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ально-Щодо забезпечення ш 
мастильними матеріалами

До Департаменту 
окремі недобросовісні 
талони, скретч-картки

'Ьл./ факс: (0532) 56-92-53, 
ЄДРПОУ 00732619

ВІД

Керівнику підприємства 
(за списком)

Сільські ради (за списком)

Враховуючи ситуацію, що сталася на ринку паливно-мастильних 
матеріалів, почастішали випадки шахрайства під час реалізації пального.

агропрмислового розвитку доходить інформація, що 
продавці пропонують сільгоспвиробникам придбати 
або паливні квитки за якими

отримання палива на АЗС. Дані талони, чи квитки мо
або обласної програми по забезпеченні

даний час в області не

державної 
паливом.

Просимо поінформувати сільгоспвиробників, що на 
реалізується жодна з і програм по забезпеченню пальним, оскілики припинило 
роботу ПАТ «УКРТАТНАФТА».

юмляємо, що Департаментом веРазом з цим повід 
Міністерства аграрної

надається право на 
жуть містити позначки 
ю сільгоспвиробників

деться робота на рівні 
політики і продовольства України щодо постачання

пального на період збиральних робіт.
Рекомендуємо обережно підходити до питань придбання пального у 

маловідомих операторів ринку.
Контактні дані перевірених операторів ринку нафтопродуктів, в яких 

можна придбати пальне за коменційною ціною, надаємо в додатку.

Додаток: контактні дані, операторів ринку.

Директор Департаменту агропромислового 
розвитку обласної військової адміністрації

Олександр Олефір, (0532) 60 75 93

Сергій ФРОЛОВ

http://apk.adm-pl.gov.ua


Контактні дані грейде

- Бортнік Надія 
3Q52881@gmail.com;

а

рів для закупівлі пального.
ТОВ «Надежда Трейд».
1) Відповідальні офби:

Олексіївна, тел. +38050 305 2

- логіст з постачанн 
msin@oil.pl.ua.

to: :govuydimkremen@gmäil

8 81; ел. адреса: 

5 33 52; ел. адреса:

9 38; ел. адреса: 

я -  Русін Олександр +38050 405 07 16; ел. адреса:

Михалейко Тетяна Володимирівна, тел. +38095 13 
tajivamikhaleiko@gmail.com;

- Щипочка Олена Олександрівна +38050 346 2 
mirgorod.oil@gmail.com;

ТОВ «Торговий дік
1) Відповідальні особ 

Гнатів Василь Ярославович +38067-809-85-89;

Кременчук».
и:

com ;
Бойко Олександр Віт|'алійович+38098-958-73-05 9587305@gmail.com . 

ТОВ «Солар Ойл». j 
Відповідальні особи: j

- Снісаренко Андрій Юрійович, 380961968346, office.solaroil@gmail.com
Русін Михайло Іванович, 380988983604, manager.solaroil@gmail.com
Г ордієнко Артур
manager2.solaroil@gmail.com

Русіна Анна Геннадіївна, З 

Ш І «Деко рт-Хай ри н г)>.

Божко Вадим Валерійович

80961995162, manager4.solaroil@kmail.com

Валерійович

+38050-524-28-78, dekhiring@ukr.net

380674644257,
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