
Пілотно – демонстраційний
проект ЕкоЦентр “Букова”

хутір Кошуя с.Банилів‐Підгірний
Сторожинецький район
Чернівецька область

Концепція

Діяльність Візіт‐Центру “Букова” спрямована на два
взаємопов’язаних напрямка:

1.  Соціально‐відповідальний бізнес:
‐ будівництво туристичного комплексу до 60 осіб (Event – послуги) з використанням екологічно‐

дружніх технологій та відновлюваних джерел енергії ;
‐ інноваційна Верміферма (виробництво біогумусу);
‐ виробництво карпатських фіто‐чаїв з дикоросів та іншої продукції “органік”

2. Соціально‐екологічний:

‐ екологічно‐краєзнавча просвітницька діяльність, практичне застосування сучасних екологічних
підходів



Вирощування органічної продукції
(томати,огірки,салат,зелень) впродовж всього року в
теплицях на основі органічного субстрату з компосту

та біогумусу на принципах зеленої економіки,
соціально відповідального бізнесу та партнерства.

Будівництво 3‐5 теплиць 10 Х 100м з обігрівом(відходи деревообробки, в
селі 17 пілорам)
Інноваційна Верміферма (виробництво біогумусу) площєю 200 ‐ 400 кв.м
Компост
Реалізація продукції, в першу чергу, буде реалізовуватись для дошкільних

та шкільних установ села Банилів – Підгірний, туристам.
Село має статус гірського (єдине у Сторожинецькому районі) з населенням

понад 4 тисячі чол., гімназія, дитячий садок.
Вигідне географічне розташування.
Загальна площа приватної території 4  га,  сонячна поляна з терасами від

лісу до гірської річки.                           

Модуль I
Екологічне котеджне містечко

1.  Будівництво 7‐ми житлових котеджів в два поверхи по 8  
осіб.
2.  Будівництво ресурсного центру :  3  конференц‐зали, 

еколого‐ краєзнавчий музей, еко‐кафе, інтернет‐кафе.
3. Будівництво рекреаційних споруд : спортивні майданчики, 

сауна, басейн.                                                



Вигідне географічне розташування: 

відстань від обласного центру м.Чернівці ‐ 55 км.
Хутір Кошуя знаходиться на території природно‐заповідного Заказника місцевого значення

“Зубровиця” в гірській зоні Карпат оточений буковими пралісами та гірськими річками.  
До кордону з Румунією 17 км.

Земельні ресурси

Ділянка 1. 
Земля 2.88 га. надана в оренду строком на 49 років громадському екологічному об’єднанню
“Буквиця” під екологічно‐ рекреаційний профіль та 0.65 га в приватній власності.

Ділянка 2.
Двух‐поверхова цегляна будівля, господарські споруди 0,65 га землі в приватній власності.
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Модуль II

Верміферма
‐ виробництво біогумусу для власних потреб (теплиці, 
город)
‐ продаж біогумусу
‐ розведення та продаж червя “Старатель” “Каліфорнійский
червь”

Біогумус, це екологічно чисте органічне добриво, яке активно використовується для
виробництва продукції органік.   Величезним попитом користується в країнах з дефіцитом
родючої землі, особливо в країнах: Ізраїль, Арабські Емірати та Балканського півострову.  

З кожним роком попит збільшується. Конкуренція на ринку практично відсутня.
Рентабельність ‐ 200‐700  %  в рік.  Для виходу на промисловий рівень виробництва

необхідна мінімальна площа 1 гектар землі, який обслуговує чотири людини.
В результаті переробки 1 тони субстрата (коров’ячий гній + сіно)  виходить 600 кг. 

біогумусу, а приріст біомаси червяків складає 100 кг.



Червь “Старатель” ідеально підходить до кліматичних умов Українських Карпат. 
Має високу ступінь витривалості, холодостійкості (робочий діапазон +8 – +30 С), 

невимогливі.
Тривалість життя до 16 років, епідемічно стійки .
Один черв’як в рік дає потомство в 1500 шт.
Користується попитом на національному та міжнародних ринках. 
Висока рентабільність починається з закладки 3 000 000 шт.
Умови утримання – як в закритому приміщенниі та і на відкритому грунті.

Для вивчення умов утримування та розмноження “Старателя” закладено в
бурти три родини по 1500 шт. в кожній у червні 2013 року.



Вермігосподарство “повного циклу”
дозволяє досягати реентабільності до 700%

Використання біогумусу з компостом при вирощуванні
базових овочів в теплицях дає можливість сертифікації
“органік” продукції,  збору урожаю до 4  раз на рік, 
збільшенню врожайності від 40 %.

В Чернівецькій області працюють проекти міжнародного
рівня “GIZ” , “FIBL” та інші, які сприяють просуванню органік
продукції на ринку та її сертифікації.  
ЧОГМЕО “Буквиця” активно приймає участь у проектах та
заходах спрямованих на популяризацію та втілення
“зелених” ініціатив регіону.

ЕкоЦентр “Букова” окрім бізнес
складової стане пілотно‐
демонстраційним майданчиком
для популяризації “органік”
продукції , “зелених” принципів
сталого розвитку гірських
територій ,надасть нові робочі
місця місцевим мешканцям, 
цілорічно забезпечить свіжими
натуральними овочами та
зеленню місцевих дітей та
мешканців.

Органічне сільське господарство
все більше набуває популярності в
усьому світі.  В Україні вже з січня
2014  року діє Закон про Про
виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та
сировини.
В Чернівецькій області є тільки
одне підприємство з
сертифікованою “органік”
продукцією (березовий сік).



Модуль IIІ

Виробництво карпатських фіто‐чаїв з
дикоросів та іншої продукції “органік”

В Чернівецькій області працюють проекти іжнародного рівня “GIZ” , “FIBL”, які
сприяють просуванню органік продукції та її сертифікації. 
Буковинські Карпати мають багатющі природні ресурси. 
Виготовлення та реалізація фіто ‐продукції з дикоросів “фіто‐чаї”,  “фіто‐напої”, 
“фіто‐добавки” має потужний потенціал.
Рівень конкуренції досить низький. Попит збільшується з кожним роком.



Технічні ресурси

‐ двоповерховий приватний будинок
‐ господарські споруди
‐ електропостачання (три фази)
‐ два колодязя з глибинними насосами
‐ гірська річка (проточна вода)
‐грунтова якісна дорога
‐ власний автомобіль

Людські ресурси
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”БУКВИЦЯ ”
Чернівецьке обласне громадсько‐ молодіжне

екологічне об’єднання

58000  м. Чернівці
т/ф (0 3722 ) 3 ‐10‐32  моб. 067 3730113

Е‐mail:  bukvitsa@yandex.ru

http://www.youtube.com/watch?v=wiiGvT9lsc4

http://www.youtube.com/watch?v=oBg0b9jjuVo


