
До Вашої уваги

стафірувальний комплекс, який пропонує послуги


з перевалки сільськогосподарської продукції, насипом та в мішках,

в контейнери, авто та трюма суховантажних суден    ТОВ “ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ”


www.greenlinets.com

тел.: +38 063 87 44 301



Географічне розташування

Схема проїзду до складу 

67550, Україна, Одеська обл., 

Лиманський р-н,

селищна рада Новобілярська,

Комплекс будівель та споруд, 1


https://goo.gl/maps/hhAdpGMNwSdAtpKq9



Основні напрямки роботи та сертифікація терміналу

Ми прикладаємо всі зусилля та використовуємо максимально можливі шляхи і способи для вирішення 
поставлених задач при наданні послуг з:



Термінал сертифікований:

 для експорту с/г продукції в Китай (ячмінь, соя, кукурудза);

 на відповідність вимогам стандартів ISO 22000:2018 та ISO 9001:2015.
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Стафірувальний комплекс 1ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» здійснює свою діяльність на території основного складського комплексу, 
який включає в себе:




точка

розвантаження вагонів

критий склад 3000 м2 

з можливістю відокремленого


накопичення партій

повірений ваговий комплекс

для авто і залізничних вагонів

майданчик

для накопичення контейнерів

лінія фасування вантажів

у мішки та біг-беги
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для розвантаження
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з мішкованим вантажем

стоянка

для вантажного транспорту

система

відеоспостереження

кваліфікована

служба охорони



Стафірувальний комплекс

Комплекс послуг по перевалці продукції, включає в себе: 1
сертифікація, 


портове 
експедирування та

митне оформлення
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Стафірувальний комплекс

Потужність комплексу

мішкований вантаж

мін 3 контейнери/добу

Біг-Беги

10 авто/добу

насипом

10 контейнерів/добу

20 зерновозів/добу

приймання автотранспорту

мін 250 т/добу

приймання залізничних вагонів (хоперів)

мін 500 т/добу

норма завантаження продукції насипом

у трюма суховантажних суден

2000 т/добу

Відвантаження в контейнери при безперебійній подачі

порожнього контейнерного обладнання:
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Стафірувальний комплекс

Історія відвантаження контейнерів по роках 
 1
2733 

конт.
2298 

конт.

1215 
конт.

2016 
конт.

2018 - 2019 МР 2019 - 2020 МР 2020 - 2021 МР 2021 - 2022 МР

(6 місяців)



Відділ контролю якості

Випробування проводять в зерновій лабораторії, яка оснащена необхідними засобами вимірювальної 
техніки та лабораторними приладами для отримання оперативного і точного результату. Розміщена 
лабораторія на території комплексу. Має свідоцтво на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи 
управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».



Відділ контролю якості виконує повний комплекс технічних аналізів на культури, з якими працює, відповідно 
до вимог державних стандартів.
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 пшениця
 ячмінь
 кукурудза
 овес
 просо
 сорго


 горох
 нут
 сочевиця
 боби
 соя


 ріпак
 льон
 соняшник


 борошно
 гранульований шрот
 буряковий жом
 пшеничні висівки
 цукор


БобовихЗернових ЗерновихОлійних


культур
Продуктів


переробки
 зерна

Комплекс проводить визначення технічних характеристик:


Відділ контролю якості 2



Служба експлуатації та транспортний відділ

Службу експлуатації на терміналі сформовано з урахуванням послуг, які вона виконує. В наявності крани, 
ковшові навантажувачі з об’ємом ковшів від 1,5 т до 4,5 т. Парк авто марки DAF надає послуги перевезення 
40 або 20 футових контейнерів. Для успішного використання комплексу, створено сучасну ремонтну базу 
техніки всіх рівнів, як автотранспорту, так і зернових навантажувачів.





На території підприємства є станція розвантаження вагонів, що дозволяє одночасно приймати вантажі 

автотранспортом та залізничними вагонами.     
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Експедитор та брокер 4

Електронне

декларування в різних


митних режимах

4

Заповнення 
товаросупровідних 

документів (CMR, TIR, 
маніфесті т.д.)

3

Оформлення

вантажів


протягом 24 годин

2

Отримання

необхідних дозволів для 
митного оформлення 

вантажів

1

 оформлення дозвільних документів при перевезенні в межах країни

      та для експорту;

 наземні перевезення автомобільним і залізничним транспортом;

Компанія ТОВ «ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ» надає комплекс митно-брокерських послуг, зокрема:

Фахівці компанії забезпечують вирішення логістичних завдань, а саме:

 внутрішньопортове експедирування та митне оформлення необхідного 
пакету документів при вивезенні за кордон.



Наші переваги

Індивідуальний підхід

до кожної задачі та


кожного клієнта

Завжди

вчасне виконання

договірних умов

Термінал

може надавати


як повний комплекс послуг,

так і кожну окремо

Оперативна обробка

та подача інформації,


лабораторних досліджень.

Інформування клієнта

по всіх етапах роботи



 З повагою та надією на подальшу співпрацю


Дякуємо за увагу!


67550, Україна, Одеська обл., 

Лиманський р-н,

селищна рада Новобілярська,

Комплекс будівель та споруд, 1

www.greenlinets.com


E-mail: nina.zhurko@greenlinets.comТел.: 063 874 43 01 (viber)

          067 246 71 75 (viber)


