
УЧАСНИКИ АССОЦІАЦІЇ УКРЗОВНІШТРАНС 

№
 з

а
п
и
су

 

Найменування учасника АСОЦІАЦІЇ 

/ місто 

Категорія 
Учасника 

АСОЦІАЦІЇ / Дата 
вступу 

w
w

w
 

Ін
д
и
в
ід

у
а
л
ь
н
е
 

ч
л
е
н
ст

в
о
 в

 Ф
ІА

Т
А
 

Д
о
к
у
м

е
н
ти

 і
 

ф
о
р
м

и
 Ф

ІА
Т
А
 

П
о
сл

у
ги

 к
о
м

п
а
н
ії 

1 2 3 4 5 6 

1 
ПрАТ «АЗОВЗОВНІШТРАНС» 

Маріуполь 

Спостерігач 

17.02.1992 
http://www.azovvneshtrans.com  ні 

Контейнерні, морські, перевезення. 
Організація перевезення насипних і 

навалочних вантажів, логістичні та 
консультативні послуги. 

2 
ПрАТ «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС» 

Чорноморськ 

Дійсний 

17.02.1992 
http://ivt.od.ua  

 

FCR, FWR 

Контейнерні, морські, автомобільні 
перевезення. Організація 

перевезення насипних і навалочних 

вантажів, логістичні та 
консультативні послуги. 

3 
ТОВ «ТЕК Зектер» 

Київ / Одеса 

Дійсний 

23.05.2002 
http://zekter.com  ні 

Контейнерні, морські, автомобільні 
перевезення. Організація 

перевезення насипних і навалочних 
вантажів, логістичні та 

консультативні послуги. 

4 
ТОВ «Фаворит плюс» 

Одеса 

Дійсний 

13.02.2003 
http://www.fp.od.ua  ні 

Контейнерні, морські, автомобільні 

перевезення. Організація 
перевезення насипних і навалочних 

вантажів, логістичні та 

консультативні послуги. 

5 
ТОВ «Альфатранс» 

Одеса 

Дійсний 

24.02.2005 
https://alphatrans.ua  

2004 

FBL 

Контейнерні, морські, автомобільні 
перевезення. Організація 

перевезення насипних і навалочних 
вантажів, логістичні та 

консультативні послуги. 

http://www.azovvneshtrans.com/
http://ivt.od.ua/
http://zekter.com/
http://www.fp.od.ua/
https://alphatrans.ua/


6 
АТ «ПЛАСКЕ» 

Одеса 

Дійсний 

22.02.2006 
https://plaske.ua  

1999 

FCR, FWR, 
FCT,FBL, 

Залізничні, залізнично-поромні, 

контейнерні, морські, автомобільні, 
автомобільно-поромні перевезення. 

Організація прийому і перевалки 
наливних, насипних і навалочних 

вантажів, митне оформлення, 
надання фінансових гарантій в митні 

органи, логістичні та консультативні 

послуги. Агентування судів. 
Організація і проведення 

професійного навчання 
міжнародного експедитора. 

7 
ТОВ Фірма «Каспер» 

Одеса 

Дійсний 

29.02.2008 
- ні 

Контейнерні, морські, автомобільні 
перевезення. Організація 

перевезення насипних і навалочних 

вантажів, логістичні та 
консультативні послуги. 

8 
ТОВ «Глобал Оушен Лінк» 

Одеса 

Дійсний 

16.12.2010 
https://gol.ua/ru/  

2010 

FCR, FBL 

Контейнерні, морські, автомобільні 
перевезення. Організація 

перевезення насипних і навалочних 
вантажів, логістичні та 

консультативні послуги. 

9 
ТОВ КК «АЛЛЕГО» 

Київ 

Дійсний 

16.12.2010 
http://www.allego.com.ua  ні 

Логістичні та консультативні 
послуги. 

10 

ТОВ «Перша вантажна компанія в 

Україні» 

Київ 

Спостерігач 

16.12.2010 
- ні 

Контейнерні, залізничні 

перевезення. Організація 
перевезення насипних і навалочних 

вантажів, логістичні та 
консультативні послуги 

https://plaske.ua/
https://gol.ua/ru/
http://www.allego.com.ua/


12 
ТОВ «Портінвест Лоджистік» 

Чорноморськ 

Дійсний 

21.12.2011 
 

 

2012 

Транспортно-експедиторські послуги 

в портах; митно-брокерські послуги; 
морські і річкові перевезення; 

контейнерні перевезення; 
агентування морських суден; 

сюрвеєрські послуги; послуги з 
підготовки вантажів і транспортних 

засобів. 

13 
ТОВ «ППЛ 33-35» 

Одеса 

Дійсний 

19.12.2012 
http://www.ppl33-35.com  ні 

Комп'ютерне програмування в сфері 

транспорту, спрощення процедур 

міжнародної торгівлі, консультативні 
послуги 

14 
ТОВ «Панорама» 

Київ 

Спостерігач 

01.07.2013 
- ні 

Видання книг, журналів. Рекламна 

діяльність. 

15 

ДП Адміністрація морських портів 

України 

Київ / Одеса 

Дійсний 

19.12.2013 
http://www.uspa.gov.ua  ні 

Забезпечення функціонування 
морських портів України. 

16 
ПП «ЛТК АЛЬЯНС» 

Одеська обл. 

Дійсний 

01.07.2014 
https://ltk-alliance.com  ні 

Контейнерні, морські перевезення. 
Організація перевезення насипних і 

навалочних вантажів, логістичні та 
консультативні послуги. 

17 
ТОВ «НВФ «ТМСофт» 

Київ 

Спостерігач 

01.12.2014 
http://tmsoft-ltd.com.ua  ні 

Розробка програмного забезпечення 
та надання послуг з його 

впровадження та супроводу. 

18 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЖД 

ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. 

ЛАЗАРЯНА 

Дніпро 

Спостерігач 

01.12.2015 
http://diit.edu.ua  ні 

Надання послуг з підготовки і 

перепідготовки 
висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних фахівців для 

залізничного транспорту, в тому 
числі промислової і інших галузей 

економіки України для потреб 
суспільства і держави. 

http://www.ppl33-35.com/
http://www.uspa.gov.ua/
https://ltk-alliance.com/
http://tmsoft-ltd.com.ua/
http://diit.edu.ua/


19 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНФРАСТРУКТУРИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

Київ 

Спостерігач 

15.12.2015 
http://duit.edu.ua  ні 

Надання послуг з підготовки високо 

кваліфікованих, фахівців для 
залізничного транспорту. 

20 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

Київ 

Спостерігач 

15.12.2015 

 

https://knute.edu.ua  ні 
Надання послуг з підготовки 

висококваліфікованих фахівців 

21 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Київ 

Спостерігач 

02.03.2016 
https://nau.edu.ua  ні 

Надання послуг з підготовки 
висококваліфікованих фахівців 

22 

АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ 

ЛОГІСТИЧНИЙ АЛЬЯНС» 

Київ 

Спостерігач 

15.11.2016 
https://ula-online.org/ua ні  

23 
ТОВ «ГРЕЙНКОМ ШIППIНГ» 

Одеса 

Дійсний 

01.04.2017 
- 

ні Контейнерні, морські, автомобільні 
перевезення. Організація 

перевезення насипних і навалочних 
вантажів, логістичні та 

консультативні послуги 

24 
ТОВ «СКЛ» 

Херсон 

Дійсний 

01.01.2018 
- ні 

Морські перевезення. Організація 

перевезення насипних і навалочних 
вантажів, логістичні та 

консультативні послуги. 

Фрахтування, агентування, 
експедирування. 

25 
ПрАТ «Страхова компанія «Перша » 

Київ 

Дійсний 

01.01.2018 
https://persha.ua  ні Послуги страхування. 

26 
«Логістична компанія« Азов-Чарт » 

Маріуполь 

Асоційований 

09.02.2018 
- ні 

Контейнерні, морські, перевезення. 
Організація перевезення насипних і 

навалочних вантажів, логістичні та 

http://duit.edu.ua/
https://knute.edu.ua/
https://nau.edu.ua/
https://ula-online.org/ua
https://persha.ua/


консультативні послуги. 

27 

Асоціація «Портове 
співтовариство» 

Одеса 

Спостерігач 

09.02.2018 
http://www.pcaua.org ні 

Захист прав і свобод організацій усіх 

форм власності, що входять до 

портової спільноти, що працюють з 
портами або будь-яким іншим 

способом у своїй діяльності 
взаємодіє з портами, що працюють у 

сфері міжнародної торгівлі, 
транспортного судноплавства, 

транспорту, логістики та митних 

послуг, що здійснює 
зовнішньоекономічні заходи, 

зацікавлений у спрощенні та 
уніфікації взаємовідносин між 

учасниками цієї діяльності, 

впровадженні системи «єдиного 
вікна», автоматизації виробничих 

процесів та спрощенні процедур і 
процедур а також задоволення 

інших професійних, соціальних, 
зокрема економічних, соціальних, 

наукових, освітніх, культурних, 

екологічних та інших інтересів. 

28 
ТОВ «УКРІНТЕРЕКСПЕДИЦІЯ» 

КиЇв 

Дійсний 

01.01.2019 
http://www.ukrinterforwarding.ua  

Автомобильні перевезення, 

логістичні та консультативні послуги 

29 
ПП «МІРАЛ-ТРАНС» 

Одеса 

Дійсний 

27.05.2019 
 ні 

Контейнерні, морскі перевезення. 
Организація перевезень насипних і 

навальних грузів, логистичні та 
консультативні услуги 

30 
ТОВ «РЕЙЛ ОПЕРАТОР» 

Мінськ 

Дшйсний 

01.08.2019 
 ні 

Комбіновані перевезення 
контейнерних та генеральних грузів, 

складування, митне оформлення, 

страхування та повне 
документаційне супроводження 

http://www.pcaua.org/
http://www.ukrinterforwarding.ua/


грузів. 

31 
ТОВ «КОНКЕТ ЛОДЖИСТІКС» 

Одеса 

Дійсний 

09.10.2019  
ні 

Контейнері, морські, автомобільні ті 
авіаційні  перевезення. Организація 

перевезень насипних і навальних 

грузів, логистичні та консультативні 
услуги 

32 
АТ «Укрзалізниця» 

Київ 

Дійсний 

01.11.2019 
https://www.uz.gov.ua ні 

Контейнерні, залізничні 
перевезення. Організація 

перевезення насипних і навалочних 
вантажів, логістичні та 

консультативні послуги 

33 
ТОВ «ЕВРОКАРГО» 

Одеса 

Дійсний 

01.02.2020 
https://euro-cargo.com.ua/ ні 

Експедиція, митне оформлення в 

Одеських портах 

34 
ТОВ «ОДЕМАРА-ИНТЕР» 

Одеса 

Дійсний 

01.03.2020 
https://www.odemara.com/  

Організація перевалки зернових, 

олійних вантажів і масел судовими 

партіями або в контейнерах, 
агентування морських суденб митне 

оформлення  

35 
ТОВ «ЄЛДЕР ЛОДЖИСТІК» 

Одеса 

Дійсний 

01.03.2020 
  

Контейнерні, залізничні 

перевезення. Організація 
перевезення насипних і навалочних 

вантажів, логістичні та 

консультативні послуги 

https://www.uz.gov.ua/


36 ТОВ «ФЕЙР ЛОДЖІКС» 
Дійсний 

01.06.2020 
 ні 

Перевезення усіма видами 

транспорту, комбіновані 
перевезення, експорт та імпорт 

37 ТОВ «СПАРКТРАНС» 
Дійсний 

01.08.2020 
 ні 

Контейнері, морські,  авіаційні  
перевезення. Логистичні та 

консультативні послуги 

38 ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» 
Дійсний 

01.09.2020 
 ні 

Контейнерні, морські, автомобільні 

перевезення. Складування та 

дистрибуція, логістичні та 
консультаційні послуги. 

39 ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» 
Дійсний 

01.12.2020 
http://euroterminal.ua/uk/ ні 

Інвестиційна та операційна 
компанія, накопичення і 

диспетчеризація руху 
автотранспорту, що прямує з порту/в 

порт,  послуги вантажного митного 

комплексу 

 

 


