
Перевантажувальний тер-
мінал у с. Мар`янське Апо-
столівського району стане пер-
шим підприємством компанії 
«НІБУЛОН» у Дніпропетровській 
області та створить доступ до су-
часної інфраструктури зернового 
ринку для усіх сільгоспвироб-
ників регіону. Співпраця з нами 
– це, в першу чергу, можливість 
реалізувати сільськогосподар-
ську продукцію за високими 
цінами, отримати оперативну 
оплату, а також якісні послуги зі 
зберігання та доробки збіжжя.

Вигідне логістичне розташу-
вання філії «Зеленодольська» 
надасть вам безліч переваг:

* скорочення витрат на транс-
портування зерна

Вам не доведеться зазнава-
ти значних логістичних витрат 
на транспортування збіжжя за 
сотні кілометрів до портових 
міст України у період активного 
збирання врожаю або витра-
чати свій час у чергах у період 
значної завантаженості пере-
вантажувальних терміналів ТОВ 
СП «НІБУЛОН» у с. Біленьке За-

порізької області та смт Козацьке 
Херсонської області. Скорочення 
плеча доставки знизить витрати 
на транспортування у декілька 
разів та надасть змогу інвестува-
ти зекономлені кошти у розвиток 
власного підприємства;

* оптимізація використання 
транспортних засобів

Завдяки вигідному логістич-
ному розташуванню та якісній 
організації роботи філії «Зелено-
дольська» ви зможете ефектив-
но реалізовувати збіжжя, всти-
гаючи за день зробити 3-4 рейси 
одним транспортним засобом 
(що, безумовно, є важливим 
фактором у період збиральної 
кампанії); 

* економія часу
Ви зможете доставляти свою 

продукцію на наше підприєм-
ство 24 години на добу та 7 днів 
на тиждень, не втрачаючи при 
цьому часу у чергах через вели-
кий потік вантажівок та теплові 
режими в містах. Завдяки вико-
ристанню сучасного транспорт-
ного та лабораторного облад-
нання процес приймання зерна 

на філії «Зеленодольська» від 
візування до вивантаження буде 
тривати не більше 40-50 хв;

* зменшення навантаження 
на дорогах, поліпшення логісти-
ки та екології регіону

Філія «Зеленодольська» – пер-
ший перевантажувальний тер-
мінал з відвантаження зернових, 
зернобобових та олійних культур 
на річковий транспорт компанії 
у Дніпропетровській області. 
Там, де працюють підприємства 
«НІБУЛОНа», вантажівки із вро-
жаєм долають набагато менші 
відстані, зменшуючи наванта-
ження на дороги і мости. Наша 
компанія сьогодні робить усе 
для аграрного сектора, щоб зер-
но транспортувалося автотран-
спортом на незначні відстані, а 
дороги не руйнувалися;

* справедливі ринкові ціни 
на сільгосппродукцію у вашому 
регіоні

Завдяки розвитку річкової 
логістики ми суттєво знижує-
мо витрати на транспортування 
збіжжя, що дозволяє пропону-
вати вам справедливі ринкові 

ціни на сільгосппродукцію у ва-
шому регіоні. Ознайомитися із 
закупівельними цінами на філії 
«Зеленодольська» ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» ви можете на офіційній 
інтернет-сторінці компанії www.
nibulon.com, у розділі «Закупів-
ля сільгосппродукції» – «За-
купівельні ціни».

Побудований за останніми 
технологіями перевантажуваль-
ний термінал філії «Зеленодоль-
ська» має змогу приймати до 
300 вантажівок за добу, потуж-
ність відвантаження на водний 
транспорт становить 12 тис. т, а 
обсяг одночасного зберігання 
сільгосппродукції на терміналі 
складає 76 тис. т. 

Запрошуємо до співпраці за 
договорами поставки та збері-
гання виробників сільськогоспо-

дарської продукції: юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців (у т. ч. неплатників ПДВ). 
Також повідомляємо про готов-
ність до співпраці з одноосібни-
ми господарствами (фізичними 
особами). Кожен аграрій зможе 
бути учасником зовнішньоеко-
номічної діяльності України!

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА 
АДРЕСОЮ:

Перевантажувальний тер-
мінал філії «Зеленодольська» 

ТОВ СП «НІБУЛОН»,
с. Мар`янське, Апостолівсь-

кий район, Дніпропетровська 
область

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:
050-394-71-15 – директор 
філії Стратуца Ярослав

Сергійович

ТОВ СП «НІБУЛОН» ЗАПРОШУЄ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ 
СОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!

Шановні аграрії! Ми раді повідомити вам, що ТОВ СП «НІБУЛОН» завершує будів-
ництво нового високотехнологічного перевантажувального термінала у с. Мар`ян-
ське Апостолівського району Дніпропетровської області (філія «Зеленодольська»).

Якщо у вас виникли питання, які не можна вирішити на місці, до ваших послуг наші висококваліфіковані фахівці в Миколаєві, які завжди нада-
дуть вам необхідну допомогу. Телефонуйте за номерами: (0512) 58 04 03 – відділ закупок (з питань укладення та супроводу договорів поставки, 

фінансові питання); (0512) 58 04 17 – торговий відділ (консультації щодо закупівлі та зберігання сільськогосподарської продукції).


