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Додаток 1-3 до Договору про надання пос-

луг з організації перевезення вантажів за-

лізничним транспортом 

 

Умови організації перевезення вантажів на власних транспортерах Перевіз-

ника, проїзду бригад супроводження великовагових транспортерів  

та вагонів для проїзду цих бригад 

1. Вартість послуг з організації перевезення вантажів Замовника на власних 

транспортерах Перевізника (далі – вагони) та проїзду бригад супроводження великова-

гових транспортерів та вагонів для проїзду цих бригад, згідно з наданими заявками по 

кожному вагону включає в себе: 

1.1. Плату за перевезення вантажу (провізну плату) та інші платежі у розмірі, 

встановленому Збірником тарифів на час відправлення вантажу для власних вагонів Пе-

ревізника; 

1.2. Плату за повернення цього порожнього вагона (провізну плату) та інші 

платежі від станції вивантаження вагонів до станції відстою або наступного наванта-

ження у розмірі, встановленому Збірником Тарифів на час відправлення для власних 

вагонів; 

1.3. Плату за перевезення порожнього вагона (провізні платежі) та інші пла-

тежі від станції відстою вагонів до станції навантаження у розмірі, встановленому Збір-

ником Тарифів на час відправлення для власних вагонів; 

1.4. Плата за додаткові послуги, пов’язані з оформленням перевезення або 

видачі вантажу та інші додаткові послуги надані Замовнику, у т.ч. згідно Додатку 1-1 до 

Договору; 

1.5. Плату за проїзд бригади супроводження та вагону супроводження у роз-

мірі, встановленому Збірником Тарифів на час відправлення.  

1.6. Плату за використання власного вагону Перевізника в процесі надання 

послуг з перевезення вантажів (у вантажному та порожньому рейсах) по території Укра-

їни та за межами України, яка нараховується Замовнику за весь час використання ваго-

нів для перевезення з моменту прибуття вагону на станцію навантаження (а у випадку, 

якщо станція навантаження знаходиться за межами України – з моменту передачі вагону 

на іноземну залізницю) до моменту повернення вагону (прибуття) на станцію приписки 

або тимчасового відстою, за кожну добу з округленням неповної доби (час користування 

понад 12 годин) до повної. 

За період знаходження вагонів на станціях приписки або тимчасового відстою до 

моменту прибуття вагону на станцію навантаження (а у випадку, якщо станція наванта-

ження знаходиться за межами України – до моменту передачі вагону на іноземну заліз-

ницю), плата за використання власного вагону Перевізника не нараховується. 

1.7. Плату за послуги із супроводження великовантажних транспортерів 

спецвагоном з бригадою супроводження, встановлену у цьому Додатку до Договору, яка 

нараховується по території України і за межами України з моменту прибуття вагону на 

станцію навантаження (а у випадку, якщо станція навантаження знаходиться за межами 

України – з моменту передачі вагону на іноземну залізницю) до моменту повернення 

вагону (прибуття) на станцію приписки або тимчасового відстою з округленням непов-

ної доби (час користування понад 12 годин) до повної.  
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2. Плата за використання власного вагону Перевізника в процесі надання 

послуг з перевезення вантажів (у вантажному та порожньому рейсах) по території Укра-

їни та за межами України, а також плата за послуги із супроводження великовантажних 

транспортерів спецвагоном з бригадою супроводження відображається в щодобових ін-

формаційних повідомленнях. Не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним, Переві-

зник надає Замовнику зведену відомість для її підписання. 

3. Час перебування вагону в неробочому парку (за винятком ремонтів, вка-

заних у п. 2.1.19. Договору) через технічні несправності, які виникли в процесі експлуа-

тації (з моменту оформлення ВУ-23М до моменту оформлення ВУ-36М за даними з ін-

формаційної бази філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниці») виключається із загального часу ко-

ристування, що підлягає оплаті. 

4. Розмір плати за використання власного вагону Перевізника в процесі на-

дання послуг з перевезення вантажів (у вантажному та порожньому рейсах) по території 

України, за межами України та плати за послуги з супроводження великовантажних 

транспортерів спецвагоном з бригадою супроводження складає: 

4.1. Розмір плати за використання власного вагону Перевізника в процесі на-

дання послуг з перевезення вантажів (у вантажному та порожньому рейсах) по території 

України та за межами України при перевезеннях вантажів у вагонах-транспортерах: 

Показник Грн./добу за вагон (без ПДВ) 

до 12-ти вісних 550,00 

від 16-ти до 20-ти вісних 1 100,00 

від 24-ти вісних 1 760,00 

4.2. Розмір плати за послуги з супроводження транспортерів вантажопідйом-

ністю 240, 400 тон спецвагоном з бригадою супроводження з 3 чоловік: 

Показник Грн./добу за вагон (без ПДВ) 

Літня норма витрати дизельного палива 

В межах України  12 450,00 

За межами України 15 200,00 

Зимова норма витрати дизельного палива 

В межах України  15 100,00 

За межами України 17 750,00 

4.3. Розмір плати за послуги з супроводження транспортерів вантажопідйом-

ністю 300, 500 тон спецвагоном з бригадою супроводження з 5 чоловік: 

Показник Грн./добу за вагон (без ПДВ) 

Літня норма витрати дизельного палива 

В межах України  19 500,00 

За межами України 24 000,00 

Зимова норма витрати дизельного палива 

В межах України  22 100,00 

За межами України 26 600,00 

4.4. Зміна ставок і плат проводиться відповідно до Договору. 

5. Перелік станцій тимчасового відстою власних вагонів Перевізника пові-

домляється Перевізником додатково на офіційному сайті Перевізника. 


