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Додаток 1-1 до Договору про надання пос-

луг з організації перевезення вантажів за-

лізничним транспортом 

 

Ставки плати за додаткові послуги, пов’язані з перевезенням вантажів, що нада-

ються за вільними тарифами 

№ Найменування робіт (послуг) Одиниця 

виміру 

Ціна за одини-

цю, грн. (без 

ПДВ) 

1 2 3 4 

1 Подача вагонів і контейнерів для навантаження 

(вивантаження) у визначений час, періоди доби, 

дні тижня чи місяця за наявності окремої пись-

мової заявки або договору про виконання цієї 

послуги (крім днів, зазначених у декадній заявці)  

1 вагон / 

1 контейнер 

621,54 

2 Розробка та коригування на прохання відправників креслень схем, виконання роз-

рахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження креслень і 

розрахунків наданих відправниками 

2.1 

за перевірку та погодження технічної документа-

ції (креслень) на перевезення негабаритних ван-

тажів (вантажів на транспортерах)  

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

12 184,58 

2.2  за перевірку, погодження та затвердження МТУ 

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

16 207,60 

2.3  за перевірку та погодження НТУ 

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

2 296,51 

2.4 за перевірку та погодження ескізів 

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

1 886,13 

2.5 

за розробку та погодження на прохання відправ-

ника технічної документації (креслень) на пере-

везення негабаритних вантажів (вантажів на тра-

нспортерах)  

1комплект 

технічної 

документа-

ції 

40 343,09 

2.6 

за розробку на прохання відправника, погоджен-

ня та затвердження МТУ 

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

45 460,49 

2.7 

за розробку на прохання відправника та пого-

дження НТУ 

1 комплект 

технічної 

документа-

13 611,08 
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ції 

2.8 

за розробку на прохання відправника та затвер-

дження ескізів 

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

9 161,78 

2.9 

за внесення змін та доповнень (корегування) на 

прохання відправника до технічної документації 

(креслень) на перевезення негабаритних вантажів 

(вантажів на транспортерах), що не вимагають 

посилення кріплення або іншого розміщення ва-

нтажу 

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 
2 678,96 

2.10 

за внесення змін та доповнень (корегування) на 

прохання відправника до МТУ  

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

4 398,61 

2.11 

за внесення змін та доповнень (корегування) на 

прохання відправника до НТУ 

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

1 282,48 

2.12 

за внесення змін та доповнень (корегування) на 

прохання відправника до ескізів 

1 комплект 

технічної 

документа-

ції 

1 283,53 

3 Розробка та коригування єдиних технологічних процесів роботи під’їзних колій 

промислових підприємств на їх прохання 

3.1 за 1 розробку ЄТП 1 ЄТП 87 469,99  

3.2 за 1 коригування ЄТП з виїздом комісії 1 ЄТП 32 052,35  

3.3 за 1 коригування ЄТП без виїзду комісії 1 ЄТП 2 736,60  

4 Надання послуг, пов’язаних з перевезенням експортно-імпортних та транзитних 

вантажів (користування вагонами, зберігання вантажів, подача й забирання ваго-

нів тощо), при переробці цих вантажів за прямим варіантом (вагон – судно) 

4.1 від 0 до 4 діб 

1 тонна за 

весь час 

очікування 

визначається 

згідно з Збірни-

ком тарифів 

4.2 від 0 до 10 діб 96,28 

4.3 від 0 до 15 діб 117,55 

4.4 від 0 до 20 діб 124,68 

4.5 від 0 до 25 діб 131,80 

4.6  понад 25 діб 

визначається 

згідно з Збірни-

ком тарифів 
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5 Надання власних вагонів Перевізника під навантаження на території інших держав 

5.1 
за 1 вагон 1 вагон 

3 301,58 

5.2 
за 1 вагон у групі з 10 і більше вагонів 1 вагон 

2 254,00 

5.3 
за 1 вагон у групі з 20 і більше вагонів 1 вагон 

2 147,36 

6 Організація перевезень і накопичення рухомого 

складу  

1 вагоно-

доба 
118,31 

7 
За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій та орендованих 

вагонів  

7.1 за 1 вагон в добу 
1 вагоно-

доба 
73,22 

7.2 
за 1 вагон в добу при надходженні вагонів марш-

рутами 

1 вагоно-

доба 
47,79 

8 Надання копій документів: пам’яток ГУ-45, ГУ-

45к, відомостей ГУ-46, ГУ - 46а, накопичуваль-

них карток ФДУ-92 та інших на вимогу клієнтів 

1 аркуш 
4,21 

9 Видача технічних умов на: примикання під’їзних 

колій, будівництво окремих споруд та комуніка-

цій, перетин залізничних колій і смуги відведен-

ня 

за 1 техніч-

ні умови 
19 207,13 

10 Виїзд комісії з вибору місця примикання 

під’їзних колій, будівництва окремих споруд та 

комунікацій, реконструкції; виїзд комісії з прий-

мання об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ 

за 1 виїзд 

комісії та 

надання 

відповідно-

го докумен-

ту 

23 495,34 

11 Виїзд комісії з вибору місця перетину залізнич-

них колій та смуги відведення  

за 1 виїзд 

комісії та 

надання 

відповідно-

го докумен-

ту 

18 293,04 

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

Перевізника. 

12.1 Нижньодніпровськ-Вузол Придн  1 критий 

вагон 

Ставки додатко-

во повідомля-

ються Перевіз-

ником на сайті 

1 ізотерміч-

ний вагон 

1 40-ка фут. 

контейнер 

1 20-ти фут. 

контейнер 



4    
Додаток 1-1 до Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом від 25.02.2020 

в редакції, що оприлюднено 31.05.2020, та яка вводиться в дію 01.07.2020 

 

 

12.2 ВЧД Батьово Льв  1 вагон 

12.3 Копичинці Льв  1 вагон 

12.4 Ковель Льв  1 вагон 

12.5 Черкаси Одс 1 критий 

вагон 

12.6 ВЧДЕ Козятин-2 ПЗЗ 1 вагон 

12.7 Полтава-Київська Півд: 

За 1 вагон 1 вагон 

I категорія 1 вагон 

II категорія 1 вагон 

III категорія 1 вагон 

13 Подача й забирання вагонів та контейнерів для 

навантаження або вивантаження на станції не 

відкриті для виконання комерційних операцій, а 

також роботи пов’язані з прийманням, видачою, 

навантаженням і вивантаженням на цих станціях 

1 вагон /  

1 кілометр 
284,97 

14 Надання підвищеної колії для вивантаження ва-

гонів силами та засобами отримувача, приколій-

них складів та майданчиків в тимчасове користу-

вання (тільки для підвищеної колії) 

Ставки окремо оприлюдню-

ються Перевізником 

15 
Користування системою контролю використання 

кодів платників  

абонплата 

за 1 місяць 
1 047,76 

Зміна ставок здійснюється на умовах Договору.  

 

 

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, 

902 
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9629000-9629998, 9639000-9639998, що починається на 969 та хопер-

напіввагон умовного типу 5982 

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 

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 
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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. 


