
  

Будівництво сучасного елеватору для прийому, очистки, сушки та 

зберігання зерна в східному регіоні України  

(село Переїзне Бахмутський район Донецької області) 

Огляд проекту 

Опис проекту 

Проектом передбачається будівництво сучасного зернового  елеватора з під’їзними шляхами та 

комунікаціями, ємністю  до 20 тис. тон одноразового зберігання, пропускною здатністю до 200 

тон за годину. Даний проект дозволить отримати значний прибуток від ведення 

сільськогосподарської діяльності, залучити сучасні технології в дану галузь сільського 

господарства, створити передовий виробничий  комплекс, створити нові робочі місця. 

 Товари/ Послуги Прийом, очистка, сушка, зберігання та відвантаження зерна.  

 

Нормативно-правові аспекти 

Необхідні дозволи 

та ліцензії 

Lозвільні документи на початок будівництва, та підключення до необхідних комунікацій 

(електромереж,  тощо)  

Контактні дані:  

Голова СФГ «РОЙ»  В.І. Соколенко 

Поштова адреса: 84522 Донецька обл. Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Залізнична, 55 

Юридична адреса: 84528, Донецька область, Бахмутський район, с. Званівка, вул. Садова, 11 

Номер телефону: +380504738052 

E-mail:  22007221@ukr.net 

 Потреба в інвестиціях 

 Розмір та тип 
Вартість проекту: 4,0 млн. дол.  США (70% -  позикові  кошти, 30% -  власні кошти членів 

кооперативу) 

Деталі 

 Підготовчий етап (6 місяців) - 3,0 млн.  доларів США: проведення роботи по проектуванню, 

підведенню комунікацій (електромережа, тощо) та залізничної колії, здійснення закупівлі 

необхідного обладнання та матеріалів.   

Другий етап – 1 млн дол. США: будівництво елеватору та підведення до нього залізничної колії 

та підключення до електромережі та газопостачання. Початок роботи елеватора. 

 Період окупності: 6 років.  

Місцезнаходження та інфраструктура 

 Місцезнаходження Село Переїзне Бахмутського району Донецької 

області, Україна. Відстань до найближчого 

регіонального центру  - м. Бахмут (25 км), до 

обласного центру - Краматорськ (70 км). 

Земля Ділянка/Площа: Загальна площа земельної ділянки - 2,0 га  

Правовий статус: Державна власність. Договір оренди 

Цільове призначення використання: Пасовище. Планується зміна цільового призначення для 

промислового використання  перед початком робіт з будівництва елеватора. 

Поточне використання: Не використовується 

Розуміння проекту: Існують необхідні допоміжні споруди для зберігання обладнання та 

будматеріалів на час будівництва, є вільна земельна ділянка для будівництва розміром до 16 га. 

Інфраструктура Доступ до транспортної інфраструктури 

Відстань до найближчого автошляху 100 м (дорога з асфальтовим покриттям. Відстань до  

залізниці – 1 км. 

Наявність і відстань до комунальної інфраструктури: Відстань до газорозподільчого пункту 

– 1 км., до електромереж – 500м, водопостачання – свердловина 


