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Ця історія знайома май-
же всім сільгоспвиробникам. 
Господарство докладає неаби-
яких зусиль, щоб виростити вро-
жай — обробляє ґрунт, уносить 
добрива, ретельно добирає сіль-
госпкультури, дбає про захист 
рослин, жнивує, відвойовуючи 
в погоди кожну вдалу хвилину. 
Та коли приходить час продава-
ти зібране, то за збіжжя «з-під 
комбайна» навряд чи вдасться 
виторгувати адекватну ціну, яка 
окупить усі ті витрати. Розумна 
альтернатива — притримати свій 
урожай принаймні кілька місяців 
і продати тоді, коли ціни не лише 
високі, а й стабільніші. 

Великі агропідприємства, які 
акумулювали чи залучили по-
зикові кошти, вже вирішили це 
технологічне питання й збуду-
вали для себе зерносушарки та 
сховища. Багато з них зробило 
це із запасом, і тепер великі еле-
ватори (державні чи приватні) із 
задоволенням приймуть зерно 
середніх і малих господарств, 
висушивши його та заклавши на 
зберігання. Проте вартість таких 
послуг часто не влаштовує не-
великі та середні агропідприєм-
ства. Тому вони, шукаючи дешев-
ші варіанти, можуть возити зерно 
на сушіння в сусідні райони й 
навіть області. Недолік цього 
підходу в тому, що витрати на 
логістику, сушіння та зберігання 
врожаю «на стороні» вже ніко-
ли не повертаються в господар-
ство. Набагато раціональніше та 
економічно виправдано шукати 
кошти на створення власного, 
нехай і  невеликого, комплексу 
зберігання, і більше ніколи ні 
від кого не залежати.

СТВОРЮЄМО ВЛАСНИЙ
ЕЛЕВАТОР

З чого почати в разі створення 
свого комплексу зі зберігання й 

обробки зерна? Насамперед із 
думки про те, що комплекс має 
окупитися, тобто повернути його 
вартість бажано за 2–3 роки. Як 
розрахувати такий бізнес-план, що 
здається занадто складним завдан-
ням для пересічного фермера? 
За допомоги простих розрахунків.

Перший крок. Оцінити вро-
жай, який треба буде обробити 
(табл.1, 2).

Другий крок — з’ясувати 
вартість послуг найближчих 
елеваторів із сушіння й об-
робки зерна (табл. 3).

У 2015 році ці послуги ма-
ють такі показники: вартість 
сушіння  — 60  грн./т%, розван-
таження вантажного автотран-
спорту — 12 грн/т, відвантажен-
ня  — 45  грн/т,  доробка зерна 
від смітної домішки (за 1 т/%) — 
11,70 грн/т. Останній показник не 
треба брати до уваги, якщо на 
підприємстві вже існують власні 
потужності з очищення зерна.

Приведеними даними треба 
скористатися для обчислення 
двох важливих показників:

1. Економія на сушінні на весь
обсяг урожаю, доларів США/т.

2. Додатковий дохід від збіль-
шення ринкової ціни, доларів 
США/т.

Третій крок — розрахунок 
економії на сушінні та додат-
кового доходу від збільшення 
ринкових цін (табл. 4).

Економія на сушінні обчислю-
ється виходячи з обсягу всьо-
го врожаю, що сушитиметься. 
Для розуміння додаткового 
доходу можна взяти показник 
мінімального збільшення рин-
кових цін — у нашому прикладі 
це 10%. Економія виходитиме 
такою: різниця між вартістю по-
слуг сторонніх організацій і собі-
вартістю сушіння в господарстві, 
помножена на тонно-відсотки, 
що треба зняти із зерна.

ОБЧИСЛЕННЯ ПЕРІОДУ
ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ

Період окупності розрахову-
ється діленням вартості інвести-
ції в обладнання без ПДВ на суму 
економії на сушінні та додатко-
вого доходу від збільшення ціни. 
Вартість інвестиції в обладнання 

нададуть його постачальники. 
У  нашому  прикладі, якщо вар-
тість обладнання складатиме 
приблизно 140–150 тис. дол., то 
період окупності проекту ста-
новитиме приблизно один рік. 
Це дуже привабливий для агро-
підприємств строк окупності. 
Спираючись на такі показники, 
можна сміливо ухвалювати рі-
шення про купівлю обладнання, 
якщо його якість влаштовує під-
приємство.

Для багатьох агрогосподарств, 
з якими спілкуємося, якість об-
ладнання важливіша за його 
ціну. Причина цього в тому, що 
до обладнання висуваються 
високі вимоги, бо воно мусить 

працювати до 24 год/добу та 
не виходити з ладу протягом 
10–12 років.

Одним із прикладів успішного 
застосування канадського об-
ладнання AGI є  господарство 
Norbilc Agri LLC, що розташоване 
поблизу кордону із Польщею 
у Львівській області. Його влас-
ник придбав невелику зерно-
сушарку й обладнання для об-
робки зерна. Агропідприємство 
посушило весь урожай соняшни-
ку 2014 року та зберігало його 
до березня 2015 року. За цей 
період ціна на соняшник суттє-
во зросла. Також підприємство 
висушило соняшник кількох су-
сідніх агрогосподарств.

БІЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ЕЛЕВАТОРА

+38 099 248 18 45,
МАКСИМ ДИМІНСЬКИЙ,
керівник в Україні,
max.dyminskyy@aggrowth.com, 
aggrowth.com

Таблиця 3. Дані для обчислення економічної доцільності інвестицій
Послуги сушарки 60 грн /т%
Послуги вивантаження/завантаження зерна 57 грн/т 
Собівартість власного сушіння 33 грн/т%
Курс 1 долара США станом на 1 липня 2015 р. 23 грн  
Мінімальне збільшення ціни протягом 6–9 міс. 10 %
Інвестиції у обладнання , без ПДВ 140 000 доларів США

Таблиця 4. Дані для обчислення економії на сушінні
Культура Економія на сушінні (на весь обсяг),

дол. США
Додатковий дохід від збільшення ціни, 

дол. США
Соняшник 8 680  42 350 
Кукурудза 30 894 28 249 
Соя 4 494 29 960 
Усього 44 069 100 559 
Разом 144 628
Економія на сушінні становить 8680 дол. США = (1210*4*(60-33)/23 + (1210*57/23)

Таблиця 2. Зняття показників вологості з культур і ціни їх реалізації, що склалися на ринку
Культура Обсяг зібраного врожаю, т Зняття вологості, % Ціна реалізації, $/т
Соняшник 1210 4 350
Кукурудза 2173 10 130
Соя 749 3 400

Таблиця 1. Приклад агропідприємства в Полтавській області
Культури, що є в сівозміні Площа посівів, га Урожай, що буде зібраний, т*
Соняшник 432 1210
Озима пшениця 283 –
Кукурудза 265 2173
Соя 234 749
Ячмінь 96 –
Разом 1310 
* урожай вказано за тими культурами, що сушитимуться

ПЕРЕВАГИ ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ КАНАДСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ДАЮТЬ ЕКОНОМІЧНІ ВИГОДИ ДЛЯ СЕРЕДНІХ
І НЕВЕЛИКИХ ГОСПОДАРСТВ.

Після сушіння готове зерно може 
відвантажуватися покупцям у ав-
тотранспорт 

Вологе зерно короткий час збері-
гається у силосі Twister із конусним 
дном (хопері) та обладнаним систе-
мою аєрації, так званою «Ракетою». 
Це рішення дозволяє не втрачати 
якість зерна при начальному збері-
ганні, до того, як воно буде висушене. 

Вентилятор, що задіяний для ае-
рації зерна

Хопер розрахован на 200 тонн зерна 
та встановлений на стовпчико-
вий фундамент, що не потребує 
отрмання узгоджень чи дозволів. 
Це зекономило дуже багато часу 
агропідприємству, та знизило вар-
тість робіт.

Для завантаження оперативного 
хоперу використовується шнек 
Westfield продуктивністю 80 тонн/
годину із невеликою приймальною во-
ронкою. Таке рішення дозволяє за 20 
хвилин розвантажити вантажівку 
із зерном за допомогою валу відбіру 
потужності трактора МТЗ-82. 

Сама сушарка Mepu також є мобільною. ЇЇ мобільність, 
тобто здатність легко пересуватися у разі потреби, 
значно спрощує життя фермерам, оскількі дозволи та 
узгодження залишають у минулому. А для початку робо-
ти її треба правильно встановити, підняти два колеса 
та під’єднати потрібні зернопроводи. Встановлена 
на господарстві сушарка MEPU працює на дизельному 
паливі, обладнана цепною норією, системою попередньої 
очистки зерна (на вході, після норії).  

ПП "САМПО" - офіційний представник компанії AGI в Україні
Тел.: (044) 467-67-62, (066) 532-37-17, (067) 836-83-00

www.sampo-ukraine.com     www.mepu.com.ua
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