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МК ГАЛИЧИНА ПРИДБАЛА 
ПЕРШІ ВАНТАЖІВКИ SCANIA 

 

Нещодавно ТОВ «Молочна компанія «Галичина» поповнила 
свій автопарк вантажного транспорту чотирма новими 
тягачами Scania SilverLine, які будуть задіяні у доставці 
готової молочної продукції до споживачів по Україні.  
 
Це дозволить підвищити ефективність транспортної логістики. 
Наразі автопарк нараховує близько 40 одиниць вантажної 
техніки 2006-2008 років випуску європейських марок 
виробників.  

 
“Історія нашої співпраці зі Scania тільки розпочинається, цього 
року ми придбали перші 4 нові тягачі, - коментує Павло 
Пасічник, Заступник директора з транспортної логістики ТОВ 
«Молочна компанія «Галичина». – Техніка Scania відома своїм 
економним споживанням пального та надійністю. Це дозволить 
нам підвищити ефективність та рентабельність перевезень, 
адже майже 50% операційних витрат автопарку припадає на 
паливо, ще 15% на ремонт і обслуговування. Автомобілі 
обладнані автоматичною системою керування передач Scania 
Оптикруз, що зменшує вплив водія на стиль керування та 
витрати палива. В рамках угоди всі водії пройдуть курс 
навчання Scania з ефективного та економічного керування 
транспортними засобами. Саме від водія у великій мірі 
залежить скільки компанія витрачатиме на ремонти техніки, 
пальне та інші витратні матеріали, що у підсумку складає більше 
половини всіх операційних витрат транспорту».  

 
Крім того, за словами Вадима Варенка, директор Львівської філії 
ТОВ «Сканія Україна», тягачі Scania обладнані системою 
моніторингу, яка дозволяє стежити в режимі онлайн за 
основними параметрами техніки та показниками водія, такими 
як витрати палива, стиль управління, рівень завантаження, 
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тощо. Система також дозволяє проводити дистанційну 
діагностику без заїзду на СТО.  
 
«Сьогодні клієнти вимагають не просто вантажні автомобілі, а 
комплексну пропозицію, яка дозволить ефективно експлуатувати 
та управляти автопарком. Ми дуже пишаємося початком співпраці 
з «МК Галичина», яка є одним із лідером своєї галузі. Я 
переконаний у подальшій успішній взаємодії, адже у наших 
компаній спільні цінності: висока якість продукції, турбота про 
довкілля, ефективне використання ресурсів». 

 
Покупка техніки була профінансована компанією «Сканія Кредіт 
Україна» за спеціальною програмою «Scania SilverLine». 
«Ефективність роботи бізнесу за рахунок добре спланованого 
розподілу власних інвестицій та залучення зовнішніх ресурсів, 
таких як фінансовий лізинг, вже давно стало буденною практикою 
для європейських ринків. Угода з МК «Галичина» - це гарний 
приклад того, як українські виробники долучаються до 
поміркованості управління ресурсами, – говорить директор ТОВ 
«Сканія Кредіт Україна» Дмитро Панченко. – Нам приємно, що МК 
«Галичина» обрала наші фінансові продукти та сподіваємося на 
реалізацію сумісних проектів у майбутньому». 
 
МК «Галичина» займається виготовленням молочних продуктів, 
була створена у 2015 році. 
Основною сировиною для виробництва продукції компанії є 
молоко, яке закуповується у сільськогосподарських 
підприємств. 
Основними споживачами продукції компанії є дрібні та середні 
підприємства роздрібної торгівлі, великі супермаркети. 
 
МК Галичина входить у ТОП 10 основних виробників цільно - 
молочної продукції на ринку України. 
МК Галичина є одним лідерів у категорії йогуртів та 
кисломолочної продукції. 
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З питань інформації для преси, звертайтесь до: 

Леся Горошко, менеджер з комунікацій ТОВ «Сканія Україна»  
Телефон: + 38 067 464 91 09 
E-mail: lesya.goroshko@scania-ua.com 
 
 
Scania є частиною підрозділу компанії Volkswagen Truck&Bus GmbР та одним із світових лідерів 
серед виробників вантажівок і автобусів більше 16 тонн. Головний офіс, науково-дослідний центр 
та заводи з виробництва вантажівок і комплектуючих знаходяться у Швеції, ще кілька заводів 
розташовані у Європі та Латинській Америці. У компанії працює 46 000 працівників, продукція 
представлена у понад 100 країнах світу, в тому числі в Україні з 1993 року. Мінімальні 
експлуатаційні витрати, надійність та безпека є основними характеристиками техніки Scania. 
Окрім транспортних засобів, компанія у кожній країні пропонує послуги з фінансування та 
обслуговування через дилерську мережу. 
 
Прес-релізи Scania доступні на сайті www.scania.ua 
www.facebook.com/ScaniaUkraine 
www.instagram.com/ScaniaUkraine 
www.youtube.com/user/ScaniaUkraine 
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