
 За 9 місяців 2014 року термінал «Ніка-Тера» збільшив перевалку 
вантажів на 32,9% 

За 3 квартали 2014 року морський термінал «Ніка-Тера» 
(ТОВ «МСП Ніка-Тера» входить до Group DF) здійснив перевалку 3 250,2 тис. тонн вантажів. За 9 
місяців у загальному обсязі вантажообігу зернові культури склали 43% (1 396,2 тис. тонн), 
мінеральні добрива – 27,7% (902,1 тис. тонн), генеральні вантажі – 28,9% (938,8 тис. тонн), наливні 
вантажі – 0,4% (11,9 тис. тонн). 

«Незважаючи на складну ситуацію в країні, підприємству вдалося покращити показники роботи. 
Обсяги перевалки збільшено на 32,9%, якщо порівнювати з показниками аналогічного періоду 
минулого року. Ключовими вантажами залишаються зернові культури та добрива. Фактором 
нашого зростання є хороший урожай і впровадження низки управлінських рішень. Крім того, ми 
побудували додаткові потужності з перевалки та зберігання зернових, що дозволило залучити 
низку нових клієнтів серед зернотрейдерів», – підкреслив голова товариства «МСП Ніка-Тера» 
Олександр Гайду. 

Термінал залишається орієнтованим на обробку вантажів, що йдуть на експорт. Зокрема, 
перевалка експортних вантажів за 9 місяців 2014 року виросла на 65,6% – до 2 567,2 тис. тонн. 
Водночас перевалка імпортних вантажів скоротилася на 9,2% – до 175,7 тис. тонн. 

Також на 28,5% до 499,3 тис. тонн скоротилася перевалка транзитних вантажів і на 42,6% до 2,3 
тис. тонн – перевалка каботажних. Крім цього, в січні-вересні здійснено навантаження у вагони 5,7 
тис. тонн вантажу з подальшим транспортуванням Україною. 

У вересні 2014 року термінал «Ніка-Тера» здійснив перевалку 347,2 тис. тонн вантажів. У 
загальному обсязі вантажообігу за вересень зернові культури склали 223,5 тис. тонн, мінеральні 
добрива – 49,3 тис. тонн, генеральні вантажі – 74,4 тис. тонн. За вересень підприємство обробило 
19 суховантажів. Із загального обсягу оброблених вантажів експортні склали 265,6 тис. тонн, 
транзитні – 50,6 тис. тонн, імпортні – 27,2 тис. тонн, внутрішні перевезення – 3,8 тис. тонн. 

Раніше повідомлялося, що в першому півріччі 2014 року обсяг вантажоперевалки в морському 
терміналі «Ніка-Тера» склав 2 378 тис. тонн, що на 49,2% більше, ніж за аналогічний період 
минулого року. 

У 2013 році Group DF інвестувала в розвиток морського терміналу «Ніка-Тера» понад 200 млн грн. 
Найбільшими проектами терміналу стали будівництво сучасного зерносховища силосного типу та 
ділянки з перевантаження карбаміду. Завдяки інвестиціям підприємство істотно збільшило свої 
потужності – місткість зерносховищ зросла з 40 до 210 тис. тонн, а складів для зберігання 
міндобрив – з 125 до 175 тис. тонн. 

 

http://groupdf.com/images/businesses/Nika_Tera_3.jpg

