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18 серпня 2017 

Компанія Нібулон придбала 15 
автомобілів Scania 

 

18 серпня 2017 року на території Київської філії ТОВ «Сканія Україна» 
відбулася передача партії з 15 автомобілів Scania G400 Євро 5 
представникам компанії Нібулон.  
 
Вантажівки були придбані за програмою «Scania SilverLine», яка 
передбачає купівлю техніки за допомогою лізингу, а також включає 
сервісний контракт, навчання водіїв, систему моніторингу автопарку.  
 
«Стратегічне партнерство між компаніями ТОВ СП «Нібулон» і ТОВ «Сканія 
Україна»  розпочалося ще у 2010 році, коли була поставлена перша партія 
автомобілів Scania, - розповідає Валерій Островський, керівник 
регіональних та гуртових продажів ТОВ «Сканія Україна». – На той час 
компанія Scania була єдиною серед західних виробників, яка 
запропонувала ефективний транспорт і рішення для аграрних компаній як 
альтернативу КаМАЗам і МАЗам. Чергова партія автомобілів для лідера 
аграрної галузі України є підтвердженням нашого довгострокового 
партнерства і порозуміння». 
 
Одним із ключових аспектів і факторів успішної діяльності ТОВ СП 
«НІБУЛОН» є покращення логістичної складової у сфері транспортних 
перевезень. З 2009 року компанія реалізує інвестиційний проект 
загальною вартістю у 500 млн доларів США, метою якого є відродження 
річок Дніпро та Південний Буг як судноплавних транспортних артерій 
України. Реалізація цього значущого для всієї країни проекту була б 
неможлива без покращення такої логістичної складової як сухопутні 
транспортні перевезення.  
 

«Сьогодні наша компанія розбудовує нову логістичну систему в Україні, 
метою якої є максимальне переорієнтування вантажних перевезень на 
річки, - зазначив генеральний директор компанії «НІБУЛОН» Олексій 
Вадатурський. - Вже сьогодні ми транспортуємо 2 млн тонн зерна на рік 
річками України, а в найближчі роки перевезення по воді складатимуть 4-6 
млн тонн щорічно. Таким чином логістика компанії практично повністю буде 
переорієнтована на водний транспорт.  З’єднати річкові термінали з 
сільгосптоваровиробниками в радіусі 80-100 км ми плануємо завдяки 
найсучаснішому в Україні автопарку». 
 
За словами Олександра Шевченка, менеджера з продажів компанії «Сканія 
Україна», під час замовлення нової партії автомобілів Scania були враховані 
всі побажання клієнта: вантажівки оснащені автоматичною системою 
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перемикання передач Scania Оптикруз, яка зменшує вплив водія на 
показники з витрат пального; високі спальні кабіни мають підвищений 
комфорт; двигуни відповідають екологічним нормам Євро 5 (з системою 
очищення SCR). Крім того, на борту встановлена система моніторингу за 
автопарком, яка відстежує всі основні показники вантажівки та стилю 
керування водія. Також ця система допомагає підвищити продуктивність 
перевезень та оптимізувати експлутаційні витрати. Сервісний контракт 
дозволить підтримувати техніку у належному технічному стані, що в свою 
чергу, забезпечить надійну та безперебійну доставку вантажів.  
 
Фінансування на 15 автомобілів Scania надала команія «Сканія Кредіт 
Україна» яка входить в Scania Group.  
 
«Такий сучасний автопарк нам потрібен для того, щоб максимально 
наблизитися до сільгосптоваровиробника і забезпечити доставку 
вирощеної продукції до річкових терміналів для перевантаження на 
річковий транспорт. Так ми впроваджуємо державну програму зміни 
логістики в Україні, якої не займається Міністерство інфраструктури, а 
займається наша компанія: відродженням судноплавства по річках, їх 
днопоглибленням, будівництвом свого флоту, який найсучасніший в Україні. 
Тому і наш автомобільний парк - найсучасніший в Україні,» - підкреслив 
Олексій Вадатурський. 
 
 
 
 «НІБУЛОН» – провідний український інвестор, сільгосптоваровиробник і 
експортер. Протягом багатьох років компанія зберігає високу довіру першокласних 
європейських банків, іноземних фінансових інститутів та партнерів. Підприємство 
співпрацює з багатьма провідними міжнародними фінансовими установами, серед 
яких МБРР, ЄБРР, ЄІБ та IFC, що є свідченням високої ділової репутації компанії.  
У 2009 році компанія розпочала реалізацію інвестиційного проекту з відродження 
річок Дніпро та Південний Буг як судноплавних транспортних артерій України. У 
рамках вказаного проекту «НІБУЛОН» успішно здійснює водні перевезення, будує 
елеваторні комплекси та річкові перевантажувальні термінали, зводить флот на 
власному суднобудівно-судноремонтному заводі. 
 
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 
www.facebook.com/ScaniaUkraine 

http://www.scania/
http://www.facebook.com/ScaniaUkraine
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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 
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