
 

ОГОЛОШЕННЯ 

Одеської залізниці про намір передати в оренду 300 нафто-бензинових цистерн з 

довготривалого запасу 
 

Інформація про об’єкти оренди: 4-вісні нафто-бензинові цистерни  з довготривалого запасу.    

Кількість  - 300 од. 

Об'єкти оренди перебувають на балансі  Одеської залізниці, знаходяться у довготривалому запасі та 

потребують капітального ремонту і дислоковані на станціях залізниць України. 

Основні умови договору: 

- договір оренди вагонів укладається на термін 6 років. 

- технічне діагностування для продовження терміну служби, підготовка до передислокації до місця 

ремонту та капітально-відновлювальний ремонт вагонів з продовженням терміну служби до 6 років 

проводиться орендарем самостійно за власні кошти. 

- полігон курсування вагонів: в межах України (внутрішньому, експортно-імпортному сполученнях, а 

також транзитні перевезення територією України) 

 - початковий (стартовий) розмір орендної плати: 60 грн. (без ПДВ) за добу, але не менше 10% на рік 

від оціночної вартості вагону після проведення відновлювального ремонту. Вказана ставка діє на перші два 

роки. Кінцевий термін вказано у договорі. Після цього терміну орендодавець має право здійснити 

перерахунок орендної плати відповідно до економічно-обгрунтованого розрахунку.  

Інші умови: 

1. Цільове використання майна – перевезення вантажів згідно правил. 

       2.Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням 

індексу інфляції. 

3.Утримання об'єкта оренди відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання 

правил охорони праці, підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об'єкта оренди. 

4. Забезпечення страхування орендованого майна на користь балансоутримувача не менше, ніж на його 

вартість, яка визначена шляхом незалежної оцінки після ремонту, в порядку, передбаченому чинним 

законодавством.  

5. Орієнтовна середня вартість відновлювального ремонту одного вагону – 100 000 грн. 

6. Орендодавець має право в односторонньому порядку зменшити кількість вагонів наданих у оренду у 

випадку, якщо у термін  150 календарних днів з дати підписання договору оренди Орендар  не  провів 

капитально-відновлювальний ремонт всієї кількості вагонів, вказаних у договорі оренди. 

7. Цистерни фактично передаються в оренду  на станції приписки Одеської залізниці після  проведення 

ремонту за актом приймання-передачі. 

8.  Заявитель вносить гарантійний внесок у розмірі 2 000 000 грн. Вказана сума (у разі подання лише 

однієї заяви) повинна поступити на рахунок залізниці не пізніше двох робочих днів після повідомлення 

заявителя про  рішення комісії. У разі відсутності внеска договір оренди не укладається. 

Гарантійний внесок перераховується на рахунок Одеської залізниці №26007964868762 у філії ПАТ 

«ПУМБ» у м.Одеса МФО 328191 ЕДРПОУ 01071315. та використовується для сплати майбутніх послуг 

залізниці. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Одеса, вул. .Пантелеймонівська, буд.19 каб.102в (управління 

Одеської залізниці корп.  №1)  до  10.01.2012   включно. 

Проект договору оренди цистерн, а також іншу інформацію стосовно умов оренди можна отримати у 

відповідального секретаря конкурсної комісії (м.Одеса, вул. Пантелеймонівська 19,      каб. 102, т.048-727-

43-53). 

      Інформацію щодо стану вагонів та умов їх ремонту   можна отримати у службі вагонного господарства 

залізниці за тел. 048-727-45-18, 048-727-49-07 

     У разі надходження двох і більше заяв  орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до 

вимог  Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 

 

 

 


