
НАША РОБОТА – ВАШ УСПІХ!  
 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ                     
Очищення, калібрування та сушіння 

№ Найменування робіт Вартість без 
ПДВ 

1 Очищення решетами (соняшник, ріпак, гірчиця, просо, соя) 165 грн/т 
2 Очищення решетами (кукурудза, пшениця, ячмінь, овес) 140 грн/т 
3 Очищення решетами (коріандр, насіння гарбуза) 799 грн/т 
4 Первинне калібрування (розділення на дві фракції) 799 грн/т 
5 Вторинне калібрування (додатково третя фракція) 399 грн/т 
6 Повторне калібрування (доробка після конкурентів) 499 грн/т 
7 Фотосепарація (соняшник, насіння гарбуза) 999 грн/т 
8 Фотосепарація (ріпак, гірчиця, просо, пшоно) 1 499 грн/т 
9 Фотосепарація (кукурудза, соя, горох) 749 грн/т 

10 Фотосепарація (пшениця, ячмінь, овес) 649 грн/т 
11 Гравітація (пшениця, ячмінь, кукурудза) 399 грн/т 
12 Гравітація (ріпак, гірчиця, просо, льон) 769 грн/т 
13 Гравітація (соняшник, насіння гарбуза) 499 грн/т 
14 Гравітація (соняшник – з контролем зіпсованих) 549 грн/т 
15 Сушка - приймання та відпуск 65 грн/т 
16 Сушка (пшениця, ячмінь) 59 грн/т/% 
17 Сушка (ріпак, просо, сорго, соя) 79 грн/т/% 
18 Сушка (соняшник, кукурудза) 89 грн/т/% 
19 Сушка (насіннєвого матеріалу) 149 грн/т/% 
20 Перевантаження зерно-комплексом 99 грн/т 
21 Нестандартна технологія переробки договірна 

 
Прайс-лист діє з 01.11.2020р., ціни вказані в гривнях без ПДВ, вартість ПДВ становить 20% що 
нараховується додатково.  
 
⚠ Знижка на очищення решетами (№1 та №2): 15% - від 1000 тон та 30% – від 3000 тон. 
⚠ Знижка на калібрування (№4 та №5): 5% – від 250 тон та 10% – від 500 тон. 
⚠ Безкоштовно до основних послуг  –  зважування, відбір зразків, лабораторний аналіз! 
 
⚠ Нестандартна доробка: 

Вартість переробки сировини що не відповідають наступним показникам якості розглядаються 
індивідуально: 

• до 10% очищення решетами 
• до 5% гравітацієй 
• до 2% фотосепаратором 
• Калібрування з натурою сировини не менеш ніж 340гр/1000см3 та крупністью від 30%. 
• Сушка 3% - мінімальне зниження вологості 

 
 



НАША РОБОТА – ВАШ УСПІХ!  
 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ                 
Додаткові послуги 

№ Найменування робіт Вартість без 
ПДВ 

1 Лабораторія – відбір зразка для аналізу 16 грн 
2 Лабораторія – експрес-аналіз зразка 55 грн 
3 Лабораторія – аналіз зразка (визначення домішок) 35 грн 
4 Лабораторія – визначення кислотного числа (КОН) 150 грн 
5 Лабораторія – визначення зіпсованих і пошкоджених ядер соняшнику 45 грн 
6 Лабораторія – визначення вологості за допомоги сушильної шафи 45 грн 
7 Приймання – розвантаження насипом в ручну (з боку кузова) 45 грн/т 
8 Приймання – розвантаження насипом в ручну (з заду кузова) 15 грн/т/м 
9 Приймання – розвантаження мішків з авто (в т.ч. бігбегів) 75 грн/т 

10 Приймання – висипка продукції з бігбегів 75 грн/т 
11 Приймання – розтарювання і висипка продукції з мішків 115 грн/т 
12 Відвантаження – навантаження авто насипом (ЗМ-90, ЗМ-60, КШП) 70 грн/т 
13 Відвантаження – ручне перекидання насипом в кузові авто 15 грн/т/м 
14 Відвантаження – завантаження мішків в авто (в т.ч. бігбегів) 100 грн/т 
15 Робота автокрана при завантаженні/розвантаженні бігбегів 100 грн/т 
16 Фасування мішків до 50кг (без урахування вартості тари) 130 грн/т 
17 Фасування мішків до 50кг з точним дозуванням (без урахування вартості тари) 145 грн/т 
18 Наповнення бігбегів продукцією(без урахування вартості тари) 65 грн/т 
19 Транспортування продукції карою 50 грн/т 
20 Транспортування продукції ЗІЛом 25 грн/т 
21 Буртування продукції (ЗМ-90, ЗМ-60, КШП) 40 грн/т 
22 Орендування складських приміщень, 1м2 45 грн/міс 
23 Орендування одного сектора (~66,7м2) в складському приміщенні  100 грн/день 
24 Зважування – одноразово, авто масою до 3,5т 75 грн 
25 Зважування – одноразово, авто масою понад 3,5т 100 грн 

 
Прайс-лист діє з 01.06.2020р., ціни вказані в гривнях без ПДВ, вартість ПДВ становить 20% що 
нараховується додатково. 

 

  



НАША РОБОТА – ВАШ УСПІХ!  
 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ                    
Доробка насіння (посівного) 

№ Найменування робіт Вартість без 
ПДВ 

1 Приймання (зважування, лабораторний аналіз, розвантаження) 65 грн/т 
2 Розтарування мішків 115 грн/т 
3 Очищення решетами (соняшник, ріпак, льон) 219 грн/т 
4 Очищення решетами (кукурудза, пшениця, ячмінь, гірчиця, просо) 165 грн/т 
5 Калібрування (пшениця, ячмінь) 499 грн/т 
6 Калібрування (ріпак, просо, льон) 799 грн/т 
7 Калібрування (соняшник) 849 грн/т 
8 Гравітація (пшениця, ячмінь) 599 грн/т 
9 Гравітація (соняшник, насіння гарбуза) 769 грн/т 

10 Гравітація (ріпак, гірчиця, просо, льон) 769 грн/т 
11 Фотосепарація (соняшник, насіння гарбуза) 999 грн/т 
12 Фотосепарація (ріпак, гірчиця, просо) 1 499 грн/т 
13 Фотосепарація (пшениця, ячмінь) 749 грн/т 
14 Шліфування насіння 999 грн/т 
15 Фасування (без вартості мішків) 130 грн/т 
16 Фасування з точним дозуванням (без вартості мішків) 145 грн/т 
17 Відвантаження (завантаження, лабораторний аналіз, зважування) 145 грн/т 

 
Прайс-лист діє з 01.06.2020р., ціни вказані в гривнях без ПДВ, вартість ПДВ становить 20% що 
нараховується додатково. 
 


