
All types of transport,  any type of cargo, any direction, any format! 

Freedom of Your logistical solutions 

   France        Russia        Poland       Ukraine        Cyprus 

НЕГАБАРИТНІ 
ВАНТАЖІ 



Понад 10 років досвіду  роботи в міжнародній 
логістиці,  професіоналізм менеджерів, спеціалістів-
логістів авто, авіа департаментов, підрозділів з 
доставки залізничним та морським транспортом 
дають нам можливості організовувати і 
супроводжувати перевезення вантажів будь – якої 
складності в будь-який куточок світу. 
 

Індивідуальний підхід до кожного Клієнта, 
готовність та компетентність у вирішенні задач 
підвищеної складності, надання повного комплексу 
додаткових послуг – складові комфортної співпраці, 
котрі ми незмінно розвиваємо і поліпшуємо.  
 

Представництва компанії у Франції, в Росії, 
Польщі, в Україні та на Кіпрі, близька  400 агентів по 
всьому світу дозволяють нам оперативно 
організовувати і контролювати логістичні процеси в 
сполученні між країнами Європи, Азії, Африки, 
Південної Америки. 
  

ДОСТАВКА ВАНТАЖІВ З «ТРАНСВОСТОК» -  
 
                          це СВОБОДА Ваших ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ! 
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 НЕГАБАРИТНІ ВАНТАЖІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ  

На початку розвитку діяльності компанії 
спеціалисти компанії були орієнтовані на вирішення 
логістичних задач підвищеної складності.  
 

Серед яких – міжнародна доставка негабаритних 
вантажів. На сьогодняшній день у загальному обсязі 
перевезень, що здійснюються спеціалістами  
компанії, доставка негабаритних вантажів займає 
близько 35%. 
 

Вагомий досвід роботи з даним видом вантажів 
ми отримали у співпраці з компаніями, що  
проєктували і що здійснюють будівництво, 
обслуговування конфайнменту (захисної споруди) на 
Чорнобильській АЕС. 
 

Починаючи з 2008 року, тільки в рамках даного 
проекту компанією бцло здійснено  понад 750 
перевезень негабаритних вантажів з Іспанії, Італії, 
Франції, Германії, Голандії, Бельгії, Польщі, США.   

 
Наша успішна взаємовігідна співпраця 

продовжується.     
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Спеціалістами «ТРАНСВОСТОК» були  розроблені логістичні маршрути, способи доставки, організовані і здійснені 
перевезення негабаритних вантажів для таких компаній як:  
  

Перевезення по проекту будівництва  
конфайнменту на Чорнобильській АЕС  

Торгово –  
промисловий  
конгломерат 

Будівництво 
об’єктів нафтогазового 
комплексу 

Будівництво 
морських портів 

Проєктування і  будівництво 
торгових-, бізнес-центрів, 
готелів) 

Обладнання для  
енергопрома 

Обладняння для  
електроенергетики,  
автоматизації підприємств 

Обладняння для нафто -,  
газодобувної галузей  

Зрошувальні 
системи 

Обладнання для 
відновлення покриття 
промислових валів 

Басейни,  
аквапарки 

Обладнання  
для СТО 

Авіаконцерн 

Будівництво та  
обладнання для елеваторів 

Сільськогосподарська техніка Крановий завод 
Обладнання для виробництва 
молочної продукції 

Ізотермічні кузови, 
холодильне обладнання 

Обладнання для харчової, 
не харчової промисловості Ліфти та обладнання для ліфтів 

 НЕГАБАРИТНІ ВАНТАЖІ.  КОМПАНІЇ – КЛІЄНТИ  
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     Перевезення гусеничних, колісних кранів 
 Бурових установок 

 Екскаваторів, бульдозерів 

СПЕЦТЕХНІКА 
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 Сільскогосподарська техніка 
 Промислове обладнання 

 НЕГАБАРИТНІ ВАНТАЖІ.  ПРИКЛАДИ РОБІТ 
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 Легкові автомобілі 
 Вантажні 

 Водний, морський транспорт 

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 
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 НЕГАБАРИТНІ ВАНТАЖІ.  ПРИКЛАДИ РОБІТ 

 Неподільні надважкі 
 Елементи металоконструкцій 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ 
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 Басейни 
 Модульні будівлі 

 Необроблені лісоматеріали 
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 КОНТАКТЫ 

ФРАНЦІЯ, Париж 
75784, Paris, France  
111 Victor Hugo avenue  
Тел.: +33 (78) 731-89-04 
e-mail: info.france@t-vostok.com 
www. transvostok.com 

РОСІЯ, Москва 
Варшавське шосе, 125-д, корп. 2 
117587  
Тел.: +7 (495) 645-79-27 
e-mail: office@transvostok.com 
www.ru.transvostok.com 

ПОЛЬЩА, Катовіце 
40-013, Katowice, Poland 
Mieleckiego 10/306  
Тел.: +48 (32) 229-84-83 
e-mail: office@transvostok.com.pl 
www. transvostok.com.pl 

КІПР, Нікосіа 
25 Martiou, 27 
1st floor, Flat /Office 106 
Egkomi, Р.C. 2408,  Nicosia, Cyprus    
e-mail: office@transvostok.com 
www. transvostok.com 

УКРАЇНА, Київ 
вул. Баговутівська, 23-В 
04107  
Тел.: +38 (044) 481-41-10 
e-mail: office@t-vostok.com 
www.transvostok.com.ua 
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