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Шановні аграрії! 
Ми раді повідомити вам, що 

Мирівський елеватор розпо-
чинає приймання нового уро-
жаю з 10 червня 2020 року. 
Мирівський елеватор був 
збудований з урахуванням 
обслуговування сільгосптова-
ровиробників нашого району 
та околиці. Співпрацюючи з 
нами, ви отримаєте найякісні-
ші послуги зі зберігання та до-
робки урожаю, а  також реа-
лізуєте його за найвигіднішою 
ціною.

Вигідне логістичне розта-
шування ТОВ «Мирівський 
елеватор №1» надає вам  
безліч переваг:

- Зменшення витрат на 
транспортування кожної 
тонни зерна. 

Доставляючи власноруч 
вирощене зерно до портів 
Одеси та Миколаєва, на від-
стань більше, ніж 400 км, гос-
подарства Дніпропетровської 
області та нашого району  
безпосередньо несуть значні 
логістичні витрати. У  свою 
чергу, реалізація продукції на 
Мирівському елеваторі, що 
знаходиться неподалік від 
вашого господарства, дозво-
лить вам знизити витрати на 
транспортування у декілька 
разів. За рахунок скорочення 
відстані ви маєте можливість 
використати зекономлені 
кошти на придбання паливно-
мастильних матеріалів, доб-
рив, насіння тощо.

- Економія витрат часу на 
доставку збіжжя.

Завдяки реалізації сіль-
ськогосподарської продукції 
на Мирівському елеваторі, 
вам не доведеться долати 
відстані, поставляючи врожай 
до найбільших портових міст 
країни – Миколаєва та Оде-
си. Окрім того, зважаючи на 
«теплові» режими в містах та 
великий потік вантажівок, ви 
ще й не будете витрачати час 
на простої у чергах. Натомість 
весь процес приймання зерна 
на Мирівському елеваторі в 
с.Мирове Дніпропетровської 
області триває не більше, ніж  
30-40 хвилин.

- Оптимізація використан-
ня транспортних засобів.

Володіючи, принаймні, од-
ним транспортним засобом, 
можете ефективно реалізува-
ти вирощений урожай, всти-
гаючи за день зробити 3-4 
рейси. Таким чином, немає 
потреби  у залученні додат-
кових вантажівок, що є особ-
ливо актуальним у період 
проведення польових робіт. 
Наші спеціалісти при виник-

ненні труднощів з доставкою 
збіжжя з господарства до 
елеватору допоможуть вам у 
транспортуванні.

- Конкурентоспроможна 
ціна.

Упродовж 10 років Мирів-
ський елеватор співпрацює з 
великими мультинаціональ-
ними трейдерами. До списку 
таких входять: «АТ Cargill», 
«KERNEL», «ADM TRADING 
UKRAINE», «COFCO AGRI», 
ДПЗКУ, «LDC» Аграрний 
фонд тощо. 

Мирівський елеватор пра-
цює 24 години на добу 7 днів 
на тиждень, тож доставити 
свою продукцію на наше під-
приємство можна у будь-який 
зручний для вас час.

Наше підприємство має 
змогу приймати до 120 ван-
тажівок на добу, добова по-
тужність сушарок становить 
1 000 тонн, потужність з від-
вантаження на залізничні ва-
гони – до 1 700 тонн, на авто-
транспорт – до 2 500 тонн, а 
обсяг одночасного зберігання 

сільськогосподарської про-
дукції на Мирівському елева-
торі складає 75 тис. тонн. 

Нам важливо, щоб послу-
гами нашого підприємства 
змогли скористатися не тіль-
ки великі постачальники, а 
й невеликі фермерські гос-
подарства. Окрім цього, ми 
працюємо з виробниками – 
неплатниками ПДВ та одно-
осібними господарствами.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА 
АДРЕСОЮ:

ТОВ «Мирівський еле-
ватор №1», вул. При-
вокзальна, 2, с. Мирове, 
Томаківський район, Дні-
пропетровська область.

Телефони для довідок: 
(096)846-20-04, (067)996-85-
41, (067)996-86-61 – менед-
жери із закупівлі зернових 
та олійних культур.

Наше правило – працюва-
ти на взаємовигідних умо-
вах з кожним Аграрієм!

ТОВ «Мирівський елеватор №1» 
З  А  П  Р  О  Ш  У  Є  

сільгосптоваровиробників району до співробітництва!

АГРАРНИЙ СЕКТОРР

 

Шановні аграрії! Ми раді повідоми-
ти вам, що ТОВ СП «НІБУЛОН» за-
вершує будівництво нового високо-
технологічного перевантажувального 
термінала у с. Мар`янське Апостолів-
ського району Дніпропетровської об-
ласті (філія «Зеленодольська»).

Перевантажувальний термінал у с. 
Мар`янське Апостолівського району 
стане першим підприємством компа-
нії «НІБУЛОН» у Дніпропетровській 
області та створить доступ до сучас-
ної інфраструктури зернового ринку 
для усіх сільгоспвиробників регіону. 
Співпраця з нами – це, в першу чер-
гу, можливість реалізувати сільсько-
господарську продукцію за високими 
цінами, отримати оперативну оплату, 
а також якісні послуги зі зберігання та 
доробки збіжжя.

Вигідне логістичне розташування 
філії «Зеленодольська» надасть 
вам безліч переваг:

● скорочення витрат на транспор-
тування зерна

Вам не доведеться зазнавати зна-
чних логістичних витрат на транспор-
тування збіжжя за сотні кілометрів до 
портових міст України у період актив-
ного збирання врожаю або витрача-
ти свій час у чергах у період значної 
завантаженості перевантажувальних 
терміналів ТОВ СП «НІБУЛОН» у с. 
Біленьке Запорізької області та смт 
Козацьке Херсонської області. Ско-
рочення плеча доставки знизить ви-
трати на транспортування у декілька 
разів та надасть змогу інвестувати зе-

кономлені кошти у розвиток власного 
підприємства;

● оптимізація використання тран-
спортних засобів

Завдяки вигідному логістичному 
розташуванню та якісній організації 
роботи філії «Зеленодольська» ви 
зможете ефективно реалізовувати 
збіжжя, встигаючи за день зробити 
3-4 рейси одним транспортним засо-
бом (що, безумовно, є важливим фак-
тором у період збиральної кампанії); 

● економія часу
Ви зможете доставляти свою продук-

цію на наше підприємство 24 години на 
добу та 7 днів на тиждень, не втрачаю-
чи при цьому часу у чергах через вели-
кий потік вантажівок та теплові режими 
в містах. Завдяки використанню сучас-
ного транспортного та лабораторного 
обладнання процес приймання зерна 
на філії «Зеленодольська» від візуван-
ня до вивантаження буде тривати не 
більше 40-50 хв;

● зменшення навантаження на 
дорогах, поліпшення логістики та 
екології регіону

Філія «Зеленодольська» – перший 
перевантажувальний термінал з від-
вантаження зернових, зернобобових 
та олійних культур на річковий тран-
спорт компанії у Дніпропетровській 
області. Там, де працюють підпри-
ємства «НІБУЛОНа», вантажівки із 
врожаєм долають набагато менші 
відстані, зменшуючи навантаження 
на дороги і мости. Наша компанія сьо-
годні робить усе для аграрного секто-
ра, щоб зерно транспортувалося ав-
тотранспортом на незначні відстані, а 
дороги не руйнувалися;

● справедливі ринкові ціни на сіль-
госппродукцію у вашому регіоні

Завдяки розвитку річкової логісти-
ки ми суттєво знижуємо витрати на 
транспортування збіжжя, що дозво-
ляє пропонувати вам справедливі 
ринкові ціни на сільгосппродукцію у 
вашому регіоні. Ознайомитися із за-
купівельними цінами на філії «Зеле-
нодольська» ТОВ СП «НІБУЛОН» ви 
можете на офіційній інтернет-сторінці 
компанії www.nibulon.com, у розді-
лі «Закупівля сільгосппродукції» – 
«Закупівельні ціни».

Побудований за останніми техноло-
гіями перевантажувальний термінал 
філії «Зеленодольська» має змогу 
приймати до 300 вантажівок за добу, 
потужність відвантаження на водний 
транспорт становить 12 тис. т, а обсяг 
одночасного зберігання сільгосппро-
дукції на терміналі складає 76 тис. т. 

Запрошуємо до співпраці за догово-
рами поставки та зберігання виробників 
сільськогосподарської продукції: юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
(у т. ч. неплатників ПДВ). Також повідо-
мляємо про готовність до співпраці з 
одноосібними господарствами (фізич-

ними особами). Кожен аграрій зможе 
бути учасником зовнішньоекономічної 
діяльності України!

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕ-
СОЮ:

Перевантажувальний термінал 
філії «Зеленодольська» ТОВ СП 
«НІБУЛОН», с. Мар`янське, Апосто-
лівський район, Дніпропетровська 
область

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

Стратуца Ярослав Сергійович

Якщо у вас виникли питання, які не 
можна вирішити на місці, до ваших по-
слуг наші висококваліфіковані фахівці 
в Миколаєві, які завжди нададуть вам 
необхідну допомогу. Телефонуйте за 
номерами:

(0512) 58 04 03 – відділ закупок (з 
питань укладення та супроводу до-
говорів поставки, фінансові питан-
ня); 

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

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


