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РЕЗЮМЕ (ПАСПОРТ) 

 

Назва  будівництво елеватора  

Мета забезпечення обробки та зберігання 

зернових культур  

Послуги надання послуг по зберіганню та 

обробці зернових та олійних культур 

Обсяг послуг по зберіганню 10000 тонн 

Виручка від реалізації проекту 2525 тис. гривень 

Чисельність працюючих 10 осіб 

Річний фонд оплати праці 203 тис. гривень 

Виробничі витрати 1696 тис. грн/рік 

Чистий прибуток 621 тис. гривень 

Рентабельність 36,7% 

Інвестиції 8000 тис. гривень 

Термін окупності 11 років 7 місяців 
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ОПИС РИНКУ 

Зернове господарство України є стратегічною і найбільш ефективною 

галуззю народного господарства як України, так і Полтавської області. Зерно 

і вироблені з нього продукти завжди були ліквідними, оскільки вони 

становлять основу продовольчої бази і безпеки держави.  

Основною зерновою культурою в області, як за площею посіву, так і 

валовим збором посідає пшениця. В структурі посівних площ зернових 

культур пшениця займає 28% при валовому зборі в 831,3 тис. тонн. На 

другому місці стоїть кукурудза – 12% і 565,1 тис. тонн відповідно. На 

третьому місця ячмінь – 15% і 375,8 тис. тонн. На перспективу 

передбачається відносно сталим виробництво пшениці та ячменю, а по 

кукурудзі буде деяке збільшення обсягів виробництва.  

 
Рис. 1. Доля площ зернових культур від загальної площі посівів у 2010 

році 

 

Обсяги виробництва зерна в Полтавській області упродовж 2000-2010 

років варіювали в межах 807 – 2366 тис. тонн. Позитивним є те, що в останні 

роки намітилась тенденція до підвищення обсягів виробництва зерна. 
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Рис.2. Динаміка вирощування зернових культур у всіх категоріях 

господарств 

 

В зв’язку з цим гостро стоїть проблема модернізація та будівництво 

сучасних ємностей зберігання зростаючих об’ємів зерна загальною 

потужністю понад 300 тис. тонн на період до 2015 року. За основу доцільно 

взяти будівництво модульних елеваторів потужністю від 10 - 50 тис. тонн. 

 
 

ОПИС ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ  

 

Елеватор металевий ємністю 10000 тонн, заготівельний, з функціями 

перевалочного. Технологічна схема, устаткування елеватора й комплект 

транспортних машин дозволяє прийняти зерно з автомобільного транспорту, 

зважити, очистити і висушити його, сформувати партію зерна й подати його 

на зберігання. Відпуск-прийом зерна в автомобілі здійснюється зважуванням 

на автовагах (брутто). Відпустка зерна, з нагромадженням його в 

оперативних ємностях, на залізн. транспорт здійснюється зі зважуванням на 

залізн. вагах. 

Зерносховище проектується на виділеній території. У проектованому 

зерносховищі передбачаються операції сушіння, відпустки на автотранспорт 

і й ємності для зберігання. 

Для забезпечення схоронності сирого й вологого зерна його необхідно 

просушити до сухого стану перед розміщенням у зерносховище на тривале 

зберігання. Тому що в процесі експлуатації якісний стан вступник зерна 

часто змінюється, у схемі передбачений варіант роботи (можливість двох - і 

трикратного сушіння зерна, зняття 6% вологи й більше за один пропуск із 

використанням оперативних бункерів або простим "кільцюванням" потоку). 

Сушарка може працювати без зони охолодження, що збільшує 

продуктивність сушарки на 25-30%. У цьому випадку для охолодження 

використається оперативний бункер з активною вентиляцією.. 

При сушінні кукурудзи, залежно від цільового призначення її, іноді 

необхідно сушити кукурудзу із застосуванням операції відволожуванням. 

Для цієї мети також використається оперативний бункер. З урахуванням 

строків безпечного зберігання зерна до 5 доба й наявністю в силосах активній 

вентиляції, негайному сушінню необхідно піддавати вологе й сире зерно в 

обсязі середньодобового надходження. Якщо на елеваторі виникне 

необхідність сушити партію зерна, що перевищує зерносушильну 

потужність, то тоді необхідно просушувати зерно в  режимі, що щадить. Зі 

зняттям вологи за один прохід до 3-4%, що збільшує продуктивність 

сушіння, але вимагає повторного прогону просушеної партії через 

зерносушильний агрегат й, як наслідок, веде до деякого збільшення питомих 

витрат на тонну зерна. 
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Для відпустки зерна на автотранспорт - передбачена одна ємність 86 

тонн, що зменшує простій автотранспорту. Через одну ємність можна 

обробляти до 4-5 машин у годину (залежно від   г/п автомобіля). 

Досвід будівництва й експлуатації металевих зерносховищ показав, що 

вони забезпечують високу якість зберігання зерна, мають систему активної 

вентиляції й термометрії й мають перевагу в порівнянні із залізобетонними 

силосами.  
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ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

 

Елеваторні комплекси укомплектовані: системою автоматизації, 

системою навантаження на транспорт, авто розвантажувальними системами, 

системами очищення зерна, системами сушіння зерна, системами зберігання 

зерна, ваговою лабораторією й пробоотборниками, а також іншим 

устаткуванням відповідно до технологічних вимог. Вартість обладнання 

залежить від потужності елеватора, в нашому випадку потужність 10000 тонн 

і загальною вартістю 8000000 гривень терміном будівництва 1 рік.  

Таблиця 1 

 

Інвестиції при будівництві елеваторного комплексу 

 

Обсяг елеваторного 

комплексу, куб. метрів 

дол. США за 

куб. метр 

Сумарний обсяг інвестицій,  

дол. США 

до 10000 200 до 1 000000 

10000 -  20000 180 1000000 - 2 600000 

20000 -  30000 160 2200000 - 3 800000 

30000 -  50000 140 3200000 - 6 000000 

50000 -  100000  120 6000000  - 12000000 
 курс обміну 8 грн. за 1 долар 

 

Таблиця 2 

 

Розрахунок виробничих витрат при зберіганні зерна на елеваторі  

 

Зберігання на елеваторі Вартість, гривень 

Приймання на елеваторі, за тонну 4,5 

Зберігання за тонну на місяць 10,68 

Очищення (за 1 % забруднення) 3,45 

Сушіння (1% вологості) 5,34 

Доставка 1 т (на 50км) 25 

Зберігання 1 т. протягом місяця 48,97 

Зберігання 1т. протягом 4 місяців 60 

Зберігання за 6 місяців 1 тонни 81,6 

Загальна вартість зберігання 10 тис. тонн зерна 

протягом 4 місяців 

600000 

Загальна вартість зберігання 10 тис. тонн зерна 

протягом 6 місяців 

816000 
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В структурі витрат найбільшу питому вагу займають витрати на оплату 

електроенергії (25%), оплата праці (12%) та плата відсотків (21%). Загальна 

сума витрат буде становити на рівні 1696 тис. гривень  

Таблиця 3 

Розрахунок валового доходу при зберіганні зерна на елеваторі  

 

Зберігання на елеваторі Вартість, гривень 

Приймання на елеваторі, за тонну 7,5 

Зберігання за тонну на місяць 20 

Очищення (за 1 % забруднення) 5,75 

Сушіння (1% вологості) 8,9 

Доставка 1 т (на 50км) 25 

Зберігання 1 т протягом місяця 67,15 

Зберігання 1т протягом 4 місяців 127,15 

Зберігання за 6 місяців 1 тонни 167,15 

Загальна вартість зберігання 10 тис. тонн зерна 

протягом 4 місяців 

1271500 

Загальна вартість зберігання 10 тис. тонн зерна 

протягом 6 місяців 

1671500 

 

Таблиця 4 

Фінансові результати діяльності 

 

Показники 
Сума, 

тис.гривень 

  

Виручка (доход) 2 525 000 

ВСЬОГО ДОХОДІВ 2 525 000 

Витрати   

Оплата праці, нарахування 203 532 

Електроенергія 430 112 

Водозабезпечення та водовідведення 67 205 

Основні та допоміжні матеріали 134 410 

Пально-мастильні матеріали  67 205 

Обслуговування та ремонт 107 528 

Амортизація 107 528 

Інші витрати 268 820 

Плата за користування кредитом при кредитуванні 20% проекту 352 000 

Загальні витрати 1 696 100 

Валовий прибуток 828 900 
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Податок на прибуток 207 225 

Чистий прибуток 621 675 

Рентабельність, % 36,7 

Термін окупності, роки 11,7 

Доцільність проекту визначається, виходячи з розміру отриманого 

прибутку та терміну окупності капіталовкладень. З урахуванням поточної 

цінової кон’юнктури на цукросировину, доход (виручка) від її реалізації  

2525 тис. гривень. При цьому, чистий прибуток протягом 1-го року 

діяльності планується на рівні 621 тис. гривень. При збереженні такого рівня 

доходності бізнесу капіталовкладення окупляться впродовж 11,7 років. 

 

РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 

 

За всіх умов ключовими проблемами проекту є: 

своєчасне й повне забезпечення виробництва необхідними матеріальними 

засобами та сировиною; 

здешевлення витрат і збільшення прибутку шляхом підвищення 

навантаження на одиницю техніки на основі цілодобової роботи в сезон жнив 

тощо. 

До можливих ризиків реалізації цього бізнес-проекту належать:  

політичні (нестабільність політичної влади, зміна законодавства тощо); 

господарські, зокрема: 

виробничий ризик, пов'язаний з можливістю невиконання фірмою своїх 

зобов’язань за контрактом або договором із замовником; 

 фінансовий ризик, пов'язаний з можливістю невиконання фірмою своїх 

фінансових обов’язків перед інвесторами; 

 інвестиційний ризик, пов'язаний з можливістю знецінення 

інвестиційно-фінансового портфеля; 

 валютний ризик, пов'язаний з можливістю коливань ринкових ставок 

гривні та інших курсів валют; 

 юридичний ризик,  пов'язаний з неправильним чи неправомірним 

оформленням документів, укладанням угод; 

 страховий ризик, ризик страхової компанії, пов'язаний з адекватністю 

формування страхових тарифів; 

 інноваційний ризик, ризик відхилення від мети в разі вкладання коштів 

у виробництво інноваційного продукту, науково-дослідні та конструкторські 

роботи; 

 форс-мажорні обставини (ризики стихійних лих, втрати майна при 

пожежі тощо). 

 Одним із видів господарського ризику є маркетинговий ризик, що є 

ключовим в умовах ринкових відносин. Він зумовлений невизначеністю 

попиту на продукцію та на ефективність діяльності підприємства. Не менш 

небезпечним є ризик зміни цін. Однак, якщо у втратах підприємства від 
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відсутності попиту на продукцію, що випускається, винним цілком і 

повністю можна вважати саме ж підприємство, то втрати від коливання цін 

часто пов’язані з об’єктивними і не передбачуваними процесами в економіці 

країни або ряду країн.  
 


