісти, які мають на це дозвіл. 

Аналізуючи основні вимоги до розташування ветеринарних клінік, пріоритетними є 

місця поблизу паркової зони, окремо стоячі двоповерхові будівлі, а також споруди в нових 

спальних районах великих міст з багатоповерховою забудовою, що забезпечить постійний 

притік клієнтів. 

Придбання приміщення вимагає значних початкових капіталовкладень, а тому 

Проектом розглядається варіант оренди необхідної площі, де буде розташовуватися 

ветеринарна клініка. Середня ціна оренди приміщення для клініки складає $ ... за 1 кв. м. на 

місяць. 
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За словами експертів, у клініці необхідно передбачити невеликий хол, окремі кімнати 

для терапевтичної та хірургічної приймальні, операційну, приміщення для проведення усіх 

можливих біохімічних аналізів та приміщення, де буде знаходитися діагностичне обладнання. 

Крім того, бажано, щоб було два виходи. Уважно необхідно поставитися і до ремонту будівлі: 

наприклад, операційна и біохімічна лабораторія обов’язково мають бути обкладені кахлем, для 

організації роботи рентген-кабінету знадобиться окрема кімната з залізними дверима. Крім того, 

у ветеринарній клініці завжди має бути гаряча та холодна вода.  

Рисунок. Схема площі приміщення 
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2.1.3. Виробничий процес Проекту. Обладнання та активи 

 

Проектом планується, що клініка працюватиме з ... до .... Крім того, планується 

проводити нічні чергування для того, щоб клієнт міг отримати необхідну допомогу у будь-який 

час.  

Основні ветеринарні послуги: 

  

  

  

При цьому планується, що клініка буде працювати з такими тваринами: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Для цього у клініці має працювати чотири практикуючих лікаря з високою діловою 

репутацією і значним досвідом роботи. 

У клініці будуть проводитися такі хірургічні операції: 
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У ветеринарній клініці будуть здійснюватися такі види акушерських та гінекологічних 

послуг: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Також у клініці буде стаціонар, де після операції тварини зможуть відпочити після 

хірургічного втручання під наглядом лікарів. 

Ветеринарна клініка буде надавати також ритуальні послуги, тобто послуги з кремації 

тварин. Крім того, буде можливість придбати абонемент на обслуговування тварин. У цьому 

випадку для господарів тварин буде можливість оплатити у комплексі такі послуги: прогін 

глистів, ... вакцинації.  

Тобто для повноцінної роботи клініки необхідно, щоб у приміщенні ветеринарії 

обов’язково була оглядова кімната, терапія, хірургія, кабінет УЗД, рентген-кабінет, кабінет 

електрокардіографії, маніпуляційна, кабінет головного лікаря, а також великий коридор, де буде 

розміщуватися реєстраційна та невелика зала очікування.   

При цьому, у приймальні буде проводитися первинний огляд тварин та всі необхідні 

маніпуляції. В операційній (хірургії) буде проводитися хірургічний огляд пацієнтів, підготовка до 

операції та безпосередньо оперативне втручання. У стаціонарі пацієнти будуть залишатися в 

післяопераційний період; за необхідності інтенсивної терапії при різних захворюваннях, а також 

у тих випадках, коли у власників немає можливості самостійно виконувати приписи лікарів та 

доглядати за хворими тваринами. 

Планування клініки, перш за все, залежить від основних видів робіт та послуг, які 

будуть виконуватися та надаватися. 

Приймальня буде достатньо великою, мати зручні стільці та лавки. Обов’язково має 

бути вішалка, де клієнти могли б залишати свій одяг. Стіни приймальні можуть бути обклеєні 

шпалерами, що миються. 

 В приміщенні для огляду та лікування мають бути: стіл для лікування, кошик для 

сміття, стільці, негатоскоп, штатив для крапельниці, ваги, шафа для зберігання 

перев’язувальних матеріалів та необхідних медикаментів. В цій кімнаті має бути гарне 
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освітлення: (краще за допомогою люмінесцентних світильників), але також необхідно, щоб були 

темні штори чи жалюзі, щоб проводити офтальмологічне дослідження. 

Операційна має включати: операційний стіл, лампи, стіл для інструментів, наркозний 

апарат, підвісне обладнання для вливання, шафи для зберігання хірургічного інструментарію та 

матеріалів для операції. Вона повинна бути обкладена кахельною плиткою, або шпалерами, що 

миються, там мають бути завішані вікна, щоб люди, які йдуть вулицею, не бачили хірургічних дій 

лікарів. Температура в приміщенні має регулюватися за допомогою кондиціонера.  

Стаціонар призначений для стаціонарного прийому та лікування пацієнтів. 

Найбільшою проблемою може бути шум, який створюється тваринами (гарчання собак тощо). 

Тому приміщення має бути звукоізольованим. Тварин розміщують у клітках та вольєрах. Стіни 

та підлога мають бути пристосовані для миття  та дезінфекції (краще, щоб це було у всій 

клініці). У стаціонарі мають бути водопровід, стіл для лікування, шафа для медикаментів, та 

інструментів, хороше освітлення, а також вентиляція. 

Крім того, необхідно виділити окремі приміщення для рентген-апарату, апарату УЗД, 

електрокардіографа.  

Обладнання для клініки може бути як вітчизняним, так і з-за кордону. УЗД-апарат варто 

купляти німецького чи японського виробництва, а хірургічні столи хорошої якості можна знайти і 

у вітчизняних виробників.  

Диференціація цін на обладнання дуже значна, і все залежить виключно від фінансових 

можливостей ініціатора Проекту. Для нашої клініки планується купляти обладнання, що вже 

було у використанні. Це значно вплине на рівень цін у сторону зниження. 

Оскільки наша ветеринарна клініка претендує на статус клініки середнього рівня, то 

середні затрати на обладнання складуть близько $ ... тис. 

На ринку обладнання для клінік добре зарекомендували себе такі фірми, як Укрмед, 

Інтермед. Провести закупку обладнання сьогодні можна навіть через каталоги, де вказані ціни і 

усі необхідні параметри обладнання. 

 Обладнання для ветеринарної клініки.    

Для повноцінної роботи знадобиться стандартне клінічне обладнання (операційні та 

оглядові столи, лампи, хірургічні набори інструментів, лазерний терапевтичний комплекс, 

наркозний апарат, стерилізатори, ларингоскоп, аспіратор, газовий аналізатор, стійки для 

інструментів та ін.). Крім того, значну частину витрат на обладнання складають витрати на 

закупку діагностичного обладнання. До нього відносять рентген-апарат, апарат УЗД, 

електрокардіограф, гастроскоп, ветеринарний ендоскоп.  

УЗД-діагностика. 

За допомогою цього апарату ветеринар може подивитися стан та форму внутрішніх 

органів, побачити зміни, якщо вони є. Процедура проходить без болю і страшних маніпуляцій, 
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лікар просто водить узд-датчиком по черевній порожнині і на екрані бачить картинку, за якою 

ставить діагноз. 

Портативна ветеринарна чорно-біла цифрова 

ультразвукова діагностична система ... ... (апарат УЗД).  

Технічні характеристики: 

-  

-  

-  

Ціна: $.... 

 

Рентген-діагностика. 

Комплекс для ветеринарії цифровий рентгенографічний «...-...» - рентгенівський 

засіб (моноблок), що підключений до однофазної мережі ... В; стійка-утримувач для 

рентгенівського пристрою; монітор зі стійкою – автоматизоване місце лікаря; цифровий приймач 

«...-...», встановлений під декою хірургічного стола; спеціалізований прозорий рентген-стіл, що 

забезпечує проведення рентгенографії у положенні тварини сидячи, стоячи, лежачи та в 

латеропозиції; захисна ширма.  

Технічні дані: 

-  

-  

-  

Ціна: $ .... 

 

Ендоскопія. 

Ендоскоп – це оптичний прилад, що дозволяє 

візуально подивитися стан внутрішніх органів через природні 

отвори чи хірургічні надрізи. Використовується для вивчення внутрішнього стану шлунку, 

кишковика, сечового міхура та черевної порожнини у тварин.   

Ендовідеокамера ......  

 

Характеристики: 

-  
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-  

-  

Ціна: $ .... 

 

Гастроскопія. 

Вона є найбільш інформативним методом діагностики патологій стравоходу, шлунку, 

дванадцятипалої кишки. Під ендоскопічним контролем проводиться діагностика та лікування 

пухлин, слухового проходу, носу, боталового протоку,  колапсу трахеї у собак, видалення 

пухлин, стерилізація. Переваги ендоскопії – мала імовірність травмування, візуалізація, 

операція без розрізів.   

 

Гастроскоп ... ... 

Технічні характеристики: 

  

  

  

  

  

  

  

Ціна: $ .... 

 

ЕКГ-діагностика. 

ЕКГ-діагностика проходить безболісно – до грудної клітини тварини прикріплюють 

датчики, що йдуть до електрокардіографа, який знімає дані. ЕКГ-

діагностика дозволяє подивитися, як працює серце, побачити 

відхилення, якщо вони є, швидко поставити діагноз. Що стосується 

хвороб серця. 

Ветеринарний електрокардіограф ... ... ... 

Електрокардіограф "... ..." (VET): ...-х канальний синхронний 

електрокардіограф з ...-х канальним термопринтером ... мм та 

графічним дисплеєм на 1 канал.  

             Основні переваги приладу: 

-  

-  

-  

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.olympus.co.ru/med/pct/gif-e3.jpg&imgrefurl=http://www.olympus.co.ru/med/endo/gastr/gif-e3.html&h=444&w=600&sz=92&tbnid=NbOdgyymDoaLEM:&tbnh=90&tbnw=122&prev=/search?q=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF&docid=lbV74WUBCk2AGM&hl=ru&sa=X&ei=6T3vTv26K8_pOZC7pNMJ&ved=0CDwQ9QEwBA&dur=1604
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-  

-  

  

  

  

  

  

Ціна: $.... 

 

Стіл операційний п’ятисекційний ветеринарний 

Стіл операційний п’ятисекційний ветеринарний СОВ 

призначений для проведення невеликих та внутрішньочеревних 

операцій у середніх та крупних тварин.  

Габаритні розміри ...* ... мм. Висота – від ... до ... мм. 

Ціна: $ .... 

 

Стіл ветеринарний універсальний малий (СВУМ) 

Хірургічний стіл, спеціально розроблений для потреб ветеринарії, з 

великою кількістю додаткових аксесуарів. СВУМ – це хірургічний стіл 

нового покоління, що втілив у собі найкращі технічні рішення вітчизняних та 

зарубіжних аналогів.   

Ціна: $ .... 

 

 

Окрім професійного ветеринарного медичного обладнання для організації роботи 

ветеринарної клініки необхідно закупити офісну техніку: комп’ютерну техніку, касовий апарат, 

телефонні апарати, а також меблі для обладнання кімнати головного лікаря та приміщення для 

медичного персоналу. 

Детальний перелік необхідного обладнання, меблів, їх кількість та вартість дивіться у 

Додатку №....  
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2.1.4. Кадри 

 

Загальна кількість персоналу, яка знадобиться для реалізації Проекту складе – ... осіб, 

що зумовлено особливостями цього бізнесу та графіком роботи ветеринарної клініки. 

Для роботи ветеринарної клініки знадобиться ... лікарі зі стажем роботи та ... – без 

досвіду роботи. Як правило, лікарі з досвідом роботи ведуть первинний прийом пацієнтів, 

назначають курс лікування, роблять операції, а молоді спеціалісти працюють на повторних 

прийомах, проводять процедури. 

Лікарів-початківців, як правило, обирають серед випускників профільних ВУЗів. Однак 

професіоналами вони стають десь через ...- ... років, коли отримують необхідний досвід роботи 

та вже мають свою клієнтську базу. 

При цьому, лікарям буде запропоновано плаваючий графік роботи, з розрахунком, що у 

години пік у клініці буде обов’язково ... лікаря.  

Клініка буде використовувати дві основні системи оплати праці – відрядну (лікар 

отримує ...- ... % від суми заявки) та погодинну (...-... грн. за годину, в залежності від кваліфікації 

та досвіду роботи лікаря).  

Основний мінус ветеринарної практики полягає у тому, що немає вихідних та свят і 

важко розпланувати свій час. Більшість викликів припадає на вечірні години, часто доводиться 

працювати вночі.  

Для роботи у клініці потрібні ветеринари, що спеціалізуються у різних областях:  

Терапевт – огляд тварин, постановка діагнозу, терапевтичне лікування. 

Хірург – проведення хірургічних операцій у тварин, кастрація, стерилізація. 

УЗД-спеціаліст – проведення ультразвукового дослідження внутрішніх органів, 

постановка діагнозу; 

Кардіолог – проведення дослідження ЕКГ, обстеження і лікування серцево-судинної 

системи; 

Офтальмолог – діагностика, лікування, профілактика хвороб органів зору у тварин; 

Герпетолог – лікування хвороб у рептилій (змій, черепах, ящірок, крокодилів тощо); 

Орнітолог – діагностика і лікування захворювань у птахів. 

До адміністратора, який консультуватиме клієнтів клініки є специфічні вимоги - вміння 

заспокоїти клієнта, відкинути його необґрунтовані претензії та уміння тактовно відмовити. 

 Щодо бухгалтера, то його присутність щоденно у клініці не є необхідною, тому 

можливо вибрати людину за сумісництвом, яка оформлюватиме та здаватиме всі необхідні 

звіти. 

Прибиральник приміщення має бути порядною та обов’язковою людиною, що 

відповідатиме за чистоту та дотримання правил гігієни у клініці. 
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Таблиця. Штатний розпис Проекту 

№ 
п/п 

Посада 

Кількість 

штатних 

працівників 

Місячний 

оклад на              

1 особу 

Фонд 

оплати 

праці 

Нарахування 
на ФОП 

Загальні 

витрати на 
оплату 

праці 

Адміністративний персонал 

1 
Директор 

(Головний лікар) 
... $... $... $... $... 

2 Бухгалтер ... $... $... $... $... 

3 
Практикуючий 

лікар 
... $... $... $... $... 

4 
Асистент лікаря 
(молодий 

спеціаліст) 

... $... $... $... $... 

5 Адміністратор ... $... $... $... $... 

6 
Прибиральник 
приміщень 

... $... $... $... $... 

  Всього ...   $... $... $... 

 

Таким чином, загальні витрати на оплату праці на місяць складуть – $ ..., з них: 

 Фонд оплати праці – $ ...; 

 Єдиний соціальний внесок (нарахування на ФОП) – $ .... 
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2.1.5. Дозвільна документація 

Для здійснення будь-якого виду підприємницької діяльності необхідною умовою є 

державна реєстрація (Господарський Кодекс України). 

Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи 

подаються виконавчому комітету міської, районної в місті ради або районній, районній міст 

Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за 

місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта такі документи: 

 рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про 

створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених 

ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих 

зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; 

 статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва; 

 реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну 

реєстрацію; 

 документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного 

фонду суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом; 

 документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. 

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення 

юридичної особи, подають реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою 

про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної 

особи - платника податків та інших обов’язкових платежів і документ, що засвідчує внесення 

плати за державну реєстрацію. 

Місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на дату 

державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників 

або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди або іншим 

відповідним договором. 

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться за наявності 

всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше п’яти робочих днів. 

Органи державної реєстрації зобов’язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної 

картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну 

реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних 

осіб), який надається органам державної реєстрації органами державної статистики, або 

ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів. 

За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для реєстрації документів, не 

передбачених законом, посадові особи несуть адміністративну відповідальність згідно із 

законодавством. 
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У п’ятиденний термін з дати реєстрації органи державної реєстрації направляють 

примірник реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію відповідному державному 

податковому органу і органу державної статистики та подають відомості про державну 

реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності до органів Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Пенсійного фонду України. 

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та копія 

документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою 

для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб’єкта 

підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним 

банком України. 

Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках суб’єкт підприємницької 

діяльності зобов’язаний направити державному податковому органу, у якому він обліковується 

як платник податків і зборів (обов’язкових платежів). Таке повідомлення протягом трьох робочих 

днів з дня відкриття або закриття рахунка (включаючи день відкриття або закриття) подається 

особисто або направляється на адресу відповідного державного податкового органу з 

повідомленням про вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунків у 

банках встановлюється центральним податковим органом України. 

Суб’єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії (відділення), 

представництва без створення юридичної особи. Відкриття зазначених підрозділів не потребує 

їх державної реєстрації. Суб’єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії 

(відділення), представництва орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової 

інформації до своєї реєстраційної картки. 

Відмову в державній реєстрації може бути оскаржено у судовому порядку. 

Для того, щоб відкрити ветеринарну клініку, спочатку необхідно зареєструвати 

юридичну особу и отримати необхідний пакет дозвільних документів від податкової інспекції, 

санітарної служби та пожежної охорони. Для цього необхідно оформити договір з пожежною 

охороною та дозвіл санітарно-епідеміологічної станції (СЕС) на відповідність приміщення 

санітарним вимогам. Це стандартна процедура на шляху відкриття будь-якого підприємства з 

надання послуг населенню. 

Співробітники СЕС и протипожежної безпеки перевіряють відповідність приміщень і 

обладнання вимогам державних нормативів. Представники пожежної охорони досліджують 

технічний стан приміщень для зберігання сильнодіючих медичних препаратів. Щоб отримати 

дозвіл на здійснення лікувально-профілактичної та лабораторно-діагностичної діяльності, 

необхідно зв’язатися з районними державними ветеринарними інстанціями. 
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Якщо планується використовувати у клініці рентген (як у нашому випадку), то потрібно 

зробити проект того кабінету, де він буде встановлений. Цю роботу виконують спеціалісти, що 

мають ліцензію СЕС. Монтаж обладнання також мають здійснювати спеціалісти, які наділені 

ліцензією СЕС. Тільки після цього видається дозвіл на право використовувати рентген. 

При цьому, згідно Закону України «Про внесення змін у Закон України «Про 

ветеринарну медицину», заклад ветеринарної медицини  - установа, підприємство, організація, 

де працює хоча б один лікар ветеринарної медицини, що зареєстрований юридичною чи 

фізичною особою (суб’єктом господарювання), у якого є кваліфікація лікаря ветеринарної 

медицини і здійснює ветеринарну діяльність за ліцензією, у тому числі з ветеринарної практики, 

виробництва ветеринарних препаратів, роздрібної та оптової торгівлі ветеринарними 

препаратами, проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт. 

У відповідності із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності», Законом України «Про ветеринарну медицину», підприємницька діяльність, 

направлена на реалізацію ветеринарної практики, здійснюється на основі ліцензії.       

Ветеринарна практика – це вид господарської діяльності з виконання профілактичної, 

оздоровчої, діагностичної лікувальної роботи у тваринництві, ветеринарно-санітарної 

експертизи рослинницької та тваринницької продукції, інших ветеринарних послуг. 

Ліцензія на здійснення ветеринарної практики – документ державного зразка, який 

підтверджує право ліцензіата на проведення господарської діяльності з ветеринарної практики 

впродовж певного періоду і на умовах виконання ним ліцензійних умов.  

Ліцензування проведення господарської діяльності з ветеринарної практики 

проводиться Державним департаментом ветеринарної медицини. 

Державний департамент ветеринарної медицини відповідно до ст. 6 Закону України 

«Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» делегує повноваження своїм 

структурним територіальним підрозділам в АР Крим та областях. 

Умови та порядок надання послуг на отримання ліцензії: 

 Строк отримання ліцензії – 30-40 робочих днів з моменту формування повного 

пакету документів; 

 Вартість послуг з отримання ліцензії – за домовленістю; 

 Офіційні платежі – плата за видачу ліцензії на здійснення певного виду 

господарської діяльності береться виходячи з розміру мінімальної заробітної 

плати, яка діє на момент видачі ліцензії; 

 Ліцензія на проведення ветеринарної практики видається на 5 років. 

Державним комітетом України з питань регуляторної політики і підприємництва, 

Міністерством аграрної політики України, затверджені ліцензійні умови ведення господарської 

діяльності по ветеринарній практиці. 
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Згідно з п. 10 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду 

господарської діяльності» від 04.07.2001 № 756, суб’єкт господарювання, що має намір 

проводити певний вид діяльності, яка ліцензується, персонально або через уповноважений ним 

орган чи особу, звертається у відповідний орган ліцензування з заявою встановленого зразка 

про видачу ліцензії. 

У заяві про видачу ліцензії мають бути такі дані: 

1. Інформація про суб’єкт господарювання – заявника: 

      найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код – для 

юридичної особи; 

      прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані (серія, номер паспорту, ким і коли 

виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника 

податків та інших обов’язкових платежів – для фізичної особи; 

2. Вид господарської діяльності, на ведення якого заявник має намір 

отримати ліцензію. 

У випадку наявності у заявника філій, інших відособлених підрозділів, які будуть вести 

господарську діяльність на основі отриманої ліцензії, у заяві вказується їх місцезнаходження. 

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію 

суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення в Єдиний державний реєстр 

підприємств і організацій України, завірена нотаріально чи органом, що видав оригінал 

документу. 

Заява про видачу ліцензії та документи, що до неї додаються, приймаються  за описом, 

копія якого видається заявнику з поміткою про дату прийому документів органом ліцензування 

та підписом відповідної особи. 

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: 

заяву подано (підписано) особою, що не має на це повноважень; 

документи оформлені з порушенням вимог даної статті. 

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в 

письмовій формі з вказівкою підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк, 

що передбачений для видачі ліцензії. 

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, 

для отримання ліцензії для здійснення ветеринарної практики необхідно подати такі 

документи: 

 Відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про наявність 

матеріально-технічної бази, необхідної для ведення відповідного виду 

господарської діяльності; 
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 Завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень 

освіти та кваліфікації, що необхідний для ведення відповідного виду 

господарської діяльності; 

 Завірена в установленому порядку копія договору з державною лабораторією 

ветеринарної медицини на проведення діагностичних досліджень.   

 Для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з 

громадянами договори про використання їх праці. 

При укладанні трудового договору, у тому числі у випадках, передбачених законами 

України, контракту, підприємець зобов’язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не 

нижче встановленого мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й 

медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. 
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2.2. Фінансова оцінка Проекту 

2.2.1. Параметри Проекту 

 

Для організації розрахунків по Проекту, були прийняті наступні параметри бізнесу, які 

можна розділити на групи: 

 Загальні параметри 

 Параметри роботи ветеринарної клініки 

 Витрати медикаментів і ветеринарних засобів 

 Комунальні платежі і телефонні послуги 

 Державне регулювання (оподаткування) 

Загальні параметри використовуються для опису основних припущень, які впливають 

на фінансову частину Проекту. 

Таблиця. Загальні параметри Проекту 

Параметр Припущення 

Загальні параметри 

Розрахунковий період Проекту, років ... роки 

Валютний курс (долар США / UAH) ... 

Розрахункова процентна ставка за кредитом, % річних ...% 

Розрахункова процентна ставка за депозитом, % річних ...% 

Ставка дисконтування, % річних ...% 

 

Параметри роботи ветеринарної клініки, стосуються її графіка роботи, цін на послуги, 

кількості пацієнтів, величини середнього чеку. 

Таблиця. Параметри роботи ветеринарної клініки 

Параметр                                                                                                Припущення 

Параметри роботи ветеринарної клініки 

Орендна плата за приміщення в місяць $... 

Кількість робочих годин на добу (з ... до ...) ... 

Кількість пацієнтів, що приймаються на огляд за добу ... 

Кількість пацієнтів, яким надається хірургічна допомога 
за добу ... 

Кількість пацієнтів, яким надаються діагностичні послуги 
за добу ... 

Вартість огляду однієї тварини $... 

Вартість спеціалізованої консультації $... 

Мінімальна вартість хірургічного втручання (операція з 

кастрації тварини) $... 

Вартість операції середньої тяжкості $... 

Середня вартість вакцинації тварини $... 
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Вартість УЗД $... 

Вартість рентген-знімку з розшифровкою $... 

Мінімальна вартість послуги з кремації тварини $... 

Вартість абонементу у місяць $... 

Середній чек $... 

 

Параметри витрат медикаментів і ветеринарних засобів стосуються обсягу та 

вартості медикаментів, що використовуються для повноцінної роботи ветеринарної клініки. 

Таблиця. Параметри витрат медикаментів і ветеринарних засобів 

Параметр                                                                                                 Припущення 

Витрати медикаментів і ветеринарних засобів, $/ на місяць 

Вартість медикаментів і витратних матеріалів для 
повноцінної роботи клініки $... 

 

Комунальні платежі і телефонні послуги показують обсяг витрат на ці послуги 

щомісяця. 

Таблиця. Комунальні платежі і телефонні послуги  

Параметр                                                                                                Припущення 

Комунальні платежі і телефонні послуги, $/ на місяць  

Вартість комунальных послуг і телефонних переговорів $... 

 

Державне регулювання (оподаткування) відображає інформацію про ставки податків 

і обов’язкових платежів до бюджету.  

Таблиця. Оподаткування 

Параметр                                                                                               Припущення 

Державне регулювання 

ПДВ 20,0% 

ПДВ с 01.01.2014 17,0% 

  Податок на прибуток підприємств з 01.01.2012 21,0% 

Податок на прибуток підприємств з 01.01.2013 19,0% 

Податок на прибуток підприємств з 01.01.2014 16,0% 

  Нарахування на фонд оплати праці, % 36,76% 
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2.2.2. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація 

 

Вихідні дані для розрахунків умовно діляться на такі групи: 

1) Вихідні дані для розрахунку необхідних коштів 

Розрахунок вартості оформлення проектної та дозвільної документації проводився на 

основі даних операторів ринку. 

Розрахунок вартості ветеринарного клінічного та діагностичного обладнання 

проводився на основі переліку необхідного обладнання та цін на нього, що пропонуються на 

ринку. Вартість придбання меблів та іншого додаткового обладнання розраховувалася на базі 

ринкових цін, виходячи із принципу мінімальної достатності. 

Вартість оренди приміщення – це розрахункова величина коштів, що необхідні для 

оплати оренди приміщення площею ... кв. м. за перші ... підготовчі місяці роботи за Проектом з 

урахуванням коштів, що необхідні на оплату комунальних платежів. 

Вартість закупки витратних матеріалів – це сума коштів, що необхідно витратити на 

придбання медикаментів, препаратів тощо на перші ... місяці роботи за Проектом для початку 

повноцінної роботи ветеринарної роботи клініки. 

2) Вихідні дані для формування плану продажів  

План продажів був сформований виходячи із наявної ринкової кон’юнктури, кількості 

пацієнтів, що приймаються за добу, кількості робочих годин на добу ветеринарної клініки та 

графіка її роботи.  

3) Заробітна плата персоналу розраховувалася виходячи із планової кількості 

працівників ветеринарної клініки та їх середньомісячного окладу, див. Додаток № .... 

4) Вихідні дані для розрахунку амортизаційних відрахувань 

Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом проводився на основі 

Податкового Кодексу України, стаття 144 за кумулятивним методом. Для цих цілей основні 

засоби, що купуються в рамках реалізації Проекту були згруповані по двох групах: 

 Група IV основні засоби – машини та обладнання (термін експлуатації не менше 

... років); 

 Група VІ основні засоби – інструменти, прилади та інвентар (меблі) (термін 

експлуатації не менше ... років). 
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2.2.3. Джерела фінансування Проекту. Цільове спрямування та графік 

вкладення інвестицій 

 

Загальна вартість Проекту становить $.... Період, необхідний для організації 

ветеринарної клініки, складає ... місяці: за цей період проводяться проектні роботи, 

оформлюється дозвільна документація, проводяться ремонтні роботи, а також придбання 

необхідного обладнання, меблів, інвентарю. 

Для реалізації Проекту кошти будуть вкладені за такими напрямками і по такому 

графіку: 

Таблиця. Напрямки та графік вкладення коштів 

Статті витрат Необхідні кошти 
Графік інвестування 

... міс. ... міс. ... міс. 

Оренда приміщення 
та оплата 

комунальних послуг 

(площа – ... кв. м.) 

$ ... $ ... $ ... $ ... 

Проектні роботи і 

ремонт приміщення 
$ ... $ ... $ ...    

Ветеринарне клінічне 

обладнання 
$ ... 

  
$ ... $ ... 

Ветеринарне 

діагностичне 

обладнання  

$ ...   $ ...  $ ... 

Офісне обладнання $ ...  $ ...  

Медикаменти, 

препарати і 

ветінвентар 

$ ...    $ ... $ ... 

Дозвільна 
документація 

(ліцензія) 

$ ... $ ...     

Реклама 

ветеринарної клініки 
$ ... $ ... $ ... $ ... 

Поповнення 

оборотних коштів 
$ ... $ ... $ ... $ ... 

ВАРТІСТЬ 

ПРОЕКТУ 
$ ... $ ... $ ... $ ... 

Відсоткове 
відношення 100% ... % ... % ... % 

 

Структура капіталовкладень в Проект наведена на рисунку нижче. 
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Рисунок. Структура вкладання коштів 

 

 

 

 

2.2.4. План продажів 

 

План продажів був сформований виходячи із параметрів роботи ветеринарної клініки: 

Кількість пацієнтів, що приймаються на огляд за добу ... 

Кількість пацієнтів, яким надається хірургічна допомога за добу ... 

Кількість пацієнтів, яким надаються діагностичні послуги за добу ... 

Вартість огляду однієї тварини $... 

Вартість спеціалізованої консультації $... 

Мінімальна вартість хірургічного втручання (операція з кастрації 

тварини) $... 

Вартість операції середньої тяжкості $... 

Середня вартість вакцинації тварини $... 

Вартість УЗД $... 

Вартість рентген-знімку з розшифровкою $... 

Мінімальна вартість послуги з кремації тварини $... 

Вартість абонементу у місяць $... 
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Сумарний обсяг продажів за Проектом за ... роки реалізації складе $ .... 

Середньомісячний обсяг продажу протягом ... року роботи – $ ...; протягом ..., ... та ... років 

роботи - $ .... 

Детальна інформація щодо прогнозних об’ємів продажу представлена у Додатках № 

....  

Таблиця. План продажів Проекту 

Реалізація 
... рік ... рік ... рік ... рік 

ВСЬОГО 
ВСЬОГО ВСЬОГО ВСЬОГО ВСЬОГО 

Реалізація 

ветеринарних послуг 
          

Огляд тварин $... $... $... $... $... 

Надання хірургічної 

допомоги 
$... $... $... $... $... 

УЗД $... $... $... $... $... 

Рентген-дослідження $... $... $... $... $... 

Вакцинація тварин $... $... $... $... $... 

Електрокардіографія $... $... $... $... $... 

Послуги з кремації тварин $... $... $... $... $... 

Абонементська плата $... $... $... $... $... 

ВСЬОГО РЕАЛІЗАЦІЯ, $ $... $... $... $... $... 

 

 

2.2.5. Звіт про доходи та витрати 

 

За весь період, що прогнозується, показники прибутку та витрат дозволяють 

сформувати обсяг накопиченого чистого прибутку, (Додаток № ...). 

Таблиця. Прогнозний звіт про доходи і витрати Проекту 

 

... рік ... год ... рік ... рік 
РАЗОМ 

ВСЬОГО ВСЬОГО ВСЬОГО ВСЬОГО 

Sales (Валовий дохід) $... $... $... $... $... 

ПДВ $... $... $... $... $... 

Чистий валовий дохід  $... $... $... $... $... 

Собівартість 

реалізованої продукції 
(послуг) $... $... $... $... $... 

Орендна плата за 

приміщення $... $... $... $... $... 

Придбання медикаментів $... $... $... $... $... 

Комунальні послуги $... $... $... $... $... 

Реклама $... $... $... $... $... 
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Заробітна плата 

персоналу $... $... $... $... $... 

Нарахування на ФОП  $... $... $... $... $... 

Gross Profit (Валовий 

прибуток (збиток)) $... $... $... $... $... 

Інші операційні доходи $... $... $... $... $... 

Інші операційні витрати $... $... $... $... $... 

EBITDA $... $... $... $... $... 

Амортизація $... $... $... $... $... 

EBIT $... $... $... $... $... 

Інший дохід $... $... $... $... $... 

Проценти та комісії по 

обслуговуванню кредиту $... $... $... $... $... 

Інші витрати $... $... $... $... $... 

Прибуток до 
оподаткування $... $... $... $... $... 

Сума податку на 

прибуток $... $... $... $... $... 

Net Profit / Loss 
(Чистий прибуток / 

збиток) $... $... $... $... $... 

 

 

2.2.6. Звіт про рух грошових коштів 

 

В процесі реалізації даного Проекту очікується збільшення грошових потоків. 

Надходження 

Надходження за Проектом складаються із таких статей:  

 Надходження власних коштів 

 Надходження від реалізації наданих послуг 

Надходження власних коштів буде відбуватися перші ... місяці реалізації Проекту, до 

початку роботи ветеринарної клініки у розмірі $ ...: 

... міс. $ ... 

... міс. $ ... 

... міс. $ ... 

Початок надходжень від реалізації послуг планується з ... місяця реалізації (... місяці 

необхідні для його запуску). Таким чином, за ... роки реалізації Проекту надходження від 

продажу послуг складатиме – $ ..., а середні щомісячні надходження від продажу складатимуть: 

у ...-й рік реалізації Проекту – $ ...; 

у ...-... роки реалізації Проекту – $ ...  
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Платежі 

Платежі за Проектом представлені операційними витратами, податковими платежами 

та відрахуваннями, а також витратами CAPEX (інвестиційні витрати). 

Загальний розмір операційних витрат ветеринарної клініки за ... роки реалізації Проекту 

складе – $ .... 

Сумарна величина інвестиційних витрат (CAPEX) складе $ .... 

Платежі в бюджет (податки) включають: 

 Податок на додану вартість (ПДВ), величина якого за ... роки реалізації Проекту 

складе $ .... 

 Податок на прибуток підприємств, сума якого за ... роки реалізації Проекту складе $ 

.... 

 Єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці співробітників у розмірі $ ... 

Таблиця. Звіт про рух грошових коштів по Проекту 

 

... рік ... рік ... рік ...рік РАЗОМ 
ВСЬОГО ВСЬОГО ВСЬОГО ВСЬОГО 

НАДХОДЖЕННЯ $... $... $... $... $... 

Власні кошти $... $... $... $... $... 

Кредитні кошти $... $... $... $... $... 

Виручка від реалізації 

послуг $... $... $... $... $... 

ВИПЛАТИ $... $... $... $... $... 

Операційні витрати $... $... $... $... $... 

Орендна плата за 

приміщення $... $... $... $... $... 

Придбання медикаментів $... $... $... $... $... 

Комунальні послуги $... $... $... $... $... 

Реклама 
  $... $... $... $... $... 

Заробітна плата 

персоналу $... $... $... $... $... 

Інші операційні витрати $... $... $... $... $... 

Податкові платежі $... $... $... $... $... 

нарахування на зарплату $... $... $... $... $... 

ПДВ $... $... $... $... $... 

Податок на прибуток 
підприємства $... $... $... $... $... 

Фінансові витрати $... $... $... $... $... 

Виплата процентів та 
комісій по кредиту  $... $0 $0 $... $... 

Погашення кредиту $... $0 $0 $... $... 

Залишок по кредиту $... $0 $0 $... $... 

Capex $... $0 $0 $... $... 
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Оренда приміщення та 

комунальні послуги $... $... $... $... $... 

Проектні роботи і ремонт 
приміщення $... $... $... $... $... 

Обладнання за Проектом $... $... $... $... $... 

Першочергова закупка 

медикаментів і 

препаратів $... $... $... $... $... 

Оформлення дозвільної 

документації та 

придбання ліцензій $... $... $... $... $... 

Маркетинг, витрати на 

рекламу $... $... $... $... $... 

ГРОШОВІ КОШТИ:           

На початок періоду  $... $... $... $...   

  $... $... $... $... $... 

На кінець періоду $... $... $... $...   

 

Більш детальна інформація щодо руху грошових потоків за Проектом представлена у 

Додатках № .... 

 

 

2.2.7. Точка беззбитковості 

 

Для забезпечення беззбиткового об’єму надання послуг з медичного обслуговування 

тварин, тобто об’єму, при якому величина затрат дорівнює величині доходів, а прибуток 

дорівнює 0 на підприємстві, необхідно реалізовувати такий об’єм послуг: 

Таблиця. Беззбитковий об’єм реалізації по Проекту, ...- ... роки 

 

Рік Об’єм беззбитковості в натуральному 

вираженні, кількість оглядів пацієнтів 

Об’єм беззбитковості в 

грошовому еквіваленті, $ 

... рік ... $ ... 

... рік ... $ ... 

... рік ... $ ... 

... рік ... $ ... 

 

Мінімальна вартість 1 медичного огляду тварини для отримання 0 прибутку в рамках 

Проекту, тобто роботи в точці беззбитковості повинна скласти:  
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Таблиця. Мінімальна вартість 1 огляду по Проекту для роботи в точці 

беззбитковості, ...- ... роки 

 

Рік Мінімальна вартість 1 ветеринарного огляду, $ 

... рік $ ... 

... рік $ ... 

... рік $ ... 

... рік $ ... 

 

Запас фінансової міцності – величина, на яку плановий об’єм реалізації перевищить 

точку беззбитковості складе: 

Таблиця. Запас фінансової міцності Проекту, ...- ... роки 

 

Рік Запас фінансової міцності, % 

... рік ...% 

... рік ...% 

... рік ...% 

... рік ...% 

 
Розрахунок точки беззбитковості по роках наведено у Додатках № ... 

 

 

2.2.8. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності 

Проекту 

 

Розрахунок ставки дисконтування 

 

Ставка дисконтування – це ставка, яку покупець чи інвестор очікує отримати від 

вкладення своїх коштів в Проект 

В розрахунках була використана модель визначення ставки дисконтування з 

використанням методу середньозваженої вартості капталу.  

За даного рівня ставки дисконтування були отримані такі показники, що характеризують 

інвестиційну привабливість та ефективність реалізації Проекту: 
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Таблиця. Показники ефективності та інвестиційної привабливості Проекту  

Показник Одиниця виміру Значення 

Початкові інвестиції Долар США $ ... 

Дисконтований період окупності 
(Discount payback period)-DPP 

місяців ... міс./ ... роки 

Проектний період (Project Period) PP місяців ... міс./ ... роки 

Чиста приведена вартість Проекту (Net 
Present Value) - NPV 

Долар США $ ... 

Внутрішня ставка доходу (Internal rate of 
return)- IRR 

% ... % 

Індекс прибутковості вкладень 
(Profitability index)- PI 

од. ... 

Рентабельність продажів (Return On 
Sales, Net Profit Margin) - ROS 

% ...% 

Рентабельність інвестицій (Return on 
investment) - ROI  

% ...% 

 

Розрахунок рівня інвестиційних показників представлено у Додатку №.... 

Показники ефективності та інвестиційної привабливості інтерпретуються наступним 

чином: 

Чиста приведена вартість Проекту (NPV) 

 

Внутрішня ставка доходу Проекту (IRR) 

 

Дисконтований період окупності Проекту 

 

Показники прибутковості вкладень 
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2.3. SWOT – АНАЛІЗ 

Сильні сторони (S) Можливості (O) 

  

Слабкі сторони (W) Зовнішні загрози (T) 
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3. Висновки 

 

Проектом передбачено організація ветеринарної клініки в одному з великих міст 

України, з метою задоволення потреб населення на високоякісні послуги з лікування домашніх 

тварин. 

Загальна вартість Проекту складає $ ....  

В даному бізнес плані описано та проведено розрахунок концептуальних моментів і 

економічних показників планового виду діяльності. При подальшому впровадженні проекту 

відповідність і вихід підприємства на прогнозовані розрахункові показники, так як і кінцева 

вартість Проекту, будуть залежати від сформованої економічної ситуації в країні, обраних 

постачальників обладнання і ветеринарних препаратів (що вплине на кінцеву вартість 

інвестиційного проекту та величину операційних витрат), ефективності менеджменту, а 

також проведеної маркетингової політики. Тому, при розгляді цього документа, необхідно 

брати до уваги, що розрахункові дані є прогнозними і можуть відрізнятися від показників, 

досягнутих підприємством. 

 


