
№ з/п Назва збору
Одиниця

 виміру

Вартість 

послуг,  

без ПДВ,

грн.

Вартість 

послуг,  без 

ПДВ,

грн.

Дата 

введення в 

дію

1 2 3 4 5 6

1

Надання підвищеної колії для 

вивантаження вагонів силами та засобами 

отримувача, приколійних складів та 

майданчиків  в тимчасове користування 

(тільки для підвищеної колії)

за одну тонну 1,55 1,86

2

2.1

Очищення, промивання, дезінсекція  та 

дезінфекція вагонів (контейнерів) 

засобами  АТ «Укрзалізниця» (на пункті 

комплексної підготовки критих вагонів 

під навантаження Ковель 

експлуатаційного вагонного депо Ковель)

за один вагон 2 046,60 2 455,92

2.2

Вартість очищення, промивання , 

дезінсекція  та дезінфекція вагонів 

(контейнерів) засобами ПАТ 

"Укрзалізниця" (на пункті комплексної 

підготовки критих вагонів під 

навантаження Батьово експлуатаційного 

вагонного депо Ужгород)

за один вагон 2 434,88 2 921,86

2.3

Вартість очищення, промивання, 

дезінсекція  та дезінфекція вагонів 

(контейнерів) засобами  АТ 

"Укрзалізниця" (на пункті комплексної 

підготовки критих вагонів під 

навантаження Копичинці 

експлуатаційного вагонного депо 

Тернопіль)

за один вагон 2 015,52 2 418,62

 Очищення, промивання, дезінсекція  та 

дезінфекція вагонів (контейнерів) 

засобами АТ «Укрзалізниця» (ст. Полтава-

Київська)

За один вагон 2 645,08 3 174,10

  I категорія 2 688,82 3 226,58

  II категорія 2 930,96 3 517,15

III категорія 3 041,08 3 649,30

1

Надання підвищеної колії для 

вивантаження вагонів силами та засобами 

отримувача, приколійних складів та 

майданчиків в тимчасове користування 

(тільки для підвищеної колії)

за один вагон 383,32 459,98

за один  критий 

вагон
3 190,19 3 828,23

за один ізотермічний 

вагон
3 324,49 3 989,39

за один 40-ка 

фут.контейнер
3 192,69 3 831,23

за один 20-ти 

фут.контейнер
1 596,17 1 915,40

1

Надання підвищеної колії для 

вивантаження вагонів силами та засобами 

отримувача, приколійних складів та 

майданчиків в тимчасове користування 

(тільки для підвищеної колії)

за один вагон 91,01 109,21

2

Очищення та промивання вагонів

(контейнерів) на дезпромпункті станції

Черкаси Од

за один вагон 3 069,86 3 683,83

1

1.1

Надання підвищеної колії по станції 

Лиман для вивантаження вагонів силами 

та засобами отримувача

за один вагон 67,76 81,31 17.02.2019

Філія "Львівська залізниця"

17.02.2019

Очищення, промивання, дезінсекція  та дезінфекція вагонів (контейнерів) засобами      АТ 

«Укрзалізниця»

1. за один вагон 17.02.2019

Філія "Південна залізниця"

Філія "Донецька залізниця"

Надання підвищеної колії для вивантаження вагонів силами та засобами отримувача, приколійних 

складів та майданчиків в тимчасове користування (тільки для підвищеної колії)

Філія "Придніпровська залізниця"

17.02.2019

2

Очищення, промивання, дезінсекція та 

дезінфекція вагонів  (контейнерів) 

засобами  АТ "Укрзалізниця"

Філія "Одеська залізниця"

17.02.2019


