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Міжнародний центр логістики 
                     Матьовце 
 
• Стратегічно вигідне географічне 

положення 
• Конкурентоспроможна існуюча 

транспортна інфраструктура 
• Високий рівень професійних кадрів 
• Достатня потужність для обробки 

перевалки і зберігання вантажів 
• Негайна наявність потужностей АТ 

ПРЕМАКО 

 
Основні послуги,що пропонуються 
 
• Перевалка потужністю 1350000 

тонн на рік 
• Зберігання та обробка вантажів на 

площі понад 14 000 м2 
• Обробка матеріалів і партій 

вантажу 
• Імпорт/експорт залізницею 
• Транспортно-експедиційні послуги 
• Митні послуги 
• Експлуатація залізниці та 

залізничного транспорту  
 Офіс: 

    Словаччина 

     вул. Бенцурова 13 
     Кошице 
     Тел +421 55 6228988, 6226070 

         www.premako.eu 

             rail@premako.eu 

Традиція експертизи гнучкості досвіду 



Від місця розташування залежить-Географічна і 
логістична конкурентна перевага терміналу АТ 
«ПРЕМАКО»  



АТ «ПРЕМАКО». 
• Конкурентна перевага полягає в 

логістиці в відповідності з 
глобальною ініціативою «Залізний 
шовковий шлях» 

• Залізний шовковий шлях потребує 
безпечні альтернативні напрямки 
логістики на 5. транспортому 
коридорі через євразійський міст 

• Доставка контейнерів Китай-США -17 
днів. 

• У нас є повний доступ до трас і 
територій 1435/1520 

• Наявні потужності 
• Величезний потенціал для розвитку 

"На зеленій луці" за підтримки 
існуючої інфраструктури 

Потенціал розвитку компанії відповідно до глобальної логістики 
АТ «ПРЕМАКО» 
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Митні 
послуги 

Зона 
митного 

контролю 

Перевантажува
льні доріжки 

Адміністрація 
 

Планована площа  
для контрайлерного транспорту 

Запланований 
контейнерний 

термінал 
 

 
Територія інтермодального логістичного центра АО «ПРЕМАКО» 

 

Земельні ділянки у власності 
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ІНФРАСТРУКТУРА 

    Колії   

• Код станції Матьовце є: 56/168708 

• Залізничні вагонки, ширина колії 1520-5x і 5x 1435 мм довжиною до 715 метрів на 
трасі. Разом в довжині 5522 метрів. 

• Максимальна довжина Ужгородського поїзда сьогодні становить 46 вагонів і 650 
метрів. Потужність траси SK/UA 20 поїздів на добу. 

Інтермодальна пропускна здатність інфраструктури  

• 31 робочих, 46 ШР вагонів, 3700 тонн і 25 вантажівок щодня 

• Місце для зберігання - понад 14 000 м2 і критий митний склад -1500 м2, відкритий 
митний склад 1700 м2, навантажувальна рампа 7167 м2 

• 4 крана в процесі експлуатації: кран в митному складі 8 тонн, два крана 
вантажопідйомністю 10 т і 1 кран вантажопідйомністю 18 тонн 

• Електромагніти для металу товщиною до 10 тонн, грейфери, навантажувачі та 
обробні засоби. 

• Перевалка сипучих матеріалів: руди, вугілля, магнію, каоліну, мінеральних добрив, а 
також деревини, паперу, машин, будівельних матеріалів і металургійної сировини і 
продуктів 

• Контейнерні вантажі: 18 тонн 40-80 контейнерів одночасно з додатковим 
зберіганням 160 TEU 



Плани по модернізації терміналу європейського 
стандарту 



                                                                                    
 
 
- Проекти розвитку логістики зберігання і обробки вантажів. 
- Інтеграція в спеціальні транскордонні комерційні зони і  
   зони вільної торгівлі. 
- Модернізація на стандартний європейський логістичний 

  вузол..  
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Наші клієнти  



Словаччина 

вул. Бенцурова 13 

04001 Кошице 

Телефон / факс +421 55 6228988, 6226070 

 

Перевантажувальний логістичний центр 

 07901 Матьовце 

 

Представництво в Лондоні 

21A Noel St, London 

W1F8GR, Сполучене Королівство 

Телефон: +44 207 494 9255 

Дякуємо Вам за увагу. 


