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Порядок 
подачі заявки

3. Порядок розробки РРМП
 3.1. За відсутності необхідного Замовнику 
РРМП, Замовник надає Перевізнику (до 
Департаменту управління рухом) заявку на 
розробку такого РРМП.
 3.2. На основі наданої Замовником заявки, 
Перевізник затверджує РРМП не пізніше 8 
робочих днів від дня отримання заявки 
Замовника.
 3.3. Розроблений Перевізником РРМП є 
доступним для планування перевезень всіма 
замовниками.

3. Порядок надання послуг
 3.1. Замовник на кожен календарний місяць 
завчасно надає Перевізнику через АС Клієнт УЗ із 
застосуванням кваліфікованих електронних 
підписів замовлення на отримання послуги з 
перевезення вантажу на особливих умовах – за 
РРМП (далі – замовлення на РРМП) у вагонах 
Перевізника не пізніше 10 числа місяця, що 
передує місяцю в якому здійснюватиметься 
перевезення, а у вагонах Замовника – не пізніше 
ніж за 10 календарних днів до дати відправлення 
поїзду за РРМП.
 3.2. На основі наданого Замовником замовлення 
на РРМП, Перевізник визначає можливість або 
неможливість погодження РРМП, про що сповіщає 
Замовника:
 3.2.1. щодо замовлень у вагонах Перевізника не 
пізніше 15 числа місяця, що передує місяцю в 
якому здійснюватиметься перевезення;
 3.2.2. щодо замовлень у вагонах Замовника, які 
надано не пізніше 10 числа місяця, що передує 
місяцю в якому здійснюватиметься перевезення, в 
строк визначений п. 3.2.1.;
 3.2.3. щодо замовлень у вагонах Замовника, які 
надано після 10 числа місяця, що передує місяцю в 
якому здійснюватиметься перевезення, в строк до 
5 календарних днів від дня отримання такого 
замовлення.
 3.3. Визначення можливості або неможливості 
погодження замовлення здійснюється 
Перевізником з урахуванням таких критеріїв:
 3.3.1. дата та час подання замовлення на РРМП (у 
випадку корегування замовлення – дата та час 
останнього корегування Замовником);
 3.3.2. ставка плати за використання вагону 
Перевізника, грн.;
 3.3.3. категорія маршрутної станції навантаження / 
відправлення (позакласна, 1-ї, 2-ї або 3-ї категорії).
 3.3.4. переробна спроможність станції 
навантаження та станції вивантаження.

3. Порядок надання послуг
 3.1. Замовник на кожен календарний місяць 
завчасно надає Перевізнику через АС Клієнт УЗ 
із застосуванням кваліфікованих електронних 
підписів замовлення на отримання послуги з 
перевезення вантажу на особливих умовах – за 
РРМП (далі – замовлення на РРМП) у вагонах 
Перевізника не пізніше 10 числа місяця, що 
передує місяцю в якому здійснюватиметься 
перевезення, а у вагонах Замовника – не 
пізніше ніж за 10 календарних днів до дати 
відправлення поїзду за РРМП.
 3.2. На основі наданого Замовником 
замовлення на РРМП, Перевізник визначає 
можливість або неможливість погодження 
РРМП, про що сповіщає Замовника:
 3.2.1. щодо замовлень у вагонах Перевізника не 
пізніше 15 числа місяця, що передує місяцю в 
якому здійснюватиметься перевезення;
 3.2.2. щодо замовлень у вагонах Замовника, які 
надано не пізніше 10 числа місяця, що передує 
місяцю в якому здійснюватиметься 
перевезення, в строк визначений п. 3.2.1.;
 3.2.3. щодо замовлень у вагонах Замовника, які 
надано після 10 числа місяця, що передує 
місяцю в якому здійснюватиметься 
перевезення, в строк до 5 календарних днів від 
дня отримання такого замовлення.
 3.3. Визначення можливості або неможливості 
погодження замовлення здійснюється 
Перевізником з урахуванням таких критеріїв:
 3.3.1. дата та час подання замовлення на РРМП 
(у випадку корегування замовлення – дата та 
час останнього корегування Замовником);
 3.3.2. ставка плати за використання вагону 
Перевізника, грн.;
 3.3.3. категорія маршрутної станції 
навантаження / відправлення (позакласна, 1-ї, 2-
ї або 3-ї категорії).
 3.3.4. переробна спроможність станції 
навантаження та станції вивантаження.

3. Порядок надання послуг
 3.1. Замовник на кожен календарний місяць 
завчасно надає Перевізнику через АС Клієнт 
УЗ із застосуванням кваліфікованих 
електронних підписів замовлення на 
отримання послуги з перевезення вантажу на 
особливих умовах – за РРМП (далі – 
замовлення на РРМП) у вагонах Перевізника 
не пізніше 10 числа місяця, що передує місяцю 
в якому здійснюватиметься перевезення, а у 
вагонах Замовника – не пізніше ніж за 10 
календарних днів до дати відправлення поїзду 
за РРМП.
 3.2. На основі наданого Замовником 
замовлення на РРМП, Перевізник визначає 
можливість або неможливість погодження 
РРМП, про що сповіщає Замовника:
 3.2.1. щодо замовлень у вагонах Перевізника не 
пізніше 15 числа місяця, що передує місяцю в 
якому здійснюватиметься перевезення;
 3.2.2. щодо замовлень у вагонах Замовника, які 
надано не пізніше 10 числа місяця, що передує 
місяцю в якому здійснюватиметься 
перевезення, в строк визначений п. 3.2.1.;
 3.2.3. щодо замовлень у вагонах Замовника, які 
надано після 10 числа місяця, що передує 
місяцю в якому здійснюватиметься 
перевезення, в строк до 5 календарних днів від 
дня отримання такого замовлення.
 3.3. Визначення можливості або неможливості 
погодження замовлення здійснюється 
Перевізником з урахуванням таких критеріїв:
 3.3.1. дата та час подання замовлення на РРМП 
(у випадку корегування замовлення – дата та 
час останнього корегування Замовником);
 3.3.2. ставка плати за використання вагону 
Перевізника, грн.;
 3.3.3. категорія маршрутної станції 
навантаження / відправлення (позакласна, 1-ї, 
2-ї або 3-ї категорії).
 3.3.4. переробна спроможність станції 
навантаження та станції вивантаження.
 3.3.5. спроможність Замовника отримувати 
послуги з організації перевезень по під'їздній 
колії, що примикає до вказаної ним станції 
відправлення (укладання договорів на 
експлуатацію залізничної під'їзної колії, про 
подачу та забирання вагонів, або інших 
договорів про можливість використання 
під'їзної колії).

Зміни до 
РРМП 

Перевізником

3.4. Перевізник може вносити зміни до РРМП 
не пізніше ніж за 5 календарних днів до 
початкудії таких змін до РРМП.
 4.5. .... Перевізник може встановлювати інший 
час прийому-здачі маршрутного поїзду для 
індивідуально визначених ним станцій, про 
що інформує Замовника не менш ніж за 5 днів 
до запланованої дати перевезення.

3.4. У випадку появи в подальшому після 
погодження РРМП в порядку вказаному в п. 3.2. 
Договору (внаслідок відмови інших замовників від 
перевезення або інших причин) технологічної 
можливості для організації перевезення 
маршрутним поїздом за РРМП після того, як 
раніше Замовнику було відмовлено, Перевізник 
пропонує здійснити таке перевезення з 
урахуванням критеріїв визначених в п. 3.3. 
Договору. В такому випадку замовлення на РРМП 
погоджується у строки в.
 3.5. При погодженні та подальшій реалізації РРМП 
Перевізник має право:
 3.5.1. визначити іншу найближчу вільну дату 
відправлення ніж запропоновано Замовником, 
при цьому відсутність заперечень з сторони 
Замовника у строк до 2-х робочих днів від дня 
отримання такого погодженого РРМП вважається 
прийняттям ним РРМП без заперечень;
 3.5.2. вносити зміни до погодженого РРМП в 
частині дати та часу відправлення та прибуття не 
пізніше ніж за 5 календарних днів до такого РРМП 
за наявності об’єктивних причин, про що 
невідкладно інформує Замовника. Зміну дати 
відправлення має бути погоджено з Замовником.

3.4. При погодженні та подальшій реалізації 
РРМП Перевізник має право:
 3.4.1. визначити іншу найближчу вільну дату 
відправлення ніж запропоновано Замовником, 
при цьому відсутність заперечень з сторони 
Замовника у строк до 2-х робочих днів від дня 
отримання такого погодженого РРМП 
вважається прийняттям ним РРМП без 
заперечень;
 3.4.2. вносити зміни до погодженого РРМП в 
частині дати та часу відправлення та прибуття 
не пізніше ніж за 5 календарних днів до такого 
РРМП за наявності об’єктивних причин, про що 
невідкладно інформує Замовника. Зміну дати 
відправлення має бути погоджено з 
Замовником.

3.4. При погодженні та подальшій реалізації 
РРМП Перевізник має право:
 3.4.1. визначити іншу найближчу вільну дату 
відправлення ніж запропоновано Замовником, 
при цьому відсутність заперечень з сторони 
Замовника у строк до 2-х робочих днів від дня 
отримання такого погодженого РРМП 
вважається прийняттям ним РРМП без 
заперечень;
 3.4.2. вносити зміни до погодженого РРМП в 
частині дати та часу відправлення та прибуття 
не пізніше ніж за 5 календарних днів до такого 
РРМП за наявності об’єктивних причин, про що 
невідкладно інформує Замовника. Зміну дати 
відправлення має бути погоджено з 
Замовником.

Коригування 
заявки 

Замовником

4.8. Замовник використовує вагони 
Перевізника лише в межах напрямку 
визначеного в РРМП та узгодженому графіку 
навантаження на перевезення.
 
 Можливість коригування в договорі не 
визначена

3.13. Перевізником, за можливості, може бути 
погоджено зміни до РРМП при перевезенні в 
вагонах Перевізника лише в частині дати 
відправлення, станції призначення, а у вагонах 
Замовника – також і станції відправлення. 
Пропозиції Замовника про внесення змін до РРМП 
розглядаються лише у випадку їх надання не 
менше ніж за 3 робочих дні до дати відправлення 
визначеної РРМП, що не звільняє Замовника від 
сплати штрафу за внесення змін до РРМП 
відповідно до розд. 5 Договору.

3.13. Перевізником, за можливості, може бути 
погоджено зміни до РРМП при перевезенні в 
вагонах Перевізника лише в частині дати 
відправлення, станції призначення, а у вагонах 
Замовника – також і станції відправлення. 
Пропозиції Замовника про внесення змін до 
РРМП розглядаються лише у випадку їх 
надання не менше ніж за 3 робочих дні до дати 
відправлення визначеної РРМП, що не звільняє 
Замовника від сплати штрафу за внесення змін 
до РРМП відповідно до розд. 5 Договору.

3.12. Перевізником, за можливості, може бути 
погоджено зміни до РРМП при перевезенні в 
вагонах Перевізника лише в частині дати 
відправлення, станції призначення, а у вагонах 
Замовника – також і станції відправлення. 
Пропозиції Замовника про внесення змін до 
РРМП розглядаються лише у випадку їх 
надання не пізніше ніж за 3 робочих дні до 
дати відправлення визначеної РРМП, що не 
звільняє Замовника від сплати штрафу за 
внесення змін до РРМП відповідно до розд. 5 
Договору.

Планування

4.1. Для організації перевезень маршрутними 
поїздами, окремо у вагонах Замовника або 
окремо у вагонах Перевізника, у кількості 
вагонів, яка відповідає довжині маршрутного 
поїзду та згідно з обраним ним РРМП, 
Замовник:
 4.1.1. надає Перевізнику замовлення на 
перевезення вантажів або плани перевезень 
вантажів маршрутами для організації 
перевезень маршрутними поїздами;
 
 4.1.2. проставляє та узгоджує графіки 
навантаження на перевезення в вагонах 
Замовника або Перевізника не менше ніж за 
15 календарних днів до початку календарного 
місяця, в якому планується здійснити 
перевезення за таким РРМП з проставленням 
ознаки «РРМП».

3.6. Для організації перевезень маршрутними 
поїздами, окремо у вагонах Замовника або окремо 
у вагонах Перевізника, у кількості вагонів, яка 
відповідає довжині маршрутного поїзду та згідно 
погодженим РРМП, Замовник:
 3.6.1. надає Перевізнику замовлення на 
перевезення через АС «Месплан» для організації 
перевезень маршрутними поїздами з 
проставленням ознаки «РРМП»;
 3.6.2. проставляє в АС «Месплан» заявки на подачу 
вагонів в дати визначені РРМП з проставленням 
ознаки «РРМП». При перевезенні в вагонах 
Перевізника така заявка має бути проставлена не 
пізніше ніж за 5 календарних дні до дати 
відправлення визначеної в РРМП;
 3.6.3. самостійно узгоджує перевезення з всіма 
причетними організаціями (одержувачем, портом, 
іншими).

3.6. Для організації перевезень маршрутними 
поїздами, окремо у вагонах Замовника або 
окремо у вагонах Перевізника, у кількості 
вагонів, яка відповідає довжині маршрутного 
поїзду та згідно погодженим РРМП, Замовник:
 3.6.1. надає Перевізнику замовлення на 
перевезення через АС «Месплан» для 
організації перевезень маршрутними поїздами 
з проставленням ознаки «РРМП»;
 3.6.2. проставляє в АС «Месплан» заявки на 
подачу вагонів в дати визначені РРМП з 
проставленням ознаки «РРМП». При 
перевезенні в вагонах Перевізника така заявка 
має бути проставлена не пізніше ніж за 5 
календарних дні до дати відправлення 
визначеної в РРМП;
 3.6.3. самостійно узгоджує перевезення з всіма 
причетними організаціями (одержувачем, 
портом, іншими).

3.6. Для організації перевезень маршрутними 
поїздами, окремо у вагонах Замовника або 
окремо у вагонах Перевізника, у кількості 
вагонів, яка відповідає довжині маршрутного 
поїзду та згідно погодженим РРМП, Замовник:
 3.6.1. надає Перевізнику замовлення на 
перевезення через АС «Месплан» для 
організації перевезень маршрутними поїздами 
з проставленням ознаки «РРМП»;
 3.6.2. проставляє в АС «Месплан» заявки на 
подачу вагонів в дати визначені РРМП з 
проставленням ознаки «РРМП». При 
перевезенні в вагонах Перевізника така заявка 
має бути проставлена не пізніше ніж за 5 
календарних дні до дати відправлення 
визначеної в РРМП;
 3.6.3. самостійно забезпечує та узгоджує всі 
необхідні для перевезення умови його 
здійснення з всіма причетними організаціями 
(одержувачем, портом, власниками під’їзних 
колій, іншими).

Відповідальні
сть за відмову

6.2. Замовник, у випадку невиконання ним 
обов’язків, передбачених цим Додатком до 
Договору у належний спосіб та / або строки, 
зокрема: 
 незабезпечення переодплати на особовому 
рахунку відповідно до Основного договору 
про надання послуг, що стало причиною 
неможливості прийняття до перевезення;
 необґрунтованої відмови від вагонів 
Перевізника;
 зобов’язаний сплатити Перевізнику штраф у 
розмірі 20 % від провізної плати – 
інфраструктурної складової тарифу, що мало 
бути нараховано за перевезення вантажу між 
погодженими в графіку станціями 
навантаження / вивантаження та відповідно 
до заявленого Замовником до перевезення 
вантажу, за кожен не відправлений вагон, 
виходячи з мінімальної довжини поїзда за 
маршрутом визначеним в графіку 
навантаження.
 Замовник, у випадку оформлення до 
відправлення меншої кількості вагонів ніж 
необхідно для формування маршрутного 
поїзду, зобов’язаний сплатити Перевізнику 
штраф у розмірі 20 % від провізної плати – 
інфраструктурної складової тарифу, що мало 
бути нараховано за перевезення вантажу між 
погодженими в графіку станціями 
навантаження / вивантаження та відповідно 
до заявленого Замовником до перевезення 
вантажу, за кожен не відправлений вагон, 
виходячи з мінімальної довжини маршрутного 
поїзда.
 Такий штраф стягується за накопичувальною 
карткою на підставі акту загальної форми і 
зараховується Перевізником в першу чергу із 
сум грошових коштів, перерахованих 
Замовником для виконання грошового зобов’
язання за Договором. Штраф має бути 
сплачено Замовником не пізніше 5 днів від 
дня виникнення обставин, що стали підставою 
для його нарахування.

5.2. Замовник зобов’язаний сплатити Перевізнику 
наступні штрафи у випадку невиконання ним обов’
язків, передбачених цим Договором у належний 
спосіб та / або строки, а саме:
 5.2.1. не реалізації погодженого РРМП, без 
дотримання порядку відмови від такого РРМП, – у 
розмірі 1 500 грн. за кожен не відправлений вагон, 
виходячи з їх кількості погодженої в РРМП;
 Не реалізацією погодженого РРМП вважається, 
зокрема але не виключно,: непред’явлення до 
перевезення вагонів, що мали увійти до 
маршрутного поїзду, в кількості погодженій в 
РРМП; непред’явлення маршрутного поїзду в 
встановлені порядок і строки; недостатність коштів 
на особовому рахунку для такого перевезення; 
відмови від вагонів Перевізника; не виконання п. 
3.6., 3.9., 3.10., 3.12. Договору.
 5.2.2. внесення змін до погодженого РРМП за 
ініціативою Замовника, якщо такі зміни будуть 
погоджені Перевізником, – у розмірі 1 500 грн. за 
кожне внесення змін.

5.2. Замовник зобов’язаний сплатити 
Перевізнику наступні штрафи у випадку 
невиконання ним обов’язків, передбачених 
цим Договором у належний спосіб та / або 
строки, а саме:
 5.2.1. не реалізації погодженого РРМП, зокрема 
не виконання п. 3.6., 3.9., 3.10., 3.12. Договору, 
недостатність коштів на особовому рахунку для 
такого перевезення, відмови від вагонів 
Перевізника без дотримання порядку відмови 
від такого РРМП, – у розмірі 1 500 грн. за кожен 
не відправлений вагон, виходячи з їх кількості в 
маршрутному поїзді погодженої в РРМП;
 5.2.2. внесення змін до погодженого РРМП за 
ініціативою Замовника, якщо такі зміни будуть 
погоджені Перевізником, – у розмірі 1 500 грн. 
за кожне внесення змін.

5.2. Замовник зобов’язаний сплатити 
Перевізнику наступні штрафи у випадку 
невиконання ним обов’язків, передбачених 
цим Договором у належний спосіб та / або 
строки, а саме:
 5.2.1. не реалізації (повністю або частково) 
погодженого РРМП у вагонах Замовника, 
зокрема не виконання п. 3.6., 3.9., 3.10., 3.12. 
Договору, недостатності коштів на особовому 
рахунку для такого перевезення, від виконання 
погодженого РРМП без дотримання порядку 
відмови від такого РРМП, – у розмірі 1 500 грн. 
за кожен не відправлений вагон, виходячи з їх 
погодженої в РРМП кількості в маршрутному 
поїзді;
 5.2.2. відмови від виконання погодженого 
РРМП у вагонах Перевізника не пізніше ніж за 
15 календарних днів до дати відправлення 
визначеної в РРМП – у розмірі 50 000 грн.;
 5.2.3. не реалізації погодженого РРМП у 
вагонах Перевізника, зокрема не виконання п. 
3.6., 3.7., 3.9., 3.10., 3.12. Договору, недостатності 
коштів на особовому рахунку для такого 
перевезення, відмови від виконання 
узгодженого РРМП за 15 і менше календарних 
днів до дати відправлення визначеної в РРМП 
– у розмірі 100 000 грн.
 5.2.4. внесення змін до погодженого РРМП за 
ініціативою Замовника, якщо такі зміни будуть 
погоджені Перевізником, – у розмірі 1 500 грн. 
за кожне внесення змін.

Терміни 
відмови від 
погодженої 

РРМП

4.6. Замовник може відмовитись від 
перевезення не пізніше ніж за 24 години до 
визначеного в РРМП часу відправлення, а у 
випадку здійснення перевезення у вагонах 
Перевізника – не пізніше ніж за 72 години до 
визначеного в РРМП часу відправлення.

3.12. Замовник може відмовитись від виконання 
узгодженого РРМП:
 3.12.1. у вагонах Перевізника не пізніше ніж за 15 
календарних днів до дати відправлення 
визначеної в РРМП;
 3.12.2. у вагонах Замовника не пізніше ніж за 5 
календарних днів до дати відправлення 
визначеної в РРМП.

3.12. Замовник може відмовитись від виконання 
узгодженого РРМП:
 3.12.1. у вагонах Перевізника не пізніше ніж за 15 
календарних днів до дати відправлення 
визначеної в РРМП;
 3.12.2. у вагонах Замовника не пізніше ніж за 5 
календарних днів до дати відправлення 
визначеної в РРМП.

5.2.2. відмови від виконання погодженого 
РРМП у вагонах Перевізника не пізніше ніж за 
15 календарних днів до дати відправлення 
визначеної в РРМП – у розмірі 50 000 грн.;
 
 
 безкоштовна відмова після узгодження 
договором не передбачена

Плата за 
надання 

послуг

5. Плата за надання послуг
 5.1. Плата при наданні послуг з організації 
перевезень маршрутними поїздами за РРМП 
розраховується і стягується відповідно до 
розд. 3 Основного договору про надання 
послуг з підвищенням розміру 
інфраструктурної складової плати – тарифу 
визначеного для власного вагону (Івл) 
визначеної у Збірнику тарифів (далі – 
інфраструктурна складова тарифу) на:
 20 % – для одночасної здачі до перевезення 
(оформлення одним перевізним документом) 
16 і більше вагонів;
 50 % – для одночасної здачі до перевезення 
(оформлення одним перевізним документом) 
від 6 до 15 вагонів включно;
 100 % – для одночасної здачі до перевезення 
(оформлення одним перевізним документом) 
від 1 до 5 вагонів включно.
 5.2. У випадку переадресування маршрутного 
поїзду на звернення Замовника, плата за 
надані послуги з організації перевезень 
маршрутними поїздами за РРМП 
перераховується та стягується за весь 
маршрут слідування згідно з п. 5.1. Договору 
незалежно від фактичної швидкості руху 
такого поїзду.
 5.3. У випадку передачі Замовником 
Перевізнику вагонів, що мають увійти до 
складу маршрутного поїзду раніше 
встановленого часу, Замовником сплачується 
плата за простій на станційних коліях, яка 
нараховується відповідно до Правил 
перевезень вантажів, а також плата за вільним 
тарифом «Організація перевезень і 
накопичення власного рухомого складу згідно 
з укладеними договорами», відповідно до 
додатку 1 до Основного договору про надання 
послуг.

4. Плата за надання послуг
 4.1. Плата при наданні послуг з організації 
перевезень маршрутними поїздами за РРМП 
розраховується і стягується відповідно до розд. 3 
Основного договору про надання послуг з 
підвищенням розміру інфраструктурної складової 
плати – тарифу визначеного для власного вагону 
(Івл) на 20 %, відповідно до п. 23. Розд. ІІ Збірника 
тарифів (далі – інфраструктурна складова тарифу).
 4.2. У випадку переадресування маршрутного 
поїзду на шляху прямування на звернення 
Замовника, плата за надані послуги з організації 
перевезень маршрутними поїздами за РРМП 
перераховується та стягується за весь маршрут 
слідування згідно з п. 4.1. Договору незалежно від 
фактичної швидкості руху такого поїзду.
 4.3. У випадку передачі Замовником Перевізнику 
вагонів, що мають увійти до складу маршрутного 
поїзду раніше часу, встановленого в п. 3.10. 
Договору, Замовником сплачуються до моменту 
оформлення перевізного документу плата за 
користування вагоном Перевізника, що перебуває 
у безпосередньому розпорядженні 
вантажовласника, а також плата за вільним 
тарифом «Організація перевезень і накопичення 
власного рухомого складу згідно з укладеними 
договорами», відповідно до додатку 1 до 
Основного договору про надання послуг. Плата за 
маневрові роботи під час надання послуг з 
накопичення Замовнику не нараховується.
 4.4. У випадку визначення Замовником розміру 
ставки плати за використання вагонів Перевізника 
більше ніж, визначено в додатку 2 до Основного 
договору про надання послуг, плата нараховується 
за ставкою запропонованою Замовником в 
замовленні на РРМП.

4. Плата за надання послуг
 4.1. Плата при наданні послуг з організації 
перевезень маршрутними поїздами за РРМП 
розраховується і стягується відповідно до розд. 
3 Основного договору про надання послуг з 
підвищенням розміру інфраструктурної 
складової плати – тарифу визначеного для 
власного вагону (Івл) на 20 %, відповідно до п. 
23. Розд. ІІ Збірника тарифів (далі – 
інфраструктурна складова тарифу).
 4.2. У випадку накопичення марушртного 
поїзду на коліях станції, Замовником 
сплачуються до моменту оформлення 
перевізного документу (документів) на весь 
маршрутний поїзд сплачується плата за 
вільним тарифом «Організація перевезень і 
накопичення власного рухомого складу згідно 
з укладеними договорами», відповідно до 
додатку 1 до Основного договору про надання 
послуг, а також плата за користування вагоном, 
що перебуває у безпосередньому 
розпорядженні вантажовласника.
 4.3. У випадку визначення Замовником розміру 
ставки плати за використання вагонів 
Перевізника більше ніж, визначено в додатку 2 
до Основного договору про надання послуг, 
плата нараховується за ставкою 
запропонованою Замовником в замовленні на 
РРМП.

4. Плата за надання послуг
 4.1. Плата при наданні послуг з організації 
перевезень маршрутними поїздами за РРМП 
розраховується і стягується відповідно до розд. 
3 Основного договору про надання послуг з 
додатковим підвищенням розміру 
інфраструктурної складової плати – тарифу 
визначеного для власного вагону (Івл) на 20 %, 
відповідно до п. 23. Розд. ІІ Збірника тарифів 
(далі – інфраструктурна складова тарифу).
 4.2. У випадку накопичення маршрутного 
поїзду на коліях станції, Замовником 
сплачуються до моменту оформлення 
перевізного документу (документів) на весь 
маршрутний поїзд плата за вільним тарифом 
«Організація перевезень і накопичення 
власного рухомого складу згідно з укладеними 
договорами», відповідно до додатку 1 до 
Основного договору про надання послуг, а 
також плата за користування вагоном, що 
перебуває у безпосередньому розпорядженні 
вантажовласника.
 4.3. У випадку визначення Замовником 
розміру ставки плати за використання вагонів 
Перевізника більше, ніж визначено в додатку 2 
до Основного договору про надання послуг, 
плата нараховується за ставкою 
запропонованою Замовником в замовленні на 
РРМП.

Відповідальні
сть 

перевізника

6.1. Перевізник, у випадку порушення часу 
прибуття маршрутного поїзду на вимогу 
Замовника сплачує штраф шляхом 
перерахунку плати, яку нараховано під час 
прийому вантажу до перевезення, у розмірі 1 
%, але разом не більше ніж 20 %, від провізної 
плати – інфраструктурної складової тарифу 
нарахованого в такому перевезенні (без 
урахування її підвищення) за кожну повну 
годину порушення строків починаючи з 5 
години.

5.1. Перевізник, у випадку порушення часу 
прибуття маршрутного поїзду, на вимогу 
Замовника, сплачує штраф шляхом перерахунку 
плати, яку нараховано під час прийому вантажу до 
перевезення, у розмірі 1 %, але разом не більше 
ніж 20 %, від провізної плати – інфраструктурної 
складової тарифу нарахованого в такому 
перевезенні (без урахування її підвищення) за 
кожну повну годину порушення строків 
починаючи з 5 години запізнення.

5.1. Перевізник, у випадку порушення часу 
прибуття маршрутного поїзду сплачує штраф 
шляхом перерахунку плати, яку нараховано під 
час прийому вантажу до перевезення, у розмірі 
1 %, але разом не більше ніж 20 %, від провізної 
плати – інфраструктурної складової тарифу 
нарахованого в такому перевезенні (без 
урахування її підвищення) за кожну повну 
годину порушення строків починаючи з 5 
години запізнення. Сплата штрафу 
Перевізником відображається Перевізником в 
особовому рахунку Замовника, як попередня 
оплата за надання послуг.

5.1 Перевізник, у випадку порушення часу 
прибуття маршрутного поїзду на 5 і більше 
годин сплачує штраф, що відображаєтьс 
Перевізником в особовому рахунку Замовника, 
як попередня оплата за надання послуг. Розмір 
штрафу визначається шляхом пропорційного 
зменшення 20% плати, додатково нарахованої 
відповідно до п.4.1. Договору, у розмірі 1/20 
такої додаткової плати за кожну повну годину 
порушення строку прибуття, але разом не 
більше ніж додатково нараховано відповідно 
до п.4.1. Договору. Перевізник не відповідає за 
порушення часу прибуття маршрутного поїзду 
у випадку неможливості вчасної доставки з 
причин, що не залежать від нього, зокрема, дій 
вантажоодержувача та інших підстав.

Умови зміни 
умов 

договору за 
ініціативи УЗ

1. Договір, з урахуванням змін до нього, 
оприлюднюється Перевізником як публічна 
пропозиція для укладення на веб-сайті http:
//uz-cargo.com/contractprojects.html
 2. Договір є укладеним з дати оформлення 
Перевізником Інформаційного повідомлення 
про укладення Договору.
3. Внесенню змін до Договору передує їх 
попереднє опублікування для надання 
можливості Замовникам подати пропозиції 
Перевізнику.
4. Зміни (доповнення) до Договору Перевізник 
здійснює шляхом викладення в новій редакції 
Договору в цілому або окремих його частин та 
їх оприлюднення на веб-сайті http://uz-cargo.
com/contractprojects.html
5. Зміни до Договору набувають чинності не 
менше ніж через 20 календарних днів до 
початку наступного місяця або у більший 
строк, якщо його вказано в повідомленні про 
оприлюднення.
6. Замовлення та / або отримання послуг та / 
або їх оплата за Договором засвідчує повну 
згоду Замовника з Договором та змінами до 
нього.

1. Договір, з урахуванням змін до нього, 
оприлюднюється Перевізником як публічна 
пропозиція для укладення на веб-сайті http://uz-
cargo.com/contractprojects.html
 2. Договір є укладеним з дати оформлення 
Перевізником Інформаційного повідомлення про 
укладення Договору.
3. Внесенню змін до Договору передує їх 
попереднє опублікування для надання можливості 
Замовникам подати пропозиції Перевізнику.
4. Зміни (доповнення) до Договору Перевізник 
здійснює шляхом викладення в новій редакції 
Договору в цілому або окремих його частин та їх 
оприлюднення на веб-сайті http://uz-cargo.
com/contractprojects.html
5. Зміни до Договору набувають чинності не менше 
ніж через 20 календарних днів до початку 
наступного місяця або у більший строк, якщо його 
вказано в повідомленні про оприлюднення.
6. Замовлення та / або отримання послуг та / або їх 
оплата за Договором засвідчує повну згоду 
Замовника з Договором та змінами до нього.

Дата набуття 
чинності 
договору 

згідно умов 
зміни 

Договору (п.
8.10)

26.09.2019 01.12.2019 01.01.2020 * виходячи з того, що договір від 
10.11.2019 було опубліковано 11.11.2019

01.01.2020 *з урахуванням того, що договір від 
22.11.2019 опубліковано 25.11.2019

Дата набуття 
чинності 
договору 

згідно умов 
Договору (п.

1.3.)

9.1. Договір діє з дня укладення, але не раніше 
дати введення в дію – 26.09.2019, та діє до його 
припинення.

1.3. Редакція № 1 Договору від 08.11.2019 набуває 
чинності: з 01.11.2019 в частині п. 3.1. – 3.4., 3.6. 
Договору щодо замовлення послуг на грудень 2019 
року та з 08.11.2019 в частині розд. 4 Договору щодо 
плати за надання послуг відповідно до ч. 3 ст. 631 
Цивільного кодексу України; в частині решти умов 
– з 29.11.2019 відповідно до умов розд. «Порядок 
укладення, внесення змін та припинення 
договору» Договору. За наявності заперечень 
щодо впровадження нової редакції Договору в 
строки відмінні від визначених в розд. «Порядок 
укладення, внесення змін та припинення 
договору» Договору в редакції від 26.09.2019, 
Замовник має право сповістити Перевізника про 
такі заперечення, в такому випадку нова редакція 
буде впроваджена в повному обсязі з 29.11.2019 у 
відносинах з ним. Заперечення Замовника не 
приймаються, якщо він вчинив дії на виконання 
редакції № 1 Договору.

1.3. Редакція № 2 Договору від 10.11.2019 набуває 
чинності: з 01.11.2019 в частині п. 3.1. – 3.4., 3.6. 
Договору щодо замовлення послуг на грудень 
2019 року та з 10.11.2019 в частині розд. 4 
Договору щодо плати за надання послуг 
відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу 
України; в частині решти умов – з 01.12.2019 
відповідно до умов розд. «Порядок укладення, 
внесення змін та припинення договору» 
Договору. За наявності заперечень щодо 
впровадження нової редакції Договору в 
строки відмінні від визначених в розд. 
«Порядок укладення, внесення змін та 
припинення договору» Договору в редакції від 
26.09.2019, Замовник має право сповістити 
Перевізника про такі заперечення, в такому 
випадку нова редакція буде впроваджена в 
повному обсязі з 01.12.2019 у відносинах з ним. 
Заперечення Замовника не приймаються, якщо 
він вчинив дії на виконання редакції № 2 
Договору.

Редакція № 3 Договору від 22.11.2019 набуває 
чинності з 13.12.2019 відповідно до умов розд. 
«Порядок укладення, внесення змін та 
припинення договору» Договору

Дата 
публікації

26.09.2019 08.11.2019 11.11.2019 25.11.2019


