
Додаток. Перелік осіб, наділених правом надання дозволу на переадресування вантажів  

 
№ Прізвище, ім’я, по батькові та посада 

керівника  

Адреса  Контактний 

телефон, факс  

Переадресування всіх вантажів у межах України (крім тих, пунктом призначення яких є 

річкові та морські порти) та на експорт через сухопутні прикордонні переходи (крім 

вантажів на експорт у треті країни) зі станцій регіональної філії Одеська залізниця АТ 

«Укрзалізниця»  

1  Ращик Валентин Петрович – начальник 

функціонального підрозділу служба 

комерційної роботи та маркетингу 

регіональної філії «Одеська залізниця» АТ 

«Укрзалізниця» 

65012, м. Одеса,  

вул. 

Пантелеймонівська, 

19  

(048)727-46-68,  

факс (048)727-47-61  

У разі відсутності начальника функціонального підрозділу служба комерційної роботи та 

маркетингу регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» мають право на надання 

дозволу на переадресування вантажів  

2  Подлузський Андрій Валерійович – заступник 

начальника функціонального підрозділу 

служба комерційної роботи та маркетингу 

регіональної філії «Одеська залізниця» АТ 

«Укрзалізниця»  

65012, м. Одеса,  

вул. 

Пантелеймонівська, 

19  

(048)727-46-11,  

факс (048)727-47-61  

Вантажовласникам для отримання консультацій щодо переадресування вантажів зі станцій 

регіональної філії Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця» звертатися за телефонами в робочі дні: 

(048)727-43-53, (048)727-43-52, (048)727-37-20.  

Переадресування всіх вантажів у межах України (крім тих, пунктом призначення яких є 

річкові та морські порти) та на експорт через сухопутні прикордонні переходи (крім 

вантажів на експорт у треті країни) зі станцій виробничого підрозділу Одеська об’єднана 

дирекція залізничних перевезень регіональної філії Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця»  

1  Рустамов Рустам Шаікович – начальник 

виробничого підрозділу Одеська об’єднана 

дирекція залізничних перевезень регіональної 

філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»  

65012, м. Одеса, вул. 

Пантелеймонівська, 

17  

(048)727-30-96,  

факс (048)727-30-96  

У разі відсутності начальника виробничого підрозділу Одеська об’єднана дирекція залізничних 

перевезень регіональної філії Одеська  залізниця АТ «Укрзалізниця» мають право на надання 

дозволу на переадресування вантажів  

Вантажовласникам для отримання консультацій щодо переадресування вантажів зі станцій 

Одеської об’єднаної дирекції залізничних перевезень звертатися за телефонами (048)727-36-09, 

(048)727-36-77, факс (048)727-34-54, у вихідні та святкові дні (048)727-15-85, (048)727-34-61, 

(048)727-12-48, факс (048)727-12-49.  

Переадресування всіх вантажів у межах України (крім тих, пунктом призначення яких є 

річкові та морські порти) та на експорт через сухопутні прикордонні переходи (крім 

вантажів на експорт у треті країни) зі станцій виробничого підрозділу Шевченківська 

дирекція залізничних перевезень регіональної філії Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця»  

1  Малинка Микола Іванович – начальник 

виробничого підрозділу Шевченківська 

дирекція залізничних перевезень регіональної 

філії Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця» 

20705, м. Сміла,  

вул. 

Ю.Коробейника, 3  

(04733)5-33-64,  

факс  

(04733)5-36-20  

У разі відсутності начальника виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних 

перевезень регіональної філії Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця» має право на надання 

дозволу на переадресування вантажів  

2  Лещенко Ігор Анатолійович – заступник 

начальника виробничого підрозділу 

Шевченківська дирекція залізничних 

перевезень регіональної філії «Одеська 

залізниця» АТ «Укрзалізниця»  

20705, м. Сміла,  

вул. 

Ю.Коробейника, 3  

  

  

(04733)35-33-02,  

факс (04733)5-36-20  



3  Сінічкін Євген Олександрович – начальник 

комерційного відділу виробничого підрозділу 

Шевченківська дирекція залізничних 

перевезень регіональної філії «Одеська 

залізниця» АТ «Укрзалізниця»  

(04733)5-31-00,  

факс (04733)5-32-04 

4  Хоменко Олександр Леонідович – заступник 

начальника комерційного відділу виробничого 

підрозділу Шевченківська дирекція 

залізничних перевезень регіональної філії 

«Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»  

(04733)5-28-34,  

факс (04733)5-28-33 

  

Вантажовласникам для отримання консультацій щодо переадресування вантажів зі станцій 

Шевченківської дирекції залізничних перевезень звертатися за телефонами: у робочі дні -

(04733)5-34-76, (04733)5-28-34, факс (04733)5-28-33; цілодобово -  (04733)5-24-39.  

Переадресування всіх вантажів у межах України (крім тих, пунктом призначення яких є 

річкові та морські порти) та на експорт через сухопутні прикордонні переходи (крім на 

експорт у треті країни) зі станцій виробничого підрозділу Знам’янська дирекція 

залізничних перевезень регіональної філії Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця»  

1  Матвієнко Володимир Василійович – 

начальник виробничого підрозділу 

Знам’янська дирекція залізничних перевезень 

регіональної філії «Одеська залізниця» АТ 

«Укрзалізниця»  

27400, м Знам’янка, 

вул. Жовтнева,10 

(05233)6-33-50,  

факс (05233)6-33-50  

У разі відсутності начальника виробничого підрозділу Знам’янська дирекція залізничних 

перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» мають право на надання 

дозволу на переадресування вантажів  

2  Маляренко Дмитро Олександрович – 

заступник начальника виробничого підрозділу 

Знам’янська дирекція залізничних перевезень 

регіональної філії «Одеська залізниця» АТ 

«Укрзалізниця»  

27400, м Знам’янка, 

вул. Жовтнева,10  

(05233)6-33-50,  

факс (05233)6-33-50  

Вантажовласникам для отримання консультацій щодо переадресування вантажів зі станцій 

Знам’янської дирекції залізничних перевезень звертатися за телефонами: у робочі дні - (05233)6-

31-00, (05233)6-31-01, (05233)6-32-45; у вихідні - (05233)6-31-00, (05233)6-31-01.   

 


