
Послуги складської 
та транспортної 

логістики

Євромікс –
Україна. FMCG. Дистрибуція та логістика

Працюємо під час воєнного стану



• SL 49022, Україна, м.Дніпро., вул. Малиновського 114, складський комплекс 

"Авіто";

• площа складу – 9 650 м², технічний мезонін - 1540 м², площа офісу – 850 м².

• зона браку/проблемного товару;

• температурна зона зберігання - t +18℃ (+/- 3 град) - 650 кв.м., 1000 

паллетомісць;

•  кількість паллетомісць для стелажного зберігання – 13 880.

Характеристики складу:

• висота стелі складу – 12м;

• навантаження на підлогу – 5000 кг/м²;

• бетонна підлога з пиловологозахисним покриттям;

• кількість воріт - 14 докових воріт;

• стеллажна система зберігання – фронтальні стеллажі, 6 рівнів зберігання 

стандартных піддонів 1,2 х 0,8 х 1,8 в зоні зберігання;

Склад



Безпека:

• система пожежогасіння;

• внутрішня і зовнішня охорона, 

відеонагляд;

• контроль спецперсоналу. 

Цілодобова система контролю 

доступу на склад;

• вантажно-транспортне

обладнання провідного

європейського виробника STILL: 

штаблери, навантажувачі, 

електровізки.



Всі операції на складі компаніі Євромікс виконуються за допомогою 

облікової складської WMS 1С, що гарантує 100% точність виконання

робіт:

•  відповідальне зберігання габаритних і не габаритних товарів на будь-якого

виду піддонах;

•  вантажно-розвантажувальні роботи (піддони, коробки, одиниці);

•  сортування товарів за артикулами/партіями/ваговими та габаритними

характеристиками;

•  маркування товарів/сканування штрих-кодів;

•  формування товарних партій (комплектування за термінами придатності, 

партіями, групами товарів);

•  відслідковування товарів за методами зберігання - FIFO, LIFO, FEFO;

• інвентаризація/проведення щоденних звірок залишків;

•  підготовка товарів до відвантаження/фільмаж стрейч плівкою;

•  надання будь-яких звітів за запитом клієнта за допомогою сучасної системи

керування складськими процесами (WMS 1С).



Послуги відповідального зберігання і обробки товару компанії 

«Євромікс» - це:

•  комплекс вантажно-розвантажувальних робіт і обробки вантажу;

•  тимчасове, постійне відповідальне зберігання;

•  облік, сортування, комплектування, пакування, маркування;

•  підготовка необхідної документації, звітності;

•  послуги сo-packing.

Додаткові послуги сo-packing:

• формування метро-юнітів і збірних наборів;

•  формування акційних (подарункових) наборів/промо-наборів;

•  пакування термо плівку;

•  перепакування;

•  стікерування.

Послуги відповідального зберігання і обробки компанія Євромікс 

забезпечує на складському комплексу класу «А».

Складські послуги



• відповідальне зберігання габаритних та не габаритних вантажів на 
будь яких видах палет;

• вантажно-розвантажувальні роботи (палети, короби, штуки);

• сортування вантажів;

• маркування товару;

• формування товарних партій (комплектація);

• відстеження товару по термінам придатності;

• інвентаризація;

• надання будь-яких звітностей по запиту клієнта за допомогою 
сучасних систем управління складськими процесами.

Відповідальне зберігання та обробка товару:



Автопарк компанії Євромікс (РСП Дніпро)

Атопарк налічує 36 автомобілів (ізотермічний кузов з рефрижератором):

•  Ford Transit - 1,5т 7 паллетомісць (17 авто)

•  HYUNDAI EX-8 - 5т 11 паллетомісць (7 авто)

•  Тата - 3,5т 10 паллетомісць (3 авто)

•  Fiat Doblo - 0,65 т (4 авто)

•  MAN TGM 18.290 - 11т 20 паллетомісць (1 авто)

•  MAN TGM 18.290 (авто з причепом) - 20 т 33 паллетомісць (1 авто)

• MAN TGX (фура) - 20 т 33паллетомісць (3 авто).

Всі автомобілі мають санітарні паспорти та регулярно проходять 

санобробку кузовів.

Готовність надання послуг з

автоперевезнь по всій территорії

України.





Надання послуг з
автоперевезнь по 
всій территорії
України

Власний автопарк 
із 98 автомобілів 

.

.

Послуги відповідального зберігання і обробки товару 
компанії «Євромікс» це…

ПЗ WMS системи 
1С – це 100% 

гарантія точності 
робіт

Широкий спектр 
складських 

послуг. Якісний 
сервіс

Logistics is a symbiosis of logic, mathematics and a bit of commom
sense….



Звертатися з питань співпраці : 

Копиця Павло Леонідович
Виконавчий директор Другого Дніпровського регіонального
підрозділу

УА ТОВ «Євромікс» ІІ
тел.: 095-26-1111-6
e-mail: Pavel.Kopitsa@euromix.in.ua
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