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Напрямки
інвестування

Ми працюємо з інвесторами за 
трьома напрямками : 
• Продаж, оренда рефрижераторних, сухих і танк 

контейнерів.

• Продаж, оренда дизельних генераторів для 
рефрижераторних контейнерів.

• Розвиток контейнерного терміналу.
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Модель інвестування
Дивіденди виплачуються щомісяця
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Мінімальна сума інвестування - еквівалент 12000 у.о.

12% річних, при мінімальному терміні інвестування 1 рік, з 
прив'язкою до долара США. Ви збільшите суму інвестиції в 
два рази за 8.3 роки. Відсоток набагато вище, ніж у банку на 
сьогоднішній день і набагато вигідніше, ніж інвестиція в 
комерційну або житлову нерухомість під здачу в оренду.

Безпека інвестування забезпечить висока капіталізація ТОВ 
«Світовий Контейнерний Сервіс» та оформлення в заставу 
основних засобів компанії у вигляді контейнерів і дизельних
генераторів.

Застава оцінюється на 20% нижче ринкової ціни.

На сьогоднішній день ми володіємо парком з 140 
рефрижераторних контейнерів і 160 дизель-генераторів і 
продовжуємо активно розвиватися.

Стабільний дохід від оренди контейнерів і дизельних
генераторів забезпечить безперебійну виплату
дивідендів по інвестиції.
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Вибираємо напрям інвестування.

Визначаємо процентну ставку і термін
інвестування.

Визначаємо заставу в залежності від
напрямку інвестування.

Укладаємо договір із запевненням у 
нотаріуса.

З 1 по 10 кожного місяця виплачуємо
дивіденди на карту.
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Як ми працюємо:
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• Global Container Service є офіційним дилером провідних
світових виробників рефконтейнерів і дизельних
генераторів, таких як: Carrier, Thermoking, Daikin і 
Starcool.

• Ми надаємо весь комплекс послуг для лінійних компаній, 
CMA-CGM, MAERSK, ZIM, OOCL і інших, експедиторських
компаній KTL, GOL, FORMAG та інших, транспортних
компаній, ТОВ «Мультітранс», ТОВ «Фортранс», ТОВ 
«Рефтранс», а також компаній експортерів і імпортерів, 
виробників, переробних і торговельних компаній, що
працюють з температурними вантажами.

• Наші контейнери розташовані по всій Україні на ЖД 
терміналах - Київ, Харків, Дніпро, Тернопіль, Одеса.

• Компанія Світовий Контейнерний Сервіс працює на ринку 
перевезень та стаціонарного зберігання температурних
вантажів в рефрижераторних контейнерах 8 років.

• Ми динамічно розвиваємося з 2013 року

• Розвитку компанії сприяє активне зростання підприємств, 
які виробляють температурні вантажі як для 
внутрішнього ринку, так і для експорту. Основи експорту
температурних вантажів складають курка, яйце, 
кондитерські вироби.

• Динаміка зростання експорту температурних вантажів
+50% щороку.

• Контейнери - це обладнання, яке завжди користується
великим попитом в Україні та ціна на обладнання лише
зростає з кожним роком.

• Відсутність втрат в ціні і постійно зростаючий ринок, 
забезпечує безпеку інвестицій і прибутковість за рахунок
продажу та оренди і обслуговування цього обладнання.
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Global Container Service

З січня 2017 року                                       З жовтня 2017 року                                               З серпня 2015 року                                  З грудня 2013 року      
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• Продаж, оренда, ремонт, сервіс, зберігання, а так 
само весь спектр послуг для рефрижераторних, 
сухих і танк контейнерів.

• Продаж, оренда, ремонт, сервіс, зберігання, 
менеджмент, а так само весь спектр послуг для 
навісних дизельних генераторів для 
рефрижераторних контейнерів.

• Продаж запчастин до всіх видів контейнерів і 
дизельним генераторам (більш 135000 позицій).

• Послуги терміналу для лінійних, експедиторських
і транспортних компаній (проведення PTI, 
зберігання контейнерів, менеджмент дженсетів, 
корпусні роботи, підготовка контейнерів для 
завантаження експортних вантажів).

• Віддалений моніторинг рефрижераторних
контейнерів і дизельних генераторів.

• Навчання електро-механіків обслуговувати
рефрижераторні контейнери на судах для 
лінійних компаній CMA-CGM і MSC.

Про нас
«Global Container Service» - лідируюча

компанія у сфері продажу і 
обслуговування рефрижераторних

контейнерів в Україні.
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Основные направления работы нашей компании:
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За  усіма  питаннями  
звертатися :

Генеральний директор - Сергій Лужанський

+3 (093) 505-51-51

sergey@refholod.com.ua

ТОВ «Світовий Контейнерний Сервіс"
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