
ТОВ «ТЕП ТРАНСКО», дійсний член асоціації міжнародних 
експедиторів України (АМЕУ), індивідуальний член 
міжнародної Федерації експедиторських асоціацій (FIATA), 
асоційований член Європейської Бізнес Асоціації (EBA), 
член Американської торговельної палати в Україні (ACC),
член Української зернової асоціації (УЗА), пропонує всі 

види транспортно-експедиторських послуг, пов’язаних із 

організацією та забезпеченням перевезень вантажів 

територією України та за її межами. 



ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» є однією

з ведучих компаній України зі 
спеціалізацією Експедитор 

залізничних перевезень

Оперативність, професійний підхід - все це 
важливі складові у будь-якій серйозній справі. 
Досвід наших співробітників дозволить Вашому 
підприємству отримати весь перелік послуг

при відправці вантажів.

Колектив ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» нараховує до 
100 чоловік, експедиторський склад працює

по всій території України

Київ, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, 
Ізмаїл, Кропивницький, Львів, 
Миколаїв, Одеса, Полтава, 
Тернопіль, Херсон, Хмельницький 

до 100 співробітників

Представництва нашої 

компанії в містах:

1999
рік утворення 
ТРАНСКО



Компанія ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» пропонує всі 

види транспортно-експедиторських послуг, 

пов’язаних з організацією та забезпеченням 

внутрішніх, експортних, імпортних, транзитних 

перевезень вантажів залізничним транспортом 

по території України та за її межами. А також: 

Розробка оптимальної 
логістичної схеми перевезень

Надання інформації про технічні 
можливості і торгівельні умови 
перевізників, портів, терміналів і 
складів, підприємств і 
залізничних станцій

Автомобільні перевезення

Перевезення по прямому варіанту 
«вагон-судно» на умовах FOB, CIF 
через Одеський, Миколаївський, 
Іллічівський, Ізмаїльський порти 

Відвантаження з повною 
сертифікацією з внутрішніх 
підприємств на умовах DAP, CPT

Перевезення наливних вантажів

із забезпеченням спеціалізованим 
рухомим складом

Агентування суден  в Одеському, 
Херсонському, Миколаївському, 
Іллічівському, Ізмаїльському  портах

Контейнерні перевезення 

Портове експедирування і перевалка 
вантажів в Одеському, Херсонському, 

Миколаївському, Іллічівському, 
Ізмаїльському  портах

Наші послуги



ми в трійці лідерів

України

в оперуванні вагони-

зерновози і цистерни

мінімальні сроки

регулювання

супутніх питань

відповідальність

за успіх замовника!

Підприємство 

входить в трійку 

лідерів України 

серед  

експедиторських 

компаній сегменту 

перевезень 

зернових вантажів

В постійному 

оперуванні компанії

вагони-зерновози і 

цистерни

забезпечення портового 
експедирування

Крім залізничного 

експедирування

проводимо 

забезпечення 

портового

експедирування в 

Одеському, 

Херсонському,

Миколаївському, 
Ізмаїльському,
 Іллічівському 

портах

Наявність офісів 

компанії в портах

дозволяє 

регулювати в 

найкоротші 

терміни

питання при 

прийомі вантажу і 

передачі

документів, спірні 

моменти по 

кількості

та якості

Ми відчуваємо 

відповідальність в 

рівній мірі

і за успіх нашого 

замовника!

Наші переваги



Затверджуємо

вартість послуг

Визначаємо термін

виконання робіт

Визначаємо обсяг робіт

і супутні ризики

Підписуємо 

договір

Надаємо послуги

по оформленню документів

та відправленню вантажів 

Контролюємо вантаж

на шляху слідування

Погоджуємо перевезення

із причетними структурами

Надаємо дані

по відправленим одиницям

транспортних засобів

та копії/оригінали 

запитуваних

провізних і супровідних

документів

Надаємо

всі необхідні

бухгалтерські

документи

Схема роботи



65026, м. Одеса 

вул. Митна площа,

б. 1А, оф. 205,

Тел. (0487) 40-69-79

E-mail:

odessa@transco.in.ua 
agent@transco.in.ua 
container_exp@transco.in.ua

54002, м. Миколаїв 
вул. Мала Морська, 
б. 108, оф. 410, 416

Тел. (0512) 58-38-17, 

58-87-93

E-mail:

mykolaiv@transco.in.ua

agent@transco.in.ua

container_exp@transco.in.ua

73482, м. Херсон

вул. Петренка,

б. 18, оф. 305

Тел. (0552) 41-25-11

E-mail:

kherson@transco.in.ua 
agent@transco.in.ua 
container_exp@transco.in.ua

18000, Україна, Черкаси,

проспект Хіміків, 4

office@transco.in.ua

www.transco.in.ua

+38 (0472) 66-64-77

+38 (0472) 66-64-05

Відділи контейнерних перевезень, портового експедирування і 

агентування

68601, м. Ізмаїл
вул. Портова, 7

Тел. (050) 493-70-80

E-mail:

a.shalapuha@transco.in.ua 
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