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«Сканія Україна» відкриває нову 
станцію у Броварському районі 
 
Маючи зручне розташування поблизу Броварської кільцевої дороги на 
перетині трас М95 та Н07, нова сервісна станція «Сканія Бровари» готова 
надати всі види послуг для швидкого та якісного обслуговування 
вантажної техніки на території загальною площею 1100 м2, що включає 
сервісні бокси, складські та офісні приміщеня. Цей крок є частиною 
постійного плану розвитку Scania в Україні, незважаючи на те, що країна 
перебуває у стані війни та в усіх областях діє воєнний стан.   
 
«Цим рішенням про відкриття нової сервісної станції у Київському регіоні зараз, 
ми хочемо підтвердити свою прихильність до українського ринку, - коментує 
Хокан Йюде, генеральний директор ТОВ «Сканія Україна». – Ми добре 
усвідомлюємо всі ризики для наших інвестицій, але хочемо бути ближче до 
наших клієнтів, діяльність яких відіграє важливу роль для українського 
суспільства, особливо в теперішніх умовах, гарантуючи доставку продуктів 
харчування, палива та інших критично важливих товарів для життєдіяльності 
людей та інфраструктури. Це також про наше зобов’язання для підтримки 
економіки країни, наших співробітників та партнерів, які, попри триваючу 
російську агресію, продовжують свою роботу та бізнес».  
 
Нову станцію відвідав посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг: «Швеція підтримує 
Україну оборонною технікою, гуманітарною допомогою та надає фінансову 
підтримку. Ми продовжуємо працювати з Україною над реформами у таких 
сферах як місцеве самоврядування, енергетична незалежність, захист довкілля 
та в інших сферах. Шведський бізнес є важливою частиною широких та 
глибоких відносин між нашими двома країнами. Scania робить вагомий внесок у 
підтримку роботи критичної інфраструктури, надаючи сталі транспортні рішення 
клієнтам в Україні». 
 
Сервісна станція оснащена всім необхідним та може вирішити будь-яку 
проблему на місці, щоб якомога швидше повернути техніку в роботу. Завдяки 
сучасним інструментам та діагностичному обладнанню технічні спеціалісти 
зможуть ефективно проводити діагностику, обслуговувати та ремонтувати всю 
лінійку вантажівок Scania та причіпного обладнання. На станції можуть 
одночасно обслуговувати 8 вантажних автомобілів, також є великий склад 
запчастин. 
 
Нова сервісна станція «Сканія Бровари» надаватиме послуги транзитним 
перевізникам, а також тим, хто розташований поблизу. 
 
“В цій частині Київської області пролягають головні маршрути з півночі на захід 
та південь. Ми бачимо величезну потребу не лише у наданні послуг з ремонту 
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та обслуговування вантажної техніки у цій частині регіону, тому у майбутньому 
цей центр може бути значно розширений та надаватиме більший спектр послуг 
перевізникам, - пояснює Олександр Тицький, директор з розвитку дилерської 
мережі та дилерів ТОВ «Сканія Україна». - Хоча ми не будували цей центр 
цілеспрямовано під станцію, наша команда максимально адаптувала його під 
наші потреби та налаштує усі необхідні процеси».  
 
Стратегія збільшення точок обслуговування та наближення до клієнтів 
продовжує залишатися в центрі уваги компанії, визнаючи потребу мінімізації 
простоїв техніки клієнтів, особливо зараз, коли роль логістичних потоків набула 
украй важливого значення для країни.  
Одна із головних цінностей, що лежать в основі бізнес діяльності Scania, 
полягає у задоволенні потреб клієнта та називається «Клієнт понад усе», і це 
важливо, як ніколи раніше.  
 
 
Scania є світовим провідним виробником транспортних рішень. Спільно з партнерами ми стимулюємо 
перехід на екологічно сталу систему транспорту. У 2021 році ми поставили 88,930 вантажівок, 4,436 
автобусів та 11,786 промислових та суднових двигунів нашим клієнтам. Заснована у 1891 році, компанія 
Scania наразі представлена у 100 країнах світу, в якій працюють понад 52 000 співробітників. Головний 
офіс, науково-дослідний центр та заводи з виробництва вантажівок і комплектуючих знаходяться у 
Швеції, ще кілька заводів розташовані у Європі та Латинській Америці, з регіональними заводами в 
Африці, Азії та Євразії.Scania входить в групу TRATON SE. 
В Україні Scania присутня з 1993 року. Дилерська мережа охоплює всю Україну та наразі складається із 
12 сервісних станцій. Частка ринку Scania в Україні серед західних брендів у великотоннажному 
сегменті становить 24%. Більше інформації про компанію на сайті: www.scania.ua 
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