Будівництво елеватора / підприємства по переробці,
транспортуванню та зберіганню сільськогосподарської
продукції, зернових та олійних культур
Загальний опис проекту
Опис проекту
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Огляд
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проекту

Будівництво елеватора по переробці, транспортуванню та
зберіганню сільськогосподарської продукції, зернових та олійних
культур, з можливістю накопичення цього вантажу, скоротить кількість
перевантажень на шляху від агровиробника до завантаження, що
збереже первинну якість товару.
Комплекс, що проектується, дозволить виробникам зерна
здійснювати всі необхідні операції із зерном: приймання, зберігання,
очищення, сушіння, відвантаження.
Запланований об'єм зберігання зерна – 78 тис. тонн.
Дві модульні зерносушарки потужністю – 200 т/год.
Виробники сільськогосподарської продукції, зернових та олійних
культур, зернотрейдери
Розроблено та затверджено детальний план території земельної в
адміністративних межах Іркліївської сільської ради Чорнобаївського
району Черкаської області.
Проектом землеустрою сформовано та відведено під реалізацію
проекту земельну ділянку площею 9,0 га
Земельну ділянку зареєстровано у Національній кадастровій
системі України.
Отримано
обумовлену
земельну
ділянку
в оренду
на
довгостроковий термін, що складає 49 років

Необхідні інвестиції
Сума та тип
Деталі

Спільне підприємство
-

Розміщення та інфраструктура
Розміщення
Земельна
ділянка

Інфраструктура

Відстань до обласного центру м. Черкаси – 53,0 км
Площа – 90 тис. кв. м; кадастровий номер 7125182800:05:000:0305
Правовий статус / форма власності – державна
Цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і
споруд річкового транспорту
Поточне використання – не використовується
Примітки по проекту – земельна ділянка розташовується за
межами населеного пункту с. Іркліїв Чорнобаївського району
Черкаської області (колишнє місце розташування вантажного порту); з
півночі, півдня та заходу межує із Кременчуцьким водосховищем
Доступ до транспортної інфраструктури:
– найближчий транспортний шлях – Н08, 3,6 км;
– аеропорт «Бориспіль» – 157,0 км
– річковий порт – 47,4 км
– залізнична ст. «Золотоноша 1» – 28,8 км
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майна

Електропостачання потужністю – 899 МВт
Дві окремі системи водопостачання від свердловини на об'єкті
Довжина прохідного каналу 3,5 кілометра, середня ширина 250
метрів. Середня глибина каналу становить близько 5 метрів

Наявність та
якість робочої
сили

Кількість працюючих – 150 чоловік

Регуляторні положення
Екологічні
вимоги та
обмеження

Отримано позитивні висновки щодо погодження Управлінням
екології та природних ресурсів такого проекту.
Отримано позитивні висновки щодо погодження Державним
агентством водних ресурсів такого проекту.
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