
1 2 3 4

1

Подача вагонів і контейнерів для навантаження (вивантаження) у визначений

час, періоди доби, дні тижня чи місяця за наявності окремої письмової заявки

або договору про виконання цієї послуги (крім днів, зазначених у декадній

заявці) 

1 вагон /                                    

1 контейнер
372,49

2

Розробка та коригування на прохання відправників креслень, схем, виконання

розрахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження

креслень і розрахунків, наданих відправниками

 

2.1 за 1 розробку креслення 1 креслення 4 182,67

2.2 за 1 коригування  креслення 1 креслення 3 703,11

2.3
за перевірку та затвердження схем, негабаритних, великовагових, довгомірних

вантажів 
1 схема 5 069,00

2.4 за перевірку та затвердження схем великих ступенів негабаритності 1 схема 5 137,32

2.5 за перевірку та затвердження ескізів 1 ескіз 1 829,40

2.6 розробка та затвердження МТУ 1 схема 18 233,34

3
 Розробка та коригування єдиних технологічних процесів роботи під’їзних 

колій промислових підприємств на їх прохання 
 

3.1 за 1 розробку ЄТП 1 ЄТП 43 688,68

3.2 за 1 коригування ЄТП з виїздом комісії 1 ЄТП 14 986,45

3.3 за 1 коригування ЄТП без виїзду комісії 1 ЄТП 968,61

4

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

транзитних вантажів (користування вагонами, зберігання вантажів, подача й

забирання вагонів тощо), при переробці цих вантажів за прямим варіантом

(вагон – судно) -за 1 тонну за весь час очікування.

 

4.1 від 0 до 10 діб 81,43

4.2 від 0 до 15 діб 101,09

4.3 від 0 до 20 діб 103,90

4.4 від 0 до 25 діб 112,25

5 Надання вагонів Укрзалізниці під навантаження на території інших держав 1 вагон 2 087,54

6
Організація перевезень і накопичення власного рухомого складу згідно з

укладеними договорами
 

6.1  за 1 вагон за добу 1 вагоно-доба   176,82

6.2  за 1 вагон за добу у разі прибуття маршрутом 1 вагоно-доба   208,73

6.3 за 1 вагон за добу у разі прибування групою 1 вагоно-доба   195,97

7  За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій  

7.1 за 1 вагон в добу 1 вагоно-доба 43,67

7.2 за 1 вагон в добу при надходженні вагонів маршрутами 1 вагоно-доба 25,59

8
Надання копій документів: пам’яток ГУ-45, ГУ-45к, відомостей ГУ-46, ГУ -

 46а, накопичувальних карток ФДУ-92 та інших  на вимогу клієнтів
1 аркуш 3,58

9

Прийняття під'їзних колій замовника на відповідність вимогам ПТЕ; надання

дозволу на примикання під'їзних колій промислових підприємств до загальної

мережі та на будівництво тимчасових споруд 

 

9.1 надання дозволу на примикання під"їзних колій за 1 дозвіл 6 493,12

9.2
виїзд комісії по вибору місця будівництва, реконструкції, прийняття на

відповідність вимогам ПТЕ
за 1 виїзд комісії 6 956,16

9.3 виїзд комісії по вибору місця перетину залізничних колій та смуги відведення                      за 1 виїзд комісії 5 848,29

за 1 тонну за 

весь час 

очікування

Перелік цін

 на виконання робіт (послуг), які надаються за вільними тарифами  АТ «Укрзалізниця» (єдині), 

пов'язані з перевезенням вантажів, з урахуванням фактичного показнику індексу цін 

виробників за IV квартал 2018 року

 (вводяться в дію з 15.02.2019).

№ Найменування робіт (послуг) Одиниця виміру

Ціна за одиницю 

після коригування, 

грн. без ПДВ

(коригування 

станом на 

15.01.2019, 

вводяться в дію   з                        

15.02.2019)


