СПІВПРАЦЮЙ

З ЛІДЕРОМ!

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»

Цінуй справжнє!

Стратегічне розташування
Зручний доїзд з ринку в центральну частину міста, аеропорт,
залізничний вокзал, близкість до Кільцевої дороги

ВІДСТАНЬ ДО
ІНФРАСТРУКТУРНИХ
ОБ’ЄКТІВ МІСТА
Центр Львова – 7 км;
Летовище – 7 км;
Залізничний вокзал – 9 км.

План розвитку інфраструктури
«Шувар» - наймасштабніший в Західному регіоні гуртовий ринок
сільськогосподарської продукції.
«Шувар» для своїх клієнтів надає можливість комплексно
вирішити проблему оформлення і підтримки торгових операцій,
можливість обміну досвідом та консультації про шляхи розвитку та
самовдосконалення, а також отримання свіжої ринкової інформації
про ціни, попит, технології, навчання та професійне зростання.

План розвитку інфраструктури

План ринку

Масштабні показники оптової торгівлі

20 18 500 142
га

Кількість представлених
областей України

Площа ОРСП «Шувар»

Загальна кількість
операторів

Обсяги реалізованої продукції, т

млн. грн

Економія для покупців
Західного регіону

Динаміка заходу покупців протягом року, пішоходів
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Динаміка заїзду покупців протягом року, автомобілів
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Динаміка зростання продавців на ринку, автомобілів
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

КІЛЬКІСТЬ ТЕРМІНАЛІВ:
«Овочі та фрукти»

«М’ясо та м’ясопродукти» «Риба та морепродукти»

Торгівля з автомобілів

Павільйон

Термінал

Відкрита зона

Термінал

ЧЛЕНСТВО В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА НОМІНАЦІЇ ОРСП «ШУВАР»
WUWM

CEI WMF

2008 рік

«Інвестор року»

Всесвітній союз оптових
ринків

Східноєвропейська фундація
оптових ринків

«Лідер національного
бізнесу» – Золота Фортуна

Найкраща вітчизняна
інвестиція

Переваги роботи на ринку

Переваги роботи на ринку

Партнерство з лідером

Налагодження зв’язків

Робота в реальних умовах

Користування перевагами

Розрахунки на місці

Пошук свого клієнта

Довгострокова співпраця

Економія часу

План -1 поверху
Повністю обладнаний під розміщення
холодильних і морозильних камер.

План -1 поверху

План 1 поверху

План 1 поверху

Охолоджене та заморожене м’ясо, готові м’ясопродукти, копченості,
молокопродукти, спеції, промислові товари.

1

Найменування приміщень

Площа, м2

поверх

Загальна площа 1 поверху

7 604,20

Торгова площа 1 поверху

5 486,60

Площа побутово-технічних приміщень

156,20

Загальна площа м’ясного терміналу

2 899,00

Торгова площа м’ясного терміналу

2 368,90

Загальна площа ковбасного терміналу

2 627,11

Торгова площа ковбасного терміналу

2 144,90

Загальна площа галереї

2 040,07

Торгова площа галереї

972,80

План 2 поверху

План 2 поверху

Розміщення професійних площ під реалізацію кондитерських
виробів та їх виробництво. Паркінг на 95 машиномісць.

2

Найменування приміщень

Площа, м2

поверх

Загальна площа 2 поверху

8 358,73

Торгова площа 2 поверху

3 062,50

Площа побутово-технічних приміщень
Площі під торгівлю кондитерськими виробами
Площа офісних приміщень

80,90
2 960,00
361,40

Загальна площа галереї

2 041,70

Торгова площа галереї

717,40

Паркінг

95 паркомісць

План 3 поверху добудови

План 3 поверху добудови

Флористика, дизайн, ландшафт, сервісні служби, офісні приміщення.
Свіжі зрізані квіти, декоративні рослини, супутні товари.
Є багаторівневий паркінг на 145 машиномісць.
Поверх буде з’єднаний з 3-м поверхом існуючої будівлі. Важливе
значення в даній споруді буде приділено вертикальним зв’язкам
(розміщення пасажирських та вантажних ліфтів, траволаторів).

3

Найменування приміщень

Площа, м2

поверх

Загальна площа 3 поверху

8 394,12

Торгова площа 3 поверху

2 216,50

Площа побутово-технічних приміщень

107,70

Торгові площі під зрізну квітку

1 645,70

Торгові площі під кімнатні та декоративні рослини

1 008,60

Торгові площі під офісні приміщення
Торгові площа під декори, сувеніри, горщики та ін.
Паркінг

700,00
1 472,50
145 паркомісць

Звернення засновника групи компаній «Шувар»
Засновник групи
компаній «Шувар»,
Голова Асоціації оптових ринків
України
ФЕДИШИН
РОМАН СТЕПАНОВИЧ

В умовах функціонування ринкової економіки в Україні,
підтримка вітчизняної продукції постає особливо гостро.
На прикладі ОРСП «Шувар», нам вдалося реалізувати
і поширити модель цивілізованого ринку
сільськогосподарської продукції. Адже одним з головних
завдань «Шувару» є допомогти продати вирощене,
навчити, як саме треба доглядати за тою чи іншою
категорією с/г продукції , як правильно обробляти чи
упаковувати свій товар, яке насіння купувати, щоб врожаї
були щедрими і стійкими до погодних умов.
Ми цінуємо працю кожного: і одинокої бабці, яка продає
молоко, і роботу великих фермерських підприємств
з високими технологіями. Намагаємося забезпечити
найвищий рівень продуктів, які продаємо. В результаті
такого правильного підходу, наші клієнти, ким би вони
не були – чи представниками великої мережі ресторанів
і магазинів, чи звичайними роздрібними покупцями –
отримують якісний товар згідно своїх потреб.

Модель ринку «Шувар» успішно розповсюдилася
по теренах України, що дозволяє удосконалювати
і розширювати розвиток сільськогосподарського
виробництва в країні, із залученням відповідних Державних
програм та закордонних грандів. Нашу співпрацю з
сільськогосподарськими виробниками використовують
також європейські подібні ринки, які прагнуть працювати з
якісною, екологічно чистою продукцією.
Вірю, що найближчим часом наш досвід використають
інші українські міста, і ми зможемо розширити мережу
наших партнерів, які, як і «Шувар» будуть підтримувати і
розвивати саме українські господарства.
Я переконаний, що найвигднішими інвестиціями є
інвестиції в свою землю, в свою націю, бо справжніми
господарями можна бути лише на своїй землі.
Цінуй справжнє!

ОРСП «Шувар»
79070, м. Львів,
вул. Хуторівка, 4-б
тел./факс +38 032 295 19 19
e-mail: office@shuvar.com
www.shuvar.com

