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Додаток 1-4 до Договору про надання 

послуг з організації перевезення ван-

тажів залізничним транспортом 

 

Умови організації накопичення вагонів 

1. На окреме замовлення Перевізник надає послуги Замовнику з накопи-

чення порожніх та / або з вантажем власних вагонів Перевізника та / або вагонів За-

мовника на коліях загального користування станцій накопичення для відправлення їх 

групами (маршрутами) на станції призначення (далі – накопичення вагонів). 

2. Станціями накопичення можуть бути станції відправлення та /або станції 

на шляху прямування вагонів до станції призначення. 

3. Для організації накопичення вагонів Замовник направляє для погоджен-

ня Перевізником звернення із зазначенням бажаних станцій накопичення та максима-

льної кількості вагонів, що може бути накопичено на кожній з них. Строк розгляду 

Перевізником такого звернення становить не більше ніж 15 робочих днів. За резуль-

татом розгляду звернення Замовника, Перевізник інформує про можливість накопи-

чення вагонів із зазначенням станцій накопичення та кількості вагонів, що може бути 

накопичено на них, або надає обґрунтовану відмову. 

4. В межах узгоджених станцій накопичення та кількості вагонів, що може 

бути накопичено, Замовник щомісячно надає Перевізнику на такі станції накопичення 

заявки на накопичення вагонів із зазначенням: станції накопичення; граничної кілько-

сті вагонів для накопичення; розподілу для накопичення вагонів за їх видами, різно-

видом вантажу, станції призначення; періоду дії такої заявки. 

5. На станціях накопичення на шляху прямування Перевізник контролює 

накопичення вагонів відповідно до заявки Замовника для подальшого формування 

поїзду та відправлення на станцію призначення. 

6. Початком накопичення вагонів є: на шляху прямування порожніх та / або 

з вантажем – прибуття вагонів на станцію накопичення; на станції відправлення – 

момент фактичної передачі Замовником вагонів Перевізнику 

7. Часом закінчення накопичення вагонів є: на шляху прямування порожніх 

та / або з вантажем – формування поїзду з таких вагонів; на станції відправлення – 

оформлення перевізного документу. 

8. Час перебування вагонів на коліях загального користування станції 

накопичення відображається в акті загальної форми ГУ-23. 

9. За послугу з накопичення вагонів Замовник сплачує: 

9.1. плату за вільним тарифом «Організація перевезень і накопичення влас-

ного рухомого складу» відповідно до Додатку 1-1 до Договору. При нарахуванні такої 

плати 1 вагоно-доба розраховується з округленням неповної доби (24 години від по-

чатку накопичення) до повної (24 години до закінчення накопичення); 

9.2. за затримку вагонів Замовника: платежі пов’язані з затримкою вантажу 

на шляху прямування з вини Замовника згідно з Збірником тарифів та Правилами пе-

ревезення вантажів; 

9.3. за затримку власних вагонів Перевізника: платежі пов’язані з затримкою 

вантажу на шляху прямування з вини Замовника згідно з Збірником тарифів та Пра-

вилами перевезення вантажів та п. 3.4. Договору. 
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Плата за маневрову роботу під час надання послуг з накопичення Замовнику 

не нараховується. 

10. Нарахування платежів відбувається на станції накопичення за накопичу-

вальною карткою ФДУ-92, відомістю плати за користування вагонами ГУ-46 з коду 

платника Замовника, яким замовлено надання такої послуги. 

11. Перевізник не несе відповідальності за втрату якості вантажу під час на-

дання послуги з накопичення вагонів. 

12. Термін доставки вантажу (порожніх вагонів) збільшується на час надан-

ня послуги з накопичення вагонів. 

13. Перевізник, у разі виникнення технічної або технологічної не можливості 

надання послуги, має право призупинити надання послуг в односторонньому поряд-

ку, письмово повідомивши про таке Замовника.  


