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Додаток 1-2 до Договору про надання пос-

луг з організації перевезення вантажів за-

лізничним транспортом 

 

Ставки плат, коефіцієнти та умови платежів 

Таблиця 1 

Ставки плати за використання власних вагонів Перевізника (Спл) у вантаж-

ному та порожньому рейсах по території України та за межами України  

Найменування робіт (послуг). 

Одиниця виміру – 1 вагоно-доба 

Ціна за одини-

цю, грн. (без 

ПДВ) 

Обкотишовоз 1 000 

Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з 

нумерацією в інтервалах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 

9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 9081000-

9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 

9629000-9629998, 9639000-9639998, що починається на 969 та хопер-

напіввагон умовного типу 5982 

902 

Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спеціалізований 

вагон для проїзду бригад супроводження з нумерацією на «1» 

683 

Цементовоз 868 

Мінераловоз 1 214 

Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 1 136 

Автомобілевоз 1 173 

Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа 

умовних типів 915, 968, 969 

787 

Платформа фітингова 606 

Платформа-лісовоз 710 

Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 

932 та 5970 

834 

Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960 1 172 

Вагон критий, переобладнаний із рефрижераторного умовного типу 

918 та 5918 

913 

Вагони-термоси умовного типу 800 та 5800 1 034 

Платформа контррейлерна 462 

Тдод, зазначене в п. 3.2.1. Договору застосовується. 

 

Таблиця 2 
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Коефіцієнти порожнього пробігу (Кпп) 

Тип рухомого складу 

Скорочена 

назва типу 

рухомого 

складу 

Кпп розрахун-

ковий 

Коефіцієнт порожнього пробігу (Кпп): 

Напіввагон (ПВ) 
0,55 

Напіввагон глуходонний (Глд) 

Криті (Кр) 

0,62 Криті (Крф) 

Криті (Кр138) 

Універсальні платформи (Пл) 0,67 

Транспортери (Трн) 1,6 

Цистерни (Цс) 
0,82 

Цистерни (Цс8) 

Рефрижераторні секції (Рф) 1,14 

Зерновози (Зрв) 0,91 

Фітингові платформи (Фтг) 0,05 

Думпкари (Дмк) 1,26 

Мінераловози (Мнв) 0,98 

Цементовози (Цмв) 0,67 

Обкотишовози (Окв) 0,72 

Інші* (Пр) 

1,01 Термоса (Трм) 

Автомобілевози (Стк) 

Напіввагон переобладнаний (Прд) 0,98 

* хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, платформи переобладнані та модерні-

зовані умовних типів 915, 968, 969, цистерни переобладнані та модернізовані умовних 

типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960. 


