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Наш девіз: 
З легкІстю знаходити вирішення  
навіть самих складних завдань!  

www.star-svit.com.ua www.star-svit.com.ua 



Наша задача: 
 
 

Надання нашим клієнтам 
повного комплексу логістичних 
послуг для отримання ними 

високоякісного сервісу 
за оптимальними цінами 
і в найкоротші терміни. 
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 Наші досягнення 
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Більше 8 років  
на ринку  

транспортної  
логістики 

 
 
 

Компанія 
 «СТАР-СВІТ» входить  
в ТОП 20 найкращих 

транспортно-логістичних 
компаній України 
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Корпоративні  
                 цінності 

Орієнтація на клієнта 
   Професіоналізм 
     Надійність 
Оперативність 
   Гнучкість 
     Якість  



 

           Наші послуги: 
  

◦Транспорт ◦ Логістика ◦  
◦ Митниця ◦ Консалтинг ◦ 

Міжнародні автомобільні 
перевезення 

Перевезення вантажів по Україні 
Морські перевезення 

Залізничні  перевезення 
Мультимодальні перевезення 

Логістичні послуги та он-лайн 
супровід вантажів 

Митне оформлення  
Страхування 

Консультаційні послуги  
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Перевезення всіма 
видами автомобілей:  

 
суцільнометалевими 

тентованими 
ізотермними 

рефрижераторними 
цистернами 
автопоїздами 

малотонажними 
та ін. 

  

Автомобільні перевезення 

Перевезення всіх видів вантажів: 
  

комплектних 
збірних 

рефрижераторних 
наливних 

негабаритних і великовагових 
небезпечних (ADR) і ін. 
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Митне оформлення 

Комплекс митних послуг, які ми надаємо включає: 
 
◦ Зберігання та обробка вантажів на митному складі в Луцьку, 
Рівному 
◦ Професійні послуги митних брокерів по митному оформленню 
вантажу, сприяння в отриманні дозвільних документів 
◦ Митне очищення вантажів 
◦ Оформлення попереднього повідомлення на кордон (ПУ, ПД) 
◦ Оформлення вантажу у вільний обіг - "імпорт" (IM-40) 
◦ Оформлення вантажів малої вартості (до 100 євро) 
◦ Сприяння в організації експортно-імпортних операцій 
◦ Переклад документів для митного оформлення 
◦ Інші митні послуги за індивідуальним погодженням.. 

www.star-svit.com.ua 



 

 Зосередьте всі ресурси на 
основному виді діяльності  

Вашої компанії,  
 а виконання транспортно -  
логістичних функцій  довірте 

професійному партнеру. 

   Логістичний аутсорсінг 
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Наші Принципи  
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Клієнт понад усе! 
 

Відповідальність завжди  та у всьому! 
 

Професіоналізм та самоудосконалення                               
          - це наш успіх. 

 
    Стабільність 

             Надійність 
 

                     Ваші завдання-  
                                 наша турбота. 
 



 Конкурентні    
             Переваги  

 

Організація всіх видів перевезень 
 

Високий професіоналізм працівників 
 

Індивідуальний підхід до клієнтів 
 

Оптимальні ціни 
 

 
Директор Оксана Боровець:   
«Кожен клієнт – це перемога,   
Клієнт задоволений – це нагорода,   
Рекомендуючий клієнт – це скарб,  
Клієнт, який став другом – це мета» 
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«Складні завдання  
виконуємо негайно!  

  
Неможливі-трохи 

пізніше». 

Директор компанії  
«СТАР-СВІТ» 

Оксана Боровець  



     
Будуйте бізнес 

 разом 
 із СТАР-СВІТ! 

 
 
 

Центральний офіс: 
 

Україна, 33003 Рівне, 
вул.Міцкевича 130, офіс 62 

 
тел.: (+38 0362) 46 03 03 

моб.: (067) 394 32 91 
e-mail: borovets@star-svit.com.ua 
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