
 
ОГОЛОШЕННЯ 

Одеської залізниці про проведення конкурсу на право укладання договору оренди 150  цистерн для 
перевезення харчових вантажів 

 
Інформація про об’єкти оренди: 4-вісні цистерни робочого парку.    Кількість  - 150 од. 
Об'єкти оренди перебувають на балансі  Одеської залізниці і знаходяться у експлуатації.  
Основні умови договору: 
- договір оренди вагонів укладається на термін 1 рік. 
- полігон курсування вагонів: в межах України (внутрішньому, експортно-імпортному сполученнях, а 
також транзитні перевезення територією України) 
 - початковий (стартовий) розмір орендної плати: 120 грн. (без ПДВ) за добу, але не менше 10% на рік 

від оціночної вартості вагону.  
Інші умови: 
1. Цільове використання майна – перевезення харчових вантажів згідно правил. 

       2.Своєчасна сплата орендної плати (згідно умов договору) 
3.Підготовка вагонів (промивка, пропарка тощо) для перевезення харчових вантажів здійснюється 

орендарем самостійно. 
4. При необхідності, зміна моделі цистерни для можливості перевезення  харчових вантажів 

здійснюється  за рахунок орендаря. 
5. Забезпечення страхування орендованого майна на користь балансоутримувача не менше, ніж на його 

вартість, яка визначена шляхом незалежної оцінки  в порядку, передбаченому чинним законодавством.  
6. Орендодавець має право в односторонньому порядку зменшити кількість вагонів за договором у 

випадку, якщо у термін  60 календарних днів з дати підписання договору  Орендар  не  прийняв  у оренду 
всієї кількості вагонів, вказаних у договорі оренди та розірвати договір, якщо не прийнято жодного вагону. 

Для участі у конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії: заяву про участь у конкурсі, проект 
договору оренди (без зазначення розміру орендної плати), підписаний учасником конкурсу та скріплений 
печаткою, конкурсні пропозиції.  

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними. 
Крім того учасники конкурсу подають: 
а)для учасників, які  є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи;  посвідчені   нотаріусом   копії   установчих   документів;  завірену належним чином 
копію звіту  про  фінансові   результати   учасника  конкурсу  з урахуванням  дебіторської  і  кредиторської   
заборгованостей;   довідку  від  учасника  конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство. 

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, 
або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи, свідоцтво про 
реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької  діяльності, декларацію про доходи. 

Конкурсні пропозиції мають містити:  
а) зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція 

щодо якого вноситься учасником конкурсу у день проведення конкурсу);  
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 

учасника конкурсу. 
Конкурс буде проведено: у приміщенні управління Одеської залізниці за адресою:  м. Одеса, вул. 

Пантелеймонівська, 19,  корп. 3,  поверх №1, Центр технічного навчання о  10-00 год.   10.10.2014р. 
Документи приймаються за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19  корп.  №1  каб.102в 

управління Одеської залізниці до   17-00 год.  07.10.2014   включно. 
Проект договору оренди, а також іншу інформацію стосовно умов оренди можна отримати у 

відповідального секретаря конкурсної комісії (м.Одеса, вул. Пантелеймонівська 19,  корп. №1    каб. 102в, 
т.048-727-43-53). 
      Інформацію щодо стану вагонів    можна отримати у службі вагонного господарства залізниці за тел. 
048-727-45-18, 048-727-49-07 


