
 ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛТІ ФОРМ» - молода і 
перспективна компанія, основним видом діяльності якої є оптова торгівля хімічною 
продукцією, зокрема натром їдким рідким і гранульованим, содою кальцинованої, 
кислотою сірчаною, гідразингідратом, гіпохлоритом натрію, маслами 
індустріальними, гідравлічними, трансмісійними, моторними. 

 Незважаючи на той факт, що компанія заснована в березні 2017 го, за два 
роки своєї господарської діяльності вона досягла динамічного розвитку в заявлених 
сферах. 

 ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» має всі необхідні ліцензії та дозволи для ведення 
бізнесу і здійснення торгівлі хімічною продукцією. Наша компанія поставляє 
виключно якісний продукт покупцеві. За роки своєї діяльності ми не мали жодного 
прецеденту претензійної чи судового характеру пов'язаного з виконанням наших 
зобов'язань, в рамках господарської діяльності. 

 Одним з постійних і основних постачальників хімічної продукції для нашого 
підприємства є ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», з яким наша компанія пов'язана 
партнерськими відносинами з самого початку своєї діяльності. Найбільший в 
Україні нафтохімічний комплекс, єдиний в країні виробник етилену, пропілену, 
нафтового бензолу, фракції С9, поліетилену, суспензійного ПВХ. Також, 
підприємство виробляє соду каустичну, продажі якої здійснюються через нашу 
компанію. 

 В основному, контрагентами ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» є компанії - споживачі 
хімічної продукції крупного і середнього бізнесу різних форм власності. 

 ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» забезпечує сировиною майже всіх виробників 
сірчаної кислоти і теплоенергетики на ринку України. Наша компанія на постійній 
основі співпрацює і виступає в якості постачальника хімічної продукції для таких 
контрагентів, як групи компаній «ДТЕК» і «МЕТІНВЕСТ», «ARCELORMITTAL», 
ПАТ «АЗОТ», ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
АЗОТ", ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», ПрАТ «АКХЗ», ПрАТ «ЮЖКОКС», ТОВ 
«ЕВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «ТЕХНОВА», ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО», АТ «ДНІПРОАЗОТ», ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-
ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» та інші. 

 ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» - переможець численних тендерних торгів і аукціонів 
на поставку хімічної продукції юридичним особам державної, приватної та інших 
форм власності. 

 Компанія самостійно здійснює логістику і доставку товару покупцеві. На 
сьогоднішній день в користуванні ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» є як власний, так і 



орендований парк залізничних цистерн і вагонів для транспортування хімічної 
продукції. Найближчим часом планується покупка вантажного спецавтотранспорту 
для даних цілей. 

 Діяльність нашого підприємства орієнтована як на внутрішній, так і на 
зовнішній ринок. ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» здійснюється продуктивна експортна 
торгівля зі Словацькою Республікою (КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ 
«БУКОЗА») і Республікою Молдовою (SRL «POLICONTRACT»). Менеджментом 
компанії ведуться активні переговори з метою співпраці з контрагентами 
Республіки Білорусь, Польщі, Австрії та інших країн. 

 Штат компанії складається з професіоналів своєї справи, кожен співробітник 
має багаторічний стаж і досвід роботи в сфері торгівлі хімічною продукцією. 

 Працівники підприємства регулярно проходять курси підвищення 
кваліфікації, беруть участь в різноманітних форумах і виставках, як на території 
України, так і за кордоном. З кожним місяцем кількість штатних одиниць компанії 
зростає в зв'язку з її стрімким розвитком. 

 В процесі своєї діяльності ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ» зарекомендувала себе як 
надійний бізнес - партнер і перспективний гравець в сфері торгівлі. 

 Оскільки, з кожним місяцем кількість клієнтів компанії і обсяги продажів 
зростають, ми активно розвиваємося і націлені на розширення географії і сфер 
діяльності нашого підприємства. 

З повагою і надією на співпрацю, 
 
Директор 
ТОВ «РОЯЛТІ ФОРМ»       Атаманчук Я.Ю. 


