
ЕЛІН Лтд

Логістично - транспортна компанія



Про компанію

ТОВ Фірма «ЕЛІН Лтд» - українська логістична компанія, що має офіційний статус експрес-

перевізника в України з 1993 року спеціалізується на міжнародній кур’єрській доставці

експрес-відправлень в більш ніж 220 країн світу та перевезеннях в межах України, надаючи

повний комплекс послуг з митного оформлення вантажів.

Крім цього, компанія являється агентом найбільших авіакомпаній в Україні, що дозволяє

здійснювати доставку габаритних вантажів за вигідними цінами у будь-яку точку світу в

найкоротші терміни.
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Наші послуги

Експортні послуги
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Митно-брокерські послуги

Послуги авіавантажних перевезень  

Вантажні автоперевезення в межах України



Експортні послуги

Компанія ТОВ Фірма " ЕЛІН Лтд " спеціалізується на міжнародній кур’єрській 
доставці експрес-відправлень в більш ніж 220 країн світу. Має досвідчених 
спеціалістів, які готові надати якісні послуги, інформацію, перелік необхідних 
документів та рекомендацій по їх заповненню для здійснення відправлення.
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Вантажні автоперевезення в межах України

ТОВ Фірма "Елін Лтд" успішно працює на ринку вантажних перевезень по території України з 
1993 року. Наш автопарк розрахований на автоперевезення всіх видів вантажів, в тому числі
негабаритних. Ми пропонуємо високу якість послуг, прийнятні ціни і професійну підтримку в 
організації перевезень від моменту замовлення транспортування до місця призначення. За 
більш детальною інформацією просимо Вас звернутися в наш відділ вантажних
автоперевезень.
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Відділ авіавантажних перевезень ТОВ Фірма «ЕЛІН Лтд» пропонує послуги з
міжнародних авіаперевезень за технологією «від аеропорту до аеропорту» до
найближчого міжнародного аеропорту одержувача. Послуга доставки вважається
виконаною в момент прибуття вантажу в країну призначення. Митне очищення та
доставка вантажу з митного складу аеропорту здійснюється вантажоотримувачем
самостійно.

Послуги авіавантажних перевезень  
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Митно-брокерські послуги

Компанія ТОВ Фірма "ЕЛІН Лтд" вже понад 20 років надає повний комплекс послуг з митного 
оформлення вантажів для юридичних та фізичних осіб.

Для здійснення операцій з декларування ТОВ Фірма "ЕЛІН Лтд" має відповідний Дозвіл на 
здійснення митної брокерської діяльності і входить до реєстру офіційних митних брокерів 
України.

Наші фахівці надають консультації з питань митного оформлення експортних та імпортних 
вантажів при їх переміщенні через митний кордон України.
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Наші контакти

Місце знаходження офісу:

Україна, 01103, Київ 

Вул. Михайла Бойчука, 44

Контакт центр:
(044) 363-2020
call_center@elin.kiev.ua
exp@elin.kiev.ua

Відділ авто та авіавантажних
перевезень:
(044) 364-0683
cargo@elin.kiev.ua

Наші контакти в мережі:
elin.kiev.ua
facebook.com/elinltd

Відділ митних брокерів:
(044) 364-06 85/86
brokerinfo@elin.kiev.ua

Графік роботи:
Пн-чт: 9:00 – 18:00
Пт: 9:00 – 17:00
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Відділ продажів:
(044) 364-82-60
sales.m@elin.kiev.ua
sales.iv@elin.kiev.ua


