
МЧ 

№ Найменування товару, робіт та послуг
Одиниця 

виміру

Вартість без 

ПДВ, грн. 

Вартість з 

ПДВ, грн. 

1 2 3 4 5

Навалочні вантажі (навантаження тракторним 

навантажувачем на власному паливі)

1
Щебінь, гравій, галька, камінь всякий, відсів, колчедан, мармурова 

крихта, бій скла, цукровий буряк, бій цегляний, тощо

1 т/опер. 12,73 15,28

2 Пісок всякий 1 т/опер. 8,37 10,04

3
Вугілля кам'яне усяке, пальні сланці, апатитовий концентрат, руда 

всяка, вугільний концентрат, брикет паливний усякий, тощо

1 т/опер. 12,51 15,01

4
Кокс, шлам, шлак, сіль, аргеліт, фосфогипс,  керамзит, торф, 

вапняковий камінь, глина, каолін, глина фосфорова, вапно, тощо

1 т/опер. 16,16 19,39

Навалочні та насипні вантажі усякі (навантаження тракторним 

навантажувачем на паливі замовника)

5 Навалочні та насипні  вантажі усякі 1 т/опер. 7,64 9,17

Навалочні вантажі (вивантаження на підвищеній колії на 2 

сторони)

6
Щебінь, гравій, галька, камінь всякий, відсів, колчедан, мармурова 

крихта, бій цегляний, тощо

1 т/опер. 12,93 15,52

7 Пісок усякий 1 т/опер. 11,89 14,27

8
Вугілля кам'яне усяке, пальні сланці, апатитовий концентрат, руда 

всяка, вугільний концентрат, тощо

1 т/опер. 13,05 15,66

9 Брикет паливний усякий 1 т/опер. 17,66 21,19

10

Кокс, шлам, шлаки різні, сіль, аргеліт, фосфогипс, бій скла, 

керамзит, торф, вапняковий камінь, глина, каолін, глина 

фосфорова,тощо

1 т/опер. 23,81 28,57

Навалочні вантажі (вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном)

11
Щебінь, гравій, галька, камінь всякий, відсів, колчедан, мармурова 

крихта, бій цегляний, тощо

1 т/опер. 14,07 16,88

12 Пісок усякий 1 т/опер. 11,99 14,39

13
Вугілля кам'яне усяке, пальні сланці, брикет паливний, апатитовий 

концентрат, руда всяка, вугільний концентрат, тощо

1 т/опер. 15,71 18,85

14
Кокс,торф, шлак, сіль, скло бій, вапно, керамзит, каміння вапнякове, 

шлам, аргеліт, бій скла без вирівнювання "шапки",тощо

1 т/опер. 18,67 22,40

15 Глина усяка, каолін, тощо 1 т/опер. 17,92 21,50

Навалочні вантажі (вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) за прямим варіантом

16
Щебінь, гравій, галька, камінь всякий, відсів, колчедан, мармурова 

крихта, бій цегляний, тощо

1 т/опер. 18,91 22,69

17 Пісок усякий 1 т/опер. 15,70 18,84

18
Вугілля кам'яне усяке, пальні сланці, брикет паливний, апатитовий 

концентрат, руда всяка, вугільний концентрат, тощо

1 т/опер. 20,94 25,13

19
Кокс,торф, шлак, сіль, скло бій, вапно, керамзит, каміння вапнякове, 

шлам, аргеліт, бій скла без вирівнювання "шапки",тощо

1 т/опер. 24,88 29,86

20 Глина усяка, каолін, тощо 1 т/опер. 24,18 29,02

Важковагові  вантажі  (вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) з бригадою

21 Контейнер навантажений і порожній універсальний 3т-5т. 1 кон./ опер. 21,69 26,03

Перелік цін 

на виконання робіт (послуг) та реалізацію товарів 

виробничого підрозділу "Одеська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт"                  

(МЧ Одеса) 

регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" 

МЧ Одеса регіональної філії "Одеська залізниця"



1 2 3 4 5

22 Великовантажний контейнер понад 10т. 1 кон. /опер. 83,24 99,89

23 Контейнер 20-футовий 1 кон./ опер. 102,13 122,56

24 Мін.добрива в біг-бегах вагою одного місця до 999 кг 1 т/опер. 18,56 22,27

25 Мін.добрива в біг-бегах вагою одного місця від 1 тонни 1 т/опер. 16,11 19,33

26

Вантажі в ящиках, кабелі канати на катушках, залізобетонні вироби 

та інші неупаковані, вантажі в тюках, біг-бегах, тощо вагою одного 

місця до 1 тони

1 т/опер. 36,30 43,56

27

Вантажі в ящиках, кабелі канати на катушках, залізобетонні вироби 

та інші неупаковані, вантажі в тюках, біг-бегах, тощо вагою одного 

місця від 1 тони

1 т/опер. 16,11 19,33

28 Мін.добрива в біг-бегах по МЧУ Шевченко 1 т/опер. 12,99 15,59

Важковагові  вантажі  (вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) без бригади

29

Вантажі в ящиках, кабелі канати на катушках, залізобетонні вироби 

та інші неупаковані, вантажі в тюках, біг-бегах, тощо вагою одного 

місця до 1 тони

1 т/опер. 16,80 20,16

30

Вантажі в ящиках, кабелі канати на катушках, залізобетонні вироби 

та інші неупаковані, вантажі в тюках, біг-бегах, тощо вагою одного 

місця від 1 тони

1 т/опер. 7,62 9,14

Важковагові  вантажі  (вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) з бригадою за прямим варіантом

31 Контейнер навантажений і порожній універсальний 3т-5т. 1 кон./ опер. 23,69 28,43

32 Великовантажний контейнер понад 10т. 1 кон./ опер. 89,92 107,90

33 Контейнер 20-футовий 1 кон./ опер. 110,58 132,70

34 Мін.добрива в біг-бегах вагою одного місця до 999 кг 1 т/опер. 27,40 32,88

35 Мін.добрива в біг-бегах вагою одного місця від 1 тонни 1 т/опер. 23,90 28,68

36

Вантажі в ящиках, кабелі канати на катушках, залізобетонні вироби 

та інші неупаковані, вантажі в тюках, біг-бегах, тощо вагою одного 

місця до 1 тони

1 т/опер. 46,56 55,87

37

Вантажі в ящиках, кабелі канати на катушках, залізобетонні вироби 

та інші неупаковані, вантажі в тюках, біг-бегах, тощо вагою одного 

місця від 1 тони

1 т/опер. 22,89 27,47

38 Мін.добрива в біг-бегах по МЧУ Шевченко 1 т/опер. 20,74 24,89

Важковагові  вантажі  (вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) без бригади за прямим варіантом

39

Вантажі в ящиках, кабелі канати на катушках, залізобетонні вироби 

та інші неупаковані, вантажі в тюках, біг-бегах, тощо вагою одного 

місця до 1 тони

1 т/опер. 17,70 21,24

40

Вантажі в ящиках, кабелі канати на катушках, залізобетонні вироби 

та інші неупаковані, вантажі в тюках, біг-бегах, тощо вагою одного 

місця від 1 тони

1 т/опер. 8,04 9,65

Метал та металеві вироби ( вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) з бригадою

41

Метал сортовий і листовий, рейки, балки, швелери, труби стальні, 

чавунні, асбоцементні; дріт і металева стрічка в кільцях; 

феросплави, кріплення рейкові у в’язках, тощо

1 т/опер. 22,07 26,48

42 Металобрухт непресований 1 т/опер. 35,24 42,29

Метал та металеві вироби ( вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) без бригади

43

Метал сортовий і листовий, рейки, балки, швелери, труби стальні, 

чавунні, асбоцементні; дріт і металева стрічка в кільцях; 

феросплави, кріплення рейкові у в’язках, тощо

1 т/опер. 10,60 12,72

44 Металобрухт непресований 1 т/опер. 29,59 35,51

Метал та металеві вироби ( вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) з бригадою за прямим варіантом



1 2 3 4 5

45

Метал сортовий і листовий, рейки, балки, швелери, труби стальні, 

чавунні, асбоцементні; дріт і металева стрічка в кільцях; 

феросплави, кріплення рейкові у в’язках, тощо

1 т/опер. 26,23 31,48

46 Металобрухт непресований 1 т/опер. 41,31 49,57

Метал та металеві вироби ( вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) без бригади за прямим варіантом

47

Метал сортовий і листовий, рейки, балки, швелери, труби стальні, 

чавунні, асбоцементні; дріт і металева стрічка в кільцях; 

феросплави, кріплення рейкові у в’язках, тощо

1 т/опер. 12,07 14,48

48 Металобрухт непресований 1 т/опер. 33,60 40,32

Зернові вантажі (вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном)

49
Пілета, лузга, насіння соняшника, комбікорм, рапс, макуха, шрот, 

жмих, тощо

1 т/опер. 21,70 26,04

50 Пшениця, кукурудза, зерно усяке 1 т/опер. 20,03 24,04

Лісові матеріали ( вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) з бригадою

в (з) автомобіль (я)

51 Лісоматеріал круглий 1 т/опер. 16,65 19,98

52 Шпали, бруси, дрова, рудстійка, баланси, пропси, тощо 1 т/опер. 23,17 27,80

53 Пиломатеріали 1 т/опер. 19,15 22,98

в (з) вагон (у)

54 Лісоматеріал круглий 1 т/опер. 37,17 44,60

55 Шпали, бруси, дрова, рудстійка, баланси, пропси, тощо 1 т/опер. 45,27 54,32

56 Пиломатеріали 1 т/опер. 50,43 60,52

57 Тріска 1 т/опер. 36,11 43,33

Лісові матеріали ( вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) з бригадою за прямим варіантом

в (з) вагон (у)

58 Лісоматеріал круглий 1 т/опер. 40,21 48,25

59 Шпали, бруси, дрова, рудстійка, баланси, пропси, тощо 1 т/опер. 48,92 58,70

60 Пиломатеріали 1 т/опер. 54,58 65,50

61 Тріска 1 т/опер. 38,88 46,66

62 Шпали, пропитані антисептиком в (з) напіввагон (у) 1 т/опер. 42,06 50,47

63 Шпали, пропитані антисептиком в (з) автомобіль(я) 1 т/опер. 23,30 27,96

64 Шпали, пропитані антисептиком на (з) платформи 1 т/опер. 28,80 34,56

65
Шпали, пропитані антисептиком в (з) напіввагон (у) за прямим 

варіантом

1 т/опер. 51,76 62,11

66
Шпали, пропитані антисептиком на (з) платформи за прямим 

варіантом

1 т/опер. 35,60 42,72

Лісові матеріали ( вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) без бригади

в (з) автомобіль (я)

67 Лісоматеріал круглий 1 т/опер. 10,20 12,24

68 Шпали, бруси, дрова, рудстійка, баланси, пропси, тощо 1 т/опер. 14,14 16,97

69 Пиломатеріали 1 т/опер. 12,05 14,46

в (з) вагон (у)

70 Лісоматеріал круглий 1 т/опер. 17,77 21,32

71 Шпали, бруси, дрова, рудстійка, баланси, пропси, тощо 1 т/опер. 21,46 25,75

72 Пиломатеріали 1 т/опер. 23,58 28,30

Лісові матеріали ( вивантаження-навантаження 

електрокозловим краном) без бригади за прямим варіантом

в (з) вагон (у)

73 Лісоматеріал круглий 1 т/опер. 17,38 20,86

74 Шпали, бруси, дрова, рудстійка, баланси, пропси, тощо 1 т/опер. 22,65 27,18

75 Пиломатеріали 1 т/опер. 24,80 29,76

76  Сортування  лісу круглого,стовпів, рудстійки, дров, пропсів 
1 т/опер. 112,75 135,30



1 2 3 4 5

77  Крупа (обладнанням замовника послуг) 1 т/опер. 9,08 10,90

Великовагові вантажі (малогабаритним навантажувачем з 

бригадою)

78
Вантажі  в ящиках, в біг- бегах та неупаковані(цегла, 

сода,гіпсоплити, тощо) вагою до  1 тонни

1 т/опер. 31,63 37,96

79
Вантажі  в ящиках, в біг- бегах та неупаковані (цегла, сода, 

гіпсоплити, тощо) вагою більше  1 тонни

1 т/опер. 14,77 17,72

80 Кабель та трос на барабані до 1 тонни 1 т/опер. 28,05 33,66

81 Дріт у кругах 1 т/опер. 25,73 30,88

Великовагові вантажі (малогабаритним навантажувачем без 

бригади)

82
Вантажі  в ящиках, в біг- бегах та неупаковані(цегла, 

сода,гіпсоплити, тощо) вагою до  1 тонни

1 т/опер. 20,76 24,91

83
Вантажі  в ящиках, в біг- бегах та неупаковані (цегла, сода, 

гіпсоплити, тощо) вагою більше  1 тонни

1 т/опер. 9,22 11,06

84 Кабель та трос на барабані до 1 тонни 1 т/опер. 22,45 26,94

85 Дріт у кругах 1 т/опер. 16,07 19,28

Великовагові вантажі (малогабаритним навантажувачем з 

бригадою) за прямим варіантом

86
Вантажі  в ящиках, в біг- бегах та неупаковані(цегла, 

сода,гіпсоплити, тощо) вагою до  1 тонни

1 т/опер. 39,22 47,06

87
Вантажі  в ящиках, в біг- бегах та неупаковані (цегла, сода, 

гіпсоплити, тощо) вагою більше  1 тонни

1 т/опер. 18,26 21,91

88 Кабель та трос на барабані до 1 тонни 1 т/опер. 34,49 41,39

89 Дріт у кругах 1 т/опер. 32,05 38,46

Великовагові вантажі (малогабаритним навантажувачем без 

бригади) за прямим варіантом

90
Вантажі  в ящиках, в біг- бегах та неупаковані(цегла, 

сода,гіпсоплити, тощо) вагою до  1 тонни

1 т/опер. 26,29 31,55

91
Вантажі  в ящиках, в біг- бегах та неупаковані (цегла, сода, 

гіпсоплити, тощо) вагою більше  1 тонни

1 т/опер. 11,53 13,84

92 Кабель та трос на барабані до 1 тонни 1 т/опер. 28,12 33,74

93 Дріт у кругах 1 т/опер. 20,29 24,35

Тарно-пакувальні та штучні  вантажі (малогабаритним 

навантажувачем  з бригадою)

94

 Вантажі усякі на піддонах чи в готових пакетах (церозит, цемент, 

склопосуда, тощо), катнобочковий, в бочках, рулонах, в ящиках, 

пачках, тюках, паках, бідонах, тощо

1 т/опер. 24,73 29,68

95 Вироби із скла у ящиках, в контейнерах 1 т/опер. 40,70 48,84

96
Вантажі усякі на піддонах чи в готових пакетах (церозит, цемент, 

склопосуда, піддони, тощо) на паливі замовника

1 т/опер. 14,09 16,91

Тарно-пакувальні та штучні  вантажі (малогабаритним 

навантажувачем без бригади)

97

 Вантажі усякі на піддонах чи в готових пакетах (церозит, цемент, 

склопосуда, тощо), катнобочковий, в бочках, рулонах, в ящиках, 

пачках, тюках, паках, бідонах, тощо

1 т/опер. 13,90 16,68

98 Вироби із скла у ящиках, в контейнерах 1 т/опер. 25,47 30,56

99
Вантажі усякі на піддонах чи в готових пакетах (церозит, цемент, 

склопосуда, піддони, тощо) на паливі замовника

1 т/опер. 8,81 10,57

Тарно-пакувальні та штучні  вантажі (малогабаритним 

навантажувачем  з бригадою) за прямим варіантом

100

 Вантажі усякі на піддонах чи в готових пакетах (церозит, цемент, 

склопосуда, тощо), катнобочковий, в бочках, рулонах, в ящиках, 

пачках, тюках, паках, бідонах, тощо

1 т/опер. 30,44 36,53

101 Вироби із скла у ящиках, в контейнерах 1 т/опер. 50,33 60,40

102
Вантажі усякі на піддонах чи в готових пакетах (церозит, цемент, 

склопосуда, піддони, тощо) на паливі замовника

1 т/опер. 17,81 21,37

Тарно-пакувальні та штучні  вантажі (малогабаритним 

навантажувачем без бригади) за прямим варіантом



1 2 3 4 5

103

 Вантажі усякі на піддонах чи в готових пакетах (церозит, цемент, 

склопосуда, тощо), катнобочковий, в бочках, рулонах, в ящиках, 

пачках, тюках, паках, бідонах, тощо

1 т/опер. 17,29 20,75

104 Вироби із скла у ящиках, в контейнерах 1 т/опер. 32,20 38,64

105
Вантажі усякі на піддонах чи в готових пакетах (церозит, цемент, 

склопосуда, піддони, тощо) на паливі замовника

1 т/опер. 11,25 13,50

Великовагові вантажі (автомобільним краном з бригадою)

106
Вантажі в ящіках і неупаковані до 1 тонни, на піддонах і в пакетах, 

вантажі в мішках і баулах, в біг-бегах, тощо

1 т/опер. 76,75 92,10

107
Вантажі в ящіках і неупакованих місцях від 1 до 3 тонн, вантажі на 

піддонах, баулах, ЗБВ, скло в контейнерах, в біг-бегах, тощо

1 т/опер. 35,51 42,61

108 Кабель і трос на барабані 1 т/опер. 67,76 81,31

109 Труби асбестоцементні 1 т/опер. 47,44 56,93

110 Мінеральні добрива в біг-бегах 1 т/опер. 24,80 29,76

111 Контейнер навантажений і порожній універсальний в/п 3-5т 1 кон./ опер. 43,15 51,78

112 Великовантажний контейнера в/п 10,20т та більше 1 кон./ опер. 94,76 113,71

Метали та металовироби (автомобільним краном з бригадою)

113 Метал листовий, вироби з чорних металів, металобрухт 1 т/опер. 32,21 38,65

114 Метал сортовий в в'язках, труби металеві 1 т/опер. 37,17 44,60

115 Дріт у кругах 1 т/опер. 46,54 55,85

Лісові матеріали (автомобільним краном з бригадою)

116 Ліс круглий 1 т/опер. 39,42 47,30

117 Шпали, обаполи, баласти, дрова 1 т/опер. 59,07 70,88

118  Підтоварник, рудстійка, пиломатеріали 1 т/опер. 49,80 59,76

Великовагові вантажі (автомобільним краном з бригадою) за 

прямим варіантом

119
Вантажі в ящіках і неупаковані до 1 тонни, на піддонах і в пакетах, 

вантажі в мішках і баулах, в біг-бегах, тощо

1 т/опер. 82,57 99,08

120
Вантажі в ящіках і неупакованих місцях від 1 до 3 тонн, вантажі на 

піддонах, баулах, ЗБВ, скло в контейнерах, в біг-бегах, тощо

1 т/опер. 38,08 45,70

121 Кабель і трос на барабані 1 т/опер. 72,08 86,50

122 Труби асбестоцементні 1 т/опер. 50,68 60,82

123 Мінеральні добрива в біг-бегах 1 т/опер. 26,67 32,00

124 Контейнер навантажений і порожній універсальний в/п 3-5т
1 кон./ опер. 46,03 55,24

125 Великовантажний контейнера в/п 10,20т та більше 1 кон./ опер. 101,43 121,72

Метали та металовироби (автомобільним краном з бригадою) за 

прямим варіантом

126 Метал листовий, вироби з чорних металів, металобрухт 1 т/опер. 34,28 41,14

127 Метал сортовий в в'язках, труби металеві 1 т/опер. 39,58 47,50

128 Дріт у кругах 1 т/опер. 49,98 59,98

Лісові матеріали (автомобільним краном з бригадою) за 

прямим варіантом

129 Ліс круглий 1 т/опер. 41,94 50,33

130 Шпали, обаполи, баласти, дрова 1 т/опер. 63,07 75,68

131  Підтоварник, рудстійка, пиломатеріали 1 т/опер. 53,05 63,66

Великовагові вантажі (автомобільним краном без бригади)

132
Вантажі в ящіках і неупаковані до 1 тонни, на піддонах і в пакетах, 

вантажі в мішках і баулах, в біг-бегах, тощо

1 т/опер. 48,95 58,74

133
Вантажі в ящіках і неупакованих місцях від 1 до 3 тонн, вантажі на 

піддонах, баулах, ЗБВ, скло в контейнерах, в біг-бегах, тощо

1 т/опер. 25,13 30,16

134 Кабель і трос на барабані 1 т/опер. 48,06 57,67

135 Труби асбестоцементні 1 т/опер. 31,55 37,86

136 Мінеральні добрива в біг-бегах 1 т/опер. 18,81 22,57

Метали та металовироби (автомобільним краном без бригади)

137 Метал листовий, вироби з чорних металів, металобрухт 1 т/опер. 20,62 24,74

Лісові матеріали (автомобільним краном без бригади)
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138 Ліс круглий 1 т/опер. 28,80 34,56

139 Шпали, обаполи, баласти, дрова 1 т/опер. 43,24 51,89

140 Підтоварник, рудстійка, пиломатеріали 1 т/опер. 36,41 43,69

Великовагові вантажі (автомобільним краном без бригади) за 

прямим варіантом

141
Вантажі в ящіках і неупаковані до 1 тонни, на піддонах і в пакетах, 

вантажі в мішках і баулах, в біг-бегах, тощо

1 т/опер. 51,01 61,21

142
Вантажі в ящіках і неупакованих місцях від 1 до 3 тонн, вантажі на 

піддонах, баулах, ЗБВ, скло в контейнерах, в біг-бегах, тощо

1 т/опер. 26,21 31,45

143 Кабель і трос на барабані 1 т/опер. 49,98 59,98

144 Труби асбестоцементні 1 т/опер. 32,84 39,41

145 Мінеральні добрива в біг-бегах 1 т/опер. 19,58 23,50

Метали та металовироби (автомобільним краном без бригади) 

за прямим варіантом

146 Метал листовий, вироби з чорних металів, металобрухт 1 т/опер. 21,42 25,70

Лісові матеріали (автомобільним краном без бригади) за 

прямим варіантом

147 Ліс круглий 1 т/опер. 29,93 35,92

148 Шпали, обаполи, баласти, дрова 1 т/опер. 45,03 54,04

149 Підтоварник, рудстійка, пиломатеріали 1 т/опер. 37,90 45,48

150
Краном КДЄ-161 на залізничному ходу з грейфером навалочні та 

насипні вантажі усякі, тощо

1 т/опер. 8,71 10,45

151
Навантажувачем навалочні вантажі (щебінь, гравій, галька, відсів, 

пісок, тощо) по ст.Генріховка, ст.Гайворон колія №46

1 т/опер. 9,39 11,27

152

Стафірування різних зернових вантажів,тощо (вивантаження з 

участю працівників дистанції та використанням обладнання 

замовника послуг)

1 т/опер. 6,97 8,36

153

Стафірування різних зернових вантажів,тощо (навантаження з 

участю працівників дистанції та використанням обладнання 

замовника послуг)

1 т/опер. 9,87 11,84

154

Стафірування різних зернових вантажів,насіння соняшника,тощо 

(вивантаження з участю працівників дистанції та використанням 

власного обладнання)

1 т/опер. 21,69 26,03

156
Перевезення 1 тонни навалочних вантажів вантажною машиною 

самоскид МАЗ-551605 по ст.Одеса-Товарна в межах міста

1 т/опер. 25,71 30,85

157 Вивантаження на підвищеній колії 1 тонни зерна 1 т/опер. 13,51 16,21

158
Навантаження, розвантаження тракторним навантажувачем 1 тонни 

зерна

1 т/опер. 11,57 13,88

Транспортно-експедиційне обслуговування 

1 за 1 вагон 1 ваг. 382,98 459,58

2 від 2 до 5 вагонів 1 ваг. 250,28 300,34

3 від 6 до 9 вагонів 1 ваг. 174,49 209,39

4 від 10 та більше вагонів 1 ваг. 155,56 186,67

1
Погодинна робота електрокозлових кранів (вартість 1 години 

використання):

1 год. 294,29 353,15

Послуги автотракторної техніки (вартість 1 год. роботи, 1 год. 

простою, 1 км пробігу) 

Трактор

1 Вартість 1 год роботи 1 год. 157,61 189,13

2 Витрати ПММ на 1 год роботи на власному паливі 1 год. 203,14 243,77

3 Повна вартість 1 год використання на власному паливі 1 год. 360,75 432,90

4 Вартість1 години простою 1 год. 156,04 187,25

5 Витрати ПММ на 1 год роботи на паливі замовника 1 год. 5,25 6,30

6 Повна вартість 1 год використання на паливі замовника 1 год. 162,86 195,43

Кран стріловий  КДЕ-161

7 Вартість 1 год роботи 1 год. 180,51 216,61

8 Витрати ПММ на 1 год роботи на власному паливі 1 год. 138,90 166,68

9 Повна вартість 1 год використання на власному паливі 1 год. 319,41 383,29

10 Вартість1 години простою 1 год. 168,49 202,19
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11 Витрати ПММ на 1 год роботи на паливі замовника 1 год. 3,59 4,31

12 Повна вартість 1 год використання на паливі замовника 1 год. 184,10 220,92

Малогабаритний навантажувач

13 Вартість 1 год роботи 1 год. 153,70 184,44

14 Витрати ПММ на 1 год роботи на власному паливі 1 год. 57,47 68,96

15 Повна вартість 1 год використання на власному паливі 1 год. 211,17 253,40

16 Вартість1 години простою 1 год. 149,50 179,40

17 Витрати ПММ на 1 год роботи на паливі замовника 1 год. 1,49 1,79

18 Повна вартість 1 год використання на паливі замовника 1 год. 155,19 186,23

Тракторний навантажувач 

19 Вартість 1 год роботи 1 год. 200,09 240,11

20 Витрати ПММ на 1 год роботи на власному паливі 1 год. 330,06 396,07

21 Повна вартість 1 год використання на власному паливі 1 год. 530,15 636,18

22 Вартість1 години простою 1 год. 185,30 222,36

23 Витрати ПММ на 1 год роботи на паливі замовника 1 год. 8,53 10,24

24 Повна вартість 1 год використання на паливі замовника 1 год. 208,62 250,34

Автомобільний кран 

25 Вартість 1 год роботи 1 год. 183,13 219,76

26
Витрати ПММ для 1 год роботи кранової установки на власному 

паливі

1 год. 183,25 219,90

27 Повна вартість 1 год використання на власному паливі 1 год. 366,38 439,66

28 Вартість ПММ на 1 км шляху на власному паливі  1 км 9,14 10,97

29 Вартість1 години простою 1 год. 167,04 200,45

30
Витрати ПММ для 1 год роботи кранової установки на паливі 

замовника

1 год. 4,72 5,66

31 Повна вартість 1 год використання на паливі замовника 1 год. 187,85 225,42

32 Вартість ПММ на 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,29 0,35

Маніпулятор КАМАЗ 65117-030 

33 Вартість 1 год роботи 1 год. 264,93 317,92

34
Витрати ПММ для 1 год роботи кранової установки на власному 

паливі

1 год. 134,91 161,89

35 Повна вартість 1 год використання на власному паливі 1 год. 399,84 479,81

36 Вартість ПММ на 1 км шляху на власному паливі  1 км 9,43 11,32

37 Вартість1 години простою 1 год. 203,66 244,39

38
Витрати ПММ для 1 год роботи кранової установки на паливі 

замовника

1 год. 3,48 4,18

39 Повна вартість 1 год використання на паливі замовника 1 год. 268,41 322,09

40 Вартість ПММ на 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,29 0,35

Вантажні автомобілі 

МАЗ 551605-280 самоскид

41 Вартість 1 год використання 1 год. 276,73 332,08

42 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 15,68 18,82

43 Вартість1 години простою 1 год. 247,16 296,59

44 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,40 0,48

МАЗ-6422 з тралом (6,8т)

45 Вартість 1 год використання 1 год. 237,33 284,80

46 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 8,68 10,42

47 Вартість1 години простою 1 год. 202,51 243,01

48 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,25 0,30

МАЗ-6422 з напівпричепом МАЗ-95300 

49 Вартість 1 год використання 1 год. 261,27 313,52

50 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 13,31 15,97

51 Вартість1 години простою 1 год. 225,75 270,90

52 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,29 0,35

КАМАЗ-5320 

53 Вартість 1 год використання 1 год. 238,56 286,27

54 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 11,13 13,36

55 Вартість1 години простою 1 год. 204,16 244,99

56 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,42 0,50

КАМАЗ-5320 з причепом МАЗ 8926 (4,25т)

57 Вартість 1 год використання 1 год. 244,09 292,91
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58 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 14,88 17,86

59 Вартість1 години простою 1 год. 208,45 250,14

60 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,43 0,52

КАМАЗ-5511 самоскид  

61 Вартість 1 год використання 1 год. 244,67 293,60

62 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 13,50 16,20

63 Вартість1 години простою 1 год. 207,83 249,40

64 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,40 0,48

ГАЗ-3307

65 Вартість 1 год використання 1 год. 171,46 205,75

66 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 8,86 10,63

67 Вартість1 години простою 1 год. 170,80 204,96

68 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,38 0,46

МАЗ 551605-280 самоскид з причепом МАЗ-8926 (4,25т)

69 Вартість 1 год використання 1 год. 268,96 322,75

70 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 18,41 22,09

71 Вартість1 години простою 1 год. 246,37 295,64

72 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,39 0,47

Легкові,  вантажопасажирські автомобілі

73 Вартість 1 год використання 1 год. 141,13 169,36

74 Витрати ПММ за 1 км шляху на власному паливі  1 км 2,57 3,08

75 Вартість1 години простою 1 год. 136,98 164,38

76 Витрати ПММ за 1 км шляху на паливі замовника  1 км 0,05 0,06

Курсове навчання з кваліфікації „Стропальник” та "Машиніст 

крану"

1
Курсове навчання з кваліфікації „Машиніст крану (кранівник)” 2 

розряду

1чол. 6003,25 7203,90

2
Курсове навчання з кваліфікації „Машиніст крану (кранівник)” 3- 5 

розряду

1чол. 3015,94 3619,13

3 Курсове навчання з кваліфікації "Стропальник" 2-3 розряду 1чол. 2543,89 3052,67

4 Курсове навчання з кваліфікації "Стропальник" 4-5 розряду 1чол. 1257,36 1508,83

Вартість використання вагоперевірочного вагону за участю 

бригади по дням

1

Вартість використання вагоперевірочного вагону за участю бригади 

на 1 день з урахуванням витрат часу на переїзд бригади
1 день 9637,80 11565,36

2
Вартість використання вагоперевірочного вагону за участю бригади 

на 2 дні з урахуванням витрат часу на переїзд бригади
2 дні 14456,74 17348,09

3
Вартість використання вагоперевірочного вагону за участю бригади 

на 3 дні з урахуванням витрат часу на переїзд бригади 
3 дні 19275,63 23130,76

4
Вартість використання  вагоперевірочноговагону за участю бригади 

на 4 дні з урахуванням витрат часу на переїзд бригади
4 дні 24094,52 28913,42

5

Вартість використання вагоперевірочного вагону за участю бригади 

на 1 день без урахування витрат часу на переїзд бригади

1 день 4653,89 5584,67

6
Вартість використання  вагоперевірочного вагону за участю бригади 

на 2 дні без урахування витрат часу на переїзд бригади

2 дні 9307,80 11169,36

7
Вартість використання  вагоперевірочного вагону за участю бригади 

на 3 дні без урахування витрат часу на переїзд бригади

3 дні 13961,74 16754,09

8
Вартість використання  вагоперевірочного вагону за участю бригади 

на 4 дні без урахування витрат часу на переїзд бригади

4 дні 18615,63 22338,76

Вартість 1 години роботи працівників 

1 Електрозварник ручного зварювання 5 розряд 1 год. 160,04 192,05

2 Токар 5 розряд 1 год. 160,04 192,05

3 Електрогазозварник 4 розряд 1 год. 139,80 167,76

4 Електрогазозварник  5 розряд 1 год. 160,04 192,05

5 Водій навантажувача 5 розряд 1 год. 152,10 182,52

6 Водій навантажувача 6 розряд 1 год. 178,01 213,61

7 Водій автотранспортних засобів вантажопідйомністю 8 т 1 год. 152,98 183,58

8 Водій автотранспортних засобів вантажопідйомністю 16 т 1 год. 161,86 194,23

9
Водій  автотранспортного засобу вантажопідйомністю більше 25т

1 год. 179,53 215,44
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10 Машиніст електрокозлового крану 4 розряд 1 год. 133,58 160,30

11 Машиніст електрокозлового крану 5 розряд 1 год. 152,10 182,52

12 Тракторист 5 розряд 1 год. 152,10 182,52

13 Вантажник 1 год. 139,59 167,51

14 Використання рампи за 1 годину 1 год. 106,73 128,08

Вартість з надання майданчиків для складування вантажів  на 

місцях загального користування за 1 кв. метр у місяць

1 ст.Брилівка 1кв.м/міс. 7,99 9,59

2 ст.Гайворон 1кв.м/міс. 11,03 13,24

3 ст.Каховка 1кв.м/міс. 7,99 9,59

4 ст.Миколаїв 1кв.м/міс. 12,00 14,40

5 ст.Херсон 1кв.м/міс. 9,00 10,80

6 ст.Одеса 1кв.м/міс. 14,99 17,99

7 ст.Усатове 1кв.м/міс. 9,99 11,99

«Варта-Універсал М» "Капкан" з канатом довжиною 350 мм

1 кількості до 10 шт. включно 1 шт. 35,24 42,29

2 кількості від 11 до 100 шт. включно 1 шт. 34,70 41,64

3 кількості від 101 шт. до 999 шт. включно 1 шт. 34,16 40,99

4 кількості від 1000 шт. до 4999 шт.включно 1 шт. 33,62 40,34

5 кількості від 5000 шт.   і  більше 1 шт. 33,07 39,68

«Варта-Універсал М» "Капкан" з канатом довжиною 550 мм

6 кількості до 10 шт. включно 1 шт. 36,80 44,16

7 кількості від 11 до 100 шт. включно 1 шт. 36,24 43,49

8 кількості від 101 шт. до 999 шт. включно 1 шт. 35,67 42,80

9 кількості від 1000 шт. до 4999 шт.включно 1 шт. 35,10 42,12

10 кількості від 5000 шт.   і  більше 1 шт. 34,54 41,45

«Варта-Універсал М» "Капкан" з канатом довжиною 1700 мм

11 кількості до 10 шт. включно 1 шт. 46,68 56,02

12 кількості від 11 до 100 шт. включно 1 шт. 45,96 55,15

13 кількості від 101 шт. до 999 шт. включно 1 шт. 45,25 54,30

14 кількості від 1000 шт. до 4999 шт.включно 1 шт. 44,53 53,44

15 кількості від 5000 шт.   і  більше 1 шт. 43,81 52,57

3. Плата  за тарифами, установленими для групи вагонів, нараховується у разі пред’явлення одним вантажовласником до 

перевезення декількох вагонів за одним напрямком і оформлених одним перевізним документом.

4.Перевантаження вантажів за прямим варіантом-це роботи "залізничний рухомий потяг-автотранспорт" або 

"автотранспорт-залізничний рухомий потяг".

Реалізація запірно-пломбувальних пристроїв  з подальшою набивкою тексту 

на пломбі-шайбі

Примітки: 1.Згідно кошторисів послуги з бригадою надаються незалежно від фактичної наявної кількості працівників у  

бригаді.

2.Згідно кошторису надання транспортно-експедиційних послуг  при оформлені від 2-х вагонів та вище ставка 

помножується на кількість одночасно прибутих або відправлених вагонів по одному груповому перевізному документу.


