Перша логістична
компанія

Один з лідерів перевезень зернових вантажів залізничним транспортом в Україні.
Довіра партнерів, надійність та забезпечення потреб клієнта - наші пріоритети.
Спеціалісти компанії завжди знаходять оптимальні для клієнтів рішення.

Понад 8 років
успішних
залізничних
перевезень

Власний рухомий склад з
понад 1000 залізничних
вагонів

Комплекс послуг із
перевезення вантажів

Ліцензія на
перевезення
небезпечних

Гарантована подача вагонів
під завантаження

Історія
Сьогодні ПЛК працює з майже
двома сотнями господарств.
Загальний обсяг перевезень
становить понад 30 млн тонн.
Компанія працює з
провідними міжнародними
трейдерами як: ADM, Bunge,
CHS, Louis Dreyfus, Glencore,
Cargill та багато інших.

ПЛК глибоко спеціалізується на перевезенні зернових та олійних: ячменю, рапсу, пшениці, сої,
кукурудзи та інших культур з усіх регіонів України. Перевезення здійснюються власними вагонами
парку ПЛК та вагонами Центру Транспортної Логістики ПАТ«Укрзалізниця». Компанія має мережу
представництв у всіх областях України та несе повну відповідальність за всі логістичні операції, що
здійснюють спеціалісти ПЛК.

Наша місія
Ми використовуємо наш досвід у вирішенні
логістичних завдань, забезпечуючи максимально
вигідний результат для наших клієнтів.
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Перша логістична компанія
входить до складу

Потужність
ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ входить до ТОП-3 перевізників
зернових культур залізничним транспортом в Україні. Крім цього, ми
транспортуємо інші види вантажів залізничним транспортом на
внутрішньому ринку Украї- ни, а також у режимах експорту, імпорту,

транзиту через сухопутні прикор- донні переходи та морські порти.
Ми маємо своїх представників у всіх областях України, тому можемо
якісно забезпечити вивезення вантажу з усіх регіонів країни. Наразі
в розпоряд- женні компанії парк власних вантажних вагонів для

різних типів вантажів.
ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ має угоди з ВОХР (воєнізована
охорона ПАТ «Укрзалізниця»), а також із приватними охоронними
підприємствами, що дає можливість забезпечити цілісність вантажу

протягом усього шляху транспортування.

Соціальна
відповідальність

Соціальна відповідальність компанії така ж важлива, як і націленість на якість

надання послуг

та комерційний успіх діяльності. Адже ми всі є частиною

суспільства, а наш бізнес та майбутнє нерозривно пов’язане з Україною.
Намагаючись покращити якість життя найменших українців, підтримуємо дитячі
будинки, інтер- нати та організації для дітей з інвалідністю. Серед співробітників та

представників компанії започаткована добра традиція здавати кров в міських
центрах крові Львова, Миколаєва, Черкас, Вінниці та Києва.
Ми впевнені, що наші маленькі та великі добрі справи неодмінно змінюють світ на
краще.

Партнери

Послуги

Послуги, які надає ПЛК
ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ надає необхідну кількість хоперівзерновозів навіть у разі дефіциту вагонів у парку ПАТ “Укрзалізниця”,

оскільки компанія володіє власним рухомим складом.
Повний комплекс послуг перевезення зернових та олійних агрокультур
включає:

 навантажувально-розвантажувальні роботи;
 відбір і передачу проб зерна для проведення досліджень;
 отримання необхідних сертифікатів і висновків;
 митне оформлення (експорт/імпорт); оформлення залізничних
перевізних документів;
 організацію приватної воєнізованої охорони вантажу; страхування
вантажу;
 постійне відстеження пересування вантажу, моніторинг затримок та
ліквідацію їх причин.

Що отримують наші клієнти?

Завжди своєчасно

Отримуєте послуги

Будете впевнені у

отримуєте необхідну

найвищого рівня по всій

збере- женні вантажу

кількість вагонів за

країні – швидко

Маєте ринкові ціни

З нами ви заощаджуєте
час

на послуги

Перша Логістична Компанія

Наші фахові працівники мають великий досвід роботи, тому послуги
компанії надаються на найвищому рівні. З огляду на специфіку
перевезень, побажання клієнтів до бюджету та марш- руту, ми пропонуємо

оптимальні рішення доставки вантажу, використовуючи всі можливості
транспортної логістики.

Перевезення зернових
та олійних культур
Повний комплекс послуг
перевезення зернових та
олійних агрокультур включає:

Комплексні рішення, оптимальні тарифні ставки та великий парк
власних та орендованих вагонів. ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ



навантажувально-розвантажувальні
роботи;



відбір і передачу проб зерна для
проведення досліджень;



отримання необхідних сертифікатів і
висновків;



митне оформлення
(експорт/імпорт); оформлення
залізничних перевізних документів;



організацію приватної воєнізованої
охорони вантажу; страхування
вантажу;



постійне відстеження пересування
вантажу, моніторинг затримок та
ліквідацію їх причин.

надає необхідну кількість хоперів-зерновозів навіть у разі дефіциту
вагонів у парку ПАТ “Укрзалізниця”, оскільки компанія володіє
власним рухомим складом.

Оперування власним рухомим
складом клієнта
Повний комплекс послуг
включає:


надання інформації щодо
дислокації вагонів в режимі онлайн;



контроль кількості та якості
вантажу;



організація та контроль
навантажувальнорозвантажувальних робіт;



оформлення залізничних
перевізних документів;



контроль та своєчасне технічне
обслуговування вагонів;



технічний та адміністративний
супровід по роботі зі залізничними
станціями;



митне оформлення;



страхування вантажу

Забезпечення контролю всіх етапів переміщення та експлуатації
рухомого складу клієнта. Проведення вчасних ремонтів, підвищення
коефіцієнту обертання рухомого складу. ПЕРША ЛОГІСТИЧНА
КОМПАНІЯ бере на себе забезпечення контролю всіх етапів
переміщення та експлуатації рухомого складу клієнта.

Відправки на експорт
До комплексу послуг
відправки на експорт
належать:

Повний комплекс послуг митного представника: декларування та
оформлення необхідної документації для безвідмовного та
беззбиткового експортування вантажу. ПЛК надає повний спектр



оформлення повного пакету
залізничних перевізних документів;



митне оформлення;



страхування вантажу;



здійснення лабораторних
досліджень;



радіологічне обстеження;



екологічний контроль;



сертифікація вантажу;



оформлення фінансових гарантій
на підакцизні вантажі;



відстеження вантажу, моніторинг
затримок та ліквідація їх причин.

послуг для безвідмовного проходження митниці, беззбиткового
відправлення вантажів на експорт та безпроблемного прийому їх
отримувачем.

Перевезення насипних
вантажів
Працівники надають повний
спектр транспортноекспедиторських послуг:


навантажувально-розвантажувальні
роботи



відбір і передача проб для
проведення досліджень



отримання необхідних сертифікатів і
висновків



митне оформлення (експорт/імпорт)



оформлення залізничних
перевізних документів



страхування вантажу



організація приватної воєнізованої
охорони вантажу

Надання відкритих і закритих вагонів, оформлення всієї необхідної
документації, завантаження та вивантаження, сертифікація та інші
додаткові послуги. ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ здійснює
перевезення будь-яких насипних вантажів власними та
орендованими вагонами.

Перевезення наливних
вантажів
Повний комплекс послуг
включає:

Повний пакет послуг з перевезення продукції харчової, нафтової та
хімічної промисловості. Ліцензія на перевезення небезпечних
речовин. ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ приймає до перевезення



навантажувально-розвантажувальні
роботи;



відбір і передача проб для
проведення досліджень;



отримання необхідних сертифікатів і
висновків;



митне оформлення
(експорт/імпорт);



оформлення залізничних
перевізних документів;



страхування вантажу;



організація приватної воєнізованої
охорони вантажу;



постійне відстеження пересування
вантажу, моніторинг затримок.

усі види наливних вантажів харчової, нафтової та хімічної
промисловостей, включно з небезпечними речовинами.

Перевалка
Повний комплекс послуг
включає:

Включає широкий спектр послуг, включно з організацією зберігання,



зважування вантажу;



організацію своєчасної подачі
транспорту;



прийняття та вивантаження вагонів;



зберігання вантажу на закритій
території під охороною;



контроль за умовами зберігання
вантажу;



проведення складських операцій;



завантаження та відправлення
залізничного транспорту;



перевалку з одного виду транспорту
на інший.

охорони та перевалкою з одного виду транспорту на інший. ПЕРША
ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ має контракти з портовими елеваторами в
Одесі, Херсоні, Миколаєві та надає послуги перевалки
безпосередньо в портах – без використання складських приміщень
або з тимчасовим.

Комплектація, оформлення та супровід
тарних і тарноштучних вантажів
Повний комплекс послуг
включає:


оперативне надання критих вагонів і
вагонів-платформ;



організація навантажувальнорозвантажувальних робіт;



оформлення залізничних
перевізних документів;



страхування вантажу;



сертифікація вантажу;



організація приватної воєнізованої
охорони вантажу;



виготовлення схеми розташування
вантажу з подальшим її
затвердженням;



відстеження вантажу, моніторинг
затримок та ліквідація їх причин.

Комплексні послуги з комплектації, оформлення та супроводу
негабаритних вантажів для перевезення по території України та
експорту. ||| Положительная динамика развития сельского хозяйства
и высокая доля в нем злаков и масличных культур требуют
оперативной доставки от продавца покупателю.

Експедиторські послуги
та транзит
Повний комплекс послуг
включає:


розробку оптимального маршруту
для вагонів із мінімальною кількістю
технічних станцій на шляху
прямування;



дотримання умов та термінів
доставки за договором;



оплату тарифної ставки за власним
транзитним кодом;



страхування вантажу;



відстеження вантажу, моніторинг
затримок та ліквідація їх причин,
оформлення фінансових гарантій
на підакцизні вантажі;



сертифікацію вантажу (здійснення
лабораторних досліджень тощо);



радіологічне обстеження.

Проведення експертизи, страхування та охорона вантажу, розробка
оптимального маршруту, перевезення та інші послуги
експедирування та транзиту територією України під ключ. ПЕРША
ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ проводить експедирування та транзит
територією України. Ми здійснюємо перевезення експортних,
імпортних та транзитних вантажів.

Організація переадресації
вагонів
Повний комплекс послуг
включає:

Повний документальний супровід та швидка переадресація вагонів у
разі зміни особи отримувача, місця прибуття та форс-мажорних
обставин. ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ оперативно здійснює
переадресацію вагонів у зв’язку зі зміною особи отримувача, місця
прибуття, форс-мажорів.



зміни особи отримувача;



зміни місця прибуття;



зміни маршруту в разі форсмажорів (аварії на шляху, погодні
умови).

