
Шановні вантажовідправники, вантажоодержувачі та експедитори! 

Відповідно до рішень прийнятих правлінням ПАТ «Укрзалізниця» в 

межах заходів спрямованих на  дерегуляцію послуг з надання вантажних 

вагонів ПАТ «Укрзалізниця» для перевезення вантажів починаючи з 

19.02.2018 водяться в дію  нові ставки плати за використання власних вагонів 

ПАТ «Укрзалізниця» в процесі надання послуг з перевезення вантажів та 

новий порядок визначення плати за перевезення вантажів у вагонах ПАТ 

«Укрзалізниця». 

Починаючи з 19.02.2018 при перевезенні вантажів у власних вантажних 

вагонах ПАТ «Укрзалізниця» плата за перевезення буде складатися з: 

плати за перевезення навантаженого власного вагону перевізника, яка 

визначається за тарифом Збірника тарифів на перевезення вантажів 

залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, який 

затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

26.03.2009 № 317, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 

за № 340/16356 (далі – Збірник тарифів), встановленим для власного вагону 

перевізника;  

компенсації витрат на перевезення у порожньому стані власних вагонів 

перевізника, яка визначається за тарифною схемою 14 Збірника тарифів з 

урахуванням коригуючих коефіцієнтів до тарифів Збірника тарифів за 

тарифну відстань перевезення вантажу, скориговану на коефіцієнт 

порожнього пробігу; 

плати за використання власних вагонів перевізника.  

Порядок розрахунку складових плати за перевезення буде 

оприлюднено на офіційному сайті ПАТ «Укрзалізниця» та філії «ЦТЛ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

Ставки плати за використання  

власних вагонів перевізника ПАТ "Укрзалізниця" 

   
    

   

№  Тип вагонів 

Ставка без 

ПДВ,   (Спл) 

  грн./ добу 

Ставка з ПДВ,              

грн./ добу  

   1 2 3 4 

   1 Обкотишовоз 625 750,0 

   2 Напіввагон 542 650,4 

   3 Думпкар 970 1164,0 

   4 Цементовоз 538 645,6 

   5 Мінераловоз 645 774,0 

   6 Зерновоз  655 786,0 

   7 Автомобілевоз 718 861,6 

   8 Платформа універсальна 445 534,0 

   9 Платформа фітингова 424 508,8 

   10 Платформа-лісовоз 402 482,4 

   11 Цистерна 539 646,8 

   12 Критий вагон 570 684,0 

   

             

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коефіцієнти порожнього пробігу за 2017 рік 

 

Тип рухомого складу 
КПП 

розрахунковий 

1 2 

Напіввагон (ПВ) 
0,55 

Напіввагон глуходонний (Глд) 

Криті (Кр) 

0,68 Криті (Крф) 

Криті (Кр138) 

Універсальні платформи (Пл) 0,78 

Транспортери (Трн) 1,4 

Цистерни (Цс) 
0,75 

Цистерни (Цс8) 

Рефрижераторні секції (Рф) 1,43 

Зерновози (Зрв) 0,88 

Інші (Пр) 

0,61 

Мінераловози (Мнв) 

Цементовози (Цмв) 

Обкотишовози (Окв) 

Фітингові платформи (Фтг) 

Думпкари (Дмк) 
 

 


