НАША РОБОТА – ВАШ УСПІХ!
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
Очищення, калібрування та сушіння
№

Найменування робіт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Очищення решетами (соняшник, ріпак, гірчиця, просо, соя)
до 10%
Очищення решетами (кукурудза, пшениця, ячмінь, овес)
до 10%
- очищення від 10% до 20%
- очищення від 20% до 30%
- нестандартне очищення
Очищення решетами (коріандр, насіння гарбуза)
Первинне калібрування (розділення на дві фракції)
від 30% до 95%
Вторинне калібрування (додатково третя фракція)
від 25% до 90%
Повторне калібрування (доробка після конкурентів)
від 30% до 95%
Калібрування «для ядра» (соняшник)
Сортування (відбір) короткого насіння соняшника
Калібрування (кукурудза поп-корн)
Перевантаження зерно-комплексом
- завантаження в силос
Фотосепарація (соняшник, насіння гарбуза)
Фотосепарація (відхід ВР соняшника)
Фотосепарація (ріпак, гірчиця, просо, пшоно та інша дрібне насіння)
Фотосепарація (кукурудза, соя, горох)
Фотосепарація (пшениця, ячмінь, овес)
Гравітація (пшениця, ячмінь, кукурудза)
Гравітація (ріпак, гірчиця, просо, льон)
Гравітація (соняшник)
- контроль зіпсованого насіння соняшника при гравітації
Гравітація (насіння гарбуза)
Сушка - приймання та відпуск
Сушка - приймання та відпуск (соняшник, коріандр, інше низько-натурне)
Сушка (пшениця, ячмінь)
Сушка (ріпак, просо, сорго, соя, горох)
Сушка (соняшник, кукурудза)
Сушка (кукурудза «поп-корн»)
Сушка (насіннєвого матеріалу)
Розвантаження не самоскидів на сушарку (окремо)
Нестандартна технологія переробки

Вартість без
ПДВ
210 грн/т
180 грн/т
+15 грн/т/%
+10 грн/т/%
договірна
1 000 грн/т
1 000 грн/т
500 грн/т
650 грн/т
550 грн/т
1000 грн/т
350 грн/т
150 грн/т
+30 грн/т
1 300 грн/т
2 000 грн/т
2 000 грн/т
990 грн/т
900 грн/т
600 грн/т
1 000 грн/т
800 грн/т
+130 грн/т
1 000 грн/т
65 грн/т
130 грн/т
130 грн/т/%
160 грн/т/%
175 грн/т/%
250 грн/т/%
280 грн/т/%
60 грн/т
договірна

Прайс-лист діє з 15.02.2022р., ціни вказані в гривнях без ПДВ, вартість ПДВ становить 20% що нараховується
додатково.
⚠ Знижка на калібрування соняшника (п. 7-10): 5% – від 250 тон та 10% – від 500 тон.
⚠ Знижка на очищення та калібрування (п. 1, 2, 12): 15% - від 1000 тон та 30% – від 3000 тон.
⚠ Безкоштовно до основних послуг – зважування, відбір зразків, лабораторний аналіз!
⚠ Умови нестандартної доробки, при яких розраховується індивідуальна ціна:
• очищення решетами, менше 15 тон, більше 30%, неорганічна домішка (камінь, щебінь);
• очищення вібростолом, менше 5 тон, більше 5% домішки;
• очищення фото-сортексом, менше 1 тони, більше 2% домішки;
• калібрування з натурою сировини менше 340гр/1000см3 і поза діапазону вказаної крупності;
• сушіння менше 15 тон і/або менше 3% вологості.

НАША РОБОТА – ВАШ УСПІХ!
Додаткові послуги
№

Найменування робіт
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Лабораторія – відбір зразка для аналізу
Лабораторія – експрес-аналіз зразка
Лабораторія – аналіз зразка (визначення домішок)
Лабораторія – визначення кислотного числа (КОН)
Лабораторія – визначення зіпсованих і пошкоджених ядер соняшнику
Лабораторія – визначення вологості за допомоги сушильної шафи
Приймання – розвантаження насипом в ручну (з боку кузова)
Приймання – розвантаження насипом в ручну (з заду кузова)
Приймання – розвантаження мішків/бігбегів з авто
– розтарювання мішків і висипка
Приймання – розвантаження бігбегів з авто і висипка
Відвантаження – навантаження авто насипом з силосу
Відвантаження – навантаження авто насипом (ЗМ-90, ЗМ-60, КШП)
– ручне перекидання насипом в кузові авто
Відвантаження – навантаження авто насипом у контейнери (ЗМ-90, ЗМ-60)
Відвантаження – завантаження мішків (в т.ч. на піддонах)/бігбегів в авто
– висипка продукції із мішків в авто (додатково)
Відвантаження – завантаження бігбегів в авто з висипкою в кузов
– висипка бігбегів у високий кузов за допомогою піддону (додатково)
Відвантаження – палетування продукції на піддонах
Робота автокрана при завантаженні/розвантаженні бігбегів, піддонів
Фасування мішків до 50кг (без урахування вартості тари)
Фасування мішків до 50кг з точним дозуванням (без урахування вартості тари)
Наповнення бігбегів продукцією з бункеру (без урахування вартості тари)
Наповнення бігбегів продукцією склад (без урахування вартості тари)
Висипка продукції із бігбегів (маневри по цеху)
Буртування продукції зерномет/ковшовий навантажувач
Буртування продукції зерномет/ковшовий навантажувач (соняшник, ішне)
Транспортування продукції по території насипом ЗІЛом
Транспортування продукції по території карою
Оренда кари (вилочного навантажувача)
Виконування іншої роботи, 1 робітником
Оренда складських приміщень, 1м2
на 12 місяців
Оренда складських приміщень, 1м2
до 12 місяців
Орендування одного сектора (~66,7м2) в складському приміщенні
Оренда силоса
Зважування – одноразово, авто масою до 3,5т
Зважування – одноразово, авто масою понад 3,5т

Вартість без
ПДВ
50 грн
80 грн
50 грн
200 грн
70 грн
80 грн
90 грн/т
30 грн/т/м
150 грн/т
+80 грн/т
200 грн/т
30 грн/т
130 грн/т
30 грн/т/м
250 грн/т
180 грн/т
+70 грн/т
230 грн/т
+100 грн/т
150 грн/т
200 грн/т
200 грн/т
250 грн/т
100 грн/т
150 грн/т
90 грн/т
100 грн/т
150 грн/т
50 грн/т
100 грн/т
800 грн/год.
250 грн/год.
45 грн/міс
55 грн/міс
130 грн/день
130 грн/день
100 грн
150 грн

Прайс-лист діє з 15.02.2022р., ціни вказані в гривнях без ПДВ, вартість ПДВ становить 20% що
нараховується додатково.
⚠ Оренда складських приміщень:
- площа одного сектора ~66,7м2 ;
- при оренді по секторам, наскрізний проїзд залишається вільним.

НАША РОБОТА – ВАШ УСПІХ!
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
Доробка насіння (посівного)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Найменування робіт
Приймання (зважування, лабораторний аналіз, розвантаження)
Розтарування мішків
Очищення решетами (соняшник, ріпак, льон)
Очищення решетами (кукурудза, пшениця, ячмінь, гірчиця, просо)
Калібрування одна фракція (пшениця, ячмінь)
Калібрування (ріпак, просо, льон)
Калібрування одна фракція (соняшник)
Гравітація (пшениця, ячмінь)
Гравітація (соняшник, насіння гарбуза)
Гравітація (ріпак, гірчиця, просо, льон)
Фотосепарація (соняшник, насіння гарбуза)
Фотосепарація (ріпак, гірчиця, просо)
Фотосепарація (пшениця, ячмінь)
Шліфування насіння
Дрожування насіння буряка
Протруювання насіння
Фасування (без вартості мішків)
Фасування з точним дозуванням (без вартості мішків)
Відвантаження (завантаження, лабораторний аналіз, зважування)

Вартість без
ПДВ
150 грн/т
115 грн/т
500 грн/т
400 грн/т
500 грн/т
800 грн/т
1 000 грн/т
750 грн/т
1 000 грн/т
1 000 грн/т
1 300 грн/т
2 000 грн/т
800 грн/т
1 000 грн/т
20 000 грн/т
900 грн/т
200 грн/т
250 грн/т
190 грн/т

Прайс-лист діє з 15.02.2022р., ціни вказані в гривнях без ПДВ, вартість ПДВ становить 20% що
нараховується додатково.

