
комплекс складських 
та логістичних послуг



основні напрямки 
діяльності 
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Комплектація замовлень

ТОВ КОРСА та ТМ PAKLINE LOGISTICS 3 2017 року 

входить до PAKLINE GROUP

Адресна доставка

Складські послуги

Транспортні послуги

Кур'єрська доставка

Розробка логістичних рішень

Холодильний склад

Мультитемпературна доставка



Вантажообіг більше - 3000 м3 за добу

ключові 
показники
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Кількість Адресних доставок більше 7000 

за добу

Кількість оброблених замовлень - більше 

2000 за добу



Незабаром планується введення в експлуатацію складу у

 смт. Гостомель площею 3400 м2 класу А+.Т

акож  у фазі розробки будівництво складу у м. Дніпро. 0

6.10.2022 було введенно в експлуатацію н

овий склад в смт. Гостомель 

складські послуги та 
cross Docking point
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иїв – 1000 м2 клас А, Київ (Жуляни) – 545 м2 клас АK
K
Г

олонщина – 18 000 м2 клас А  

остомель – 5 000 м2 клас А+  

Харків – Крос - Докінг

Дніпро – 21 000 м2 клас В  

Одеса – 900 м2 клас В  

ьвів – 300 м2 клас В  Л



ISO 9001:  Сертифікат на систему управління якістю  

ISO 22 000: Сертифікат на систему управління 

безпечністю харчових продуктів

сертифікати 
якості ISO

      межах стабільного розвитку та 

розуміння відповідальності за 

особливостями при транспортуванні 
продуктів харчування та товарів 

медичного призначення ми відповідаємо 

приорітетам якості та безпеки виконання 

вимог відповідних послуг
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У



косплекс 
складських послуг
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Умови з температурним режимом

Методи управління складськими запасами 

по FIFO та LIFO

Вантажно-розвантажувальні роботи

Надійне зберігання, облік, 

перегляд та контроль товарів

Формування замовлень, маркування, 

стикерування, упакування та інш.



Особистий автопарк та нові сучасні складські 

приміщення у тому числі з дотриманням 

температурного режиму 

ваші потреби 
в приорітеті
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Економія часу та мінімізація витрат 

Інтегровані рішення

Матеріальна відповідальність за товар

Служба підтримки клієнтів

Активне управління запасами 

Транспортна мапа 



По всьому ланцюгу поставок ми дотримуємося ваших вимог

разом з вами

                аші можливості:
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Н
                Магістральна та Адресна доставка

                Складська обробка та перевезення продукції 

у тому числі з певним температурним режимом

                Забезпечення контролю якості по PEST та HACCP

                Врахування термінів придатності  швидкопсувної 

продукції 



Генеральний директор

Олексій Д'яченко

Тел.: +38 (095) 884 00 04

контакти
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Директор зі складської логістики

Владислав Бублик

Тел.: +38 (067) 150 74 40

pakline-logistics.ua


