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Деліція розширює автопарк вантажівками 
Scania стандарту Євро 6 
 
Компанія Деліція, український виробник кондитерських 
виробів, нещодавно придбала 5 автопоїздів Scania стандарту 
Євро 6, що будуть задіяні у доставці продукції компанії на 
іноземні ринки збуту. 

Співпраця з компанією Деліція розпочалася ще у 2013 році, коли були 
поставлені перші тягачі Scania. З розширенням ринків збуту,  Деліція 
поповнює автопарк новою технікою. Наразі вантажний автопарк компанії 
складається із 14 одиниць, із яких 6 - марки Scania. 

За словами Тетяни Чернюк, директора департаменту логістики ПП 
«Деліція», з серпня 2017 року компанія вивела на ринок новий бренд 
Friendy, в портфелі якого понад 20 видів продукції. Також постійно 
збільшується кількість торгових мереж, які замовляють продукцію 
компанії Деліція. Відповідно, це вимагає розширення автопарку, адже 
одним із стратегічних завдань компанії є вчасна доставка кондитерських 
виробів своїм замовникам. 
 
«Компанія поставляє продукцію під замовлення кожного клієнта прямо з 
конвеєра, завдяки чому замовники і, відповідно, споживачі, отримують 
свіжі солодощі, - розповідає Тетяна Чернюк. – Для нас дуже важливо, 
щоб вантажні автомобілі постійно були на ходу, адже зобов’язання перед 
клієнтами є нашим найвищим пріоритетом. Саме тому при виборі 
техніки, ми керуємося такими критеріями, як надійність, експлуатаційні 
якості, комфорт водія та безпека».  

У 2017 році компанією Деліція був проведений тендер на закупівлю нової 
вантажної техніки стандарту Євро 6. Перемогу здобула компанія Scania, 
яка запропонувала оптимальне рішення: тягачі Scania R 450 та Scania 
R410 Євро 6 з економічним рівнем споживання пального, фінансування 
від лізингової компанії «Сканія Кредіт Україна», сервісний контракт на 4 
роки, систему контролю за експлуатацією автопарку. 

«Ще одним важливим чинником при виборі техніки є наявність сервісної 
мережі та можливість укладання сервісного контракту, - продовжує 
Тетяна Чернюк. – Це зручно, адже дозволяє планувати ТО, економить 
час та кошти, а також забезпечує прогнозований графік оплати».  
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За словами Андрія Бєльдєя, директора з продажу «Сканія Київ», 
вантажівки Scania для компанії Деліція зроблені за індивідуальним 
замовленням, укомплектовані сучасним  обладнанням та функціями, 
такими як автоматична система передач Сканія Оптикруз, Ретардер 
Scania, AEB-система аварійного гальмування, ACC – адаптивний круїз 
контроль, ESP. Пакет «Контроль» системи Scania FMS дозволяє стежити 
в онлайн режимі за витратами пального, місцезнаходженням ТЗ, а також 
включає функцію дистанційної діагностики на СТО. Автомобілі 
укомплектовані сучасною Media системою Scania з картами Європи, які 
сумісні з Apple та Android, є Bluetooth та багато інших корисних опцій.   

Фінансування на техніку надала компанія «Сканія Кредіт Україна». 

«Фінансування транспортних потреб українського виробника – це не 
тільки раціональне використання вивільнених коштів бізнесом на 
оперативні потреби, але й інвестиція у розвиток ВВП України, 
можливість посприяти створенню нових робочих місць та розширенню 
виробничих потужностей,- коментує Дмитро Панченко, директор ТОВ 
«Сканія Кредіт Україна». -  Це наша перша угода з Деліцією, ми раді, що 
наші партнери оцінили комплексне транспорте рішення Scania та 
очікуємо на нові замовлення».  
 
 

 

 
Компанія Деліція – це сучасна, конкурентноздатна компанія-виробник мучних кондитерських 
виробів, яка динамічно розвивається і є відомою на ринку України вже більше 17 років. Компанія 
також поставляє свою продукцію на ринки таких країн, як Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, 
Білорусь, Польща, Румунія. Угорщина, Литва, Латвія, Греція та Ізраїль  

Головна мета діяльності компанії – виробництво якісних кондитерських виробів з екологічно 
чистої сировини та натуральних інгредієнтів. 

У компанії запроваджена міжнародна система контролю за якістю ISO 9001:2008, ISO 
22000:2005. Також у Деліції в наявності сертифікати IFS та FSSC 22000. Food Safety System 
Certification 22000 – це надійна, заснована на стандартах ISO, визнана на міжнародному рівні 
схема для сертифікації системи менеджменту безпеки харчових продуктів в харчовому 
ланцюгу поставок.  
У компанії працює 430 співробітників, головний офіс та виробничі потужності знаходяться у 
м.Буча, Київська область.  

Детальніше про компанію на сайті: www.delicia.com.ua 

 
 
Scania 125 років спеціалізується на виробництві 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. Продукція компанії представлена у понад 100 країнах світу. В Україні Scania 
присутня з 1993 і представлена мережею дилерських центрів..   
Мінімальні експлуатаційні витрати, надійність та безпека є основними характеристиками 
техніки Scania. Окрім транспортних засобів, компанія пропонує послуги з фінансування та 
обслуговування через дилерську мережу. 

http://www.delicia.com.ua/
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Прес-релізи Scania доступні на сайті www.scania.ua 
 

 

За детальною інформацією звертайтесь до: 

Леся Горошко, PR-менеджер ТОВ «Сканія Україна»   
Телефон: + 38 044 363-0363 
E-mail: lesya.goroshko@scania-ua.com 
 

 

http://www.scania.ua/
mailto:lesya.goroshko@scania-ua.com

