Додаток 2

Пропонуються наступні зміни до Договору про надання послуг з організації перевезення
вантажів залізничним транспортом
Діюча редакція положень Договору
В розділ 1 пункт 1.3 внести визначення:
відсутнє

Нова редакція положень Договору
В розділ 1 пункт 1.3 внести визначення:
«контейнерний поїзд – поїзд, сформований з вантажних
вагонів, в які завантажено не менше 50 контейнерів у
20-футовому еквіваленті, якщо в технології його організації
не обумовлене інше»
В пункті 3.2.1:
В пункті 3.2.1:
Vдост – нормативна кількість кілометрів за одну добу Vдост – нормативна кількість кілометрів за одну добу
(км/добу):
(км/добу) відповідно до п. 1 Правил обчислення термінів
доставки незалежно від виду сполучення, при цьому:
для маршрутного, контейнерного поїзда – 320 км/добу;
Видалити абзаци викладені в редакції:
для перевезень вантажів з погодженим скороченим терміном
«1) до 30.09.2020 включно – відповідно до п. 1 Правил доставки маршрутними, контейнерними поїздами –
обчислення термінів доставки (при цьому 320 км/добу 480 км/добу.
застосовується для маршрутних відправок в значені,
визначеному Договором), або, у випадку здійснення
перевезень, оформлених накладною СМГС (ЦІМ/СМГС),
відповідно до параграфів 1 та 2 ст. 24 СМГС.
2) з 01.10.2020 включно – відповідно до п. 1 Правил
обчислення термінів доставки (при цьому 320 км/добу
застосовується для маршрутного, контейнерного поїзда в
значені, визначеному Договором) незалежно від виду
сполучення.»
Пункт 3.4.1:

Пункт 3.4.1:
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«3.4.1. Розмір плати за користування власними вагонами «3.4.1. Розмір плати за користування власними вагонами
Перевізника встановлюється:
Перевізника встановлюється відповідно п. 3.4.2, Договору.»
1) до 30.09.2020 включно – у розмірі визначеному в розділі V
Збірника тарифів як для вагонів перевізника;
2) з 01.10.2020 включно – відповідно п. 3.4.2, Договору.»
В пункті 3.4.2:
kм – коригуючий коефіцієнт, що застосовуються до Пвик для
вагонів, які приймаються до перевезення у складі маршрутної
відправки. Коефіцієнт встановлюються Перевізником та
зазначається в Додатку 1-2 Договору.
В пункті 7.1:

В пункті 3.4.2:
kм – коригуючий коефіцієнт, що застосовуються до Пвик для
вагонів, які приймаються до перевезення у складі
маршрутного,
контейнерного
поїзда.
Коефіцієнт
встановлюються Перевізником та зазначається в Додатку 1-2
Договору.
В пункті 7.1:

«…
- претензії, щодо незбереження вантажів, прострочення в доставці
вантажів при перевезенні заявляються Перевізнику на адресу
АТ «Укрзалізниця»: 03150, Україна, м. Київ, вул. Тверська (Єжи
Ґедройця), б. 5;

«…
- претензії, щодо незбереження вантажів, прострочення в доставці
вантажів при перевезенні заявляються Перевізнику на адресу
АТ «Укрзалізниця»: 03150, Україна, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця,
б. 5;

…»
В пункті 14:
«Акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ
«Укрзалізниця»). Ідентифікаційний код юридичної особи
40075815. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 400758126555. Місцезнаходження:
03150, Україна, м. Київ-150, вул. Тверська (Єжи Ґедройця), б.
5. Факс: (044) 465.40.83.»
В Додатку 1-2:
kм = 0,75 – коригуючий коефіцієнт, що застосовуються до
ставки плати за користування власними вагонами
Перевізника для відповідного типу вагонів (Пвик) для ваго-

…»
В пункті 14:
«Акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ
«Укрзалізниця»). Ідентифікаційний код юридичної особи
40075815. Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 400758126555. Місцезнаходження:
03150, Україна, м. Київ-150, вул. Єжи Ґедройця, б. 5. Факс:
(044) 465.40.83.»
В Додатку 1-2:
kм = 0,75 – коригуючий коефіцієнт, що застосовуються до
ставки плати за користування власними вагонами
Перевізника для відповідного типу вагонів (Пвик) для ваго-
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нів, які приймаються до перевезення у складі маршрутної
відправки (п. 3.4.2. Договору).
В Додатку 1-4:
1.
На окреме замовлення Перевізник надає послуги
Замовнику з накопичення порожніх та / або з вантажем
власних вагонів Перевізника та / або вагонів Замовника на
коліях загального користування станцій накопичення для
відправлення їх групами (маршрутами) на станції
призначення (далі – накопичення вагонів).
…

нів, які приймаються до перевезення у складі маршрутного,
контейнерного поїзда (п. 3.4.2. Договору).
В Додатку 1-4:
1.
На окреме замовлення Перевізник надає послуги
Замовнику з накопичення порожніх та / або з вантажем
власних вагонів Перевізника та / або вагонів Замовника на
коліях загального користування станцій накопичення для
відправлення їх групами, маршрутними або контейнерними
поїздами на станції призначення (далі – накопичення
вагонів).
…
7.
Часом закінчення накопичення вагонів є: на шляху 7. Часом закінчення накопичення вагонів є: на шляху
прямування порожніх та / або з вантажем – формування прямування порожніх та / або з вантажем – формування
поїзду з таких вагонів; на станції відправлення – оформлення поїзду з таких вагонів; на станції відправлення – приймання
перевізного документу.
останнього вагону перевізником.
…
…
В Додатку 1-5
В Додатку 1-5
…
…
3.2. Відсутній
3.2. У разі використання вагонів після «подвійних операцій»,
передбачених
Правилами
користування
вагонами,
одноразово повторно використовувати власні вагони
Перевізника за ставкою плати за використання, згідно з якою
виконано нарахування плати за використання власних
вагонів попереднього перевезення, яке виконувалась
відповідно до результатів проведених електронних торгів
3.3 Відсутній
(аукціону).
3.3. За окремим зверненням на адресу філії «Центр
транспортної
логістики»
АТ
«Укрзалізниця»
переадресовувати вантаж, як за первинними, так і за новими
перевізними документами або зміну строків виконання
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Замовником обов’язків передбачених п. 5.2. цього Додатку до
Договору.
…
4.5. Відсутній

5.2. Не раніше ніж на наступний робочий день з дня
присвоєння електронним торгам статусу «Торги завершені»,
але не пізніше ніж через три робочих днів, відлік яких
починається з наступного дня після присвоєння електронним
торгам статусу «Торги завершені», надати замовлення на
перевезення вантажів відповідно до Правил планування
перевезень вантажів в Системі планування перевезень, якщо
таке замовлення відсутнє, та узгодити його з причетними
організаціями (одержувачем, портом та іншими причетними),
проставити та узгодити в Системі планування перевезень
електронні заявки на подачу порожніх вагонів з ознакою
«Аукціон» відповідно до плану перевезень та умов аукціону.

5.3. Використовувати вагони, ставка плати за використання
яких встановлена за результатами проведення електронних
торгів (аукціону), для перевезень за одним лотом лише для
однієї станції навантаження, з використанням власного коду
відправника та платника та з оформленням одного

4.5. Резервувати кошти після присвоєння торгам статусу
«Торги завершені» у розмірі, який розраховується як плата за
три доби використання власних вагонів Перевізника з
розрахунку за кожен вагон окремо за ставками плати за
використання власних вагонів Перевізника, що визначені у
відповідному протоколі електронних торгів (аукціону).
…
5.2. Не раніше ніж на наступний робочий день з дня
присвоєння електронним торгам статусу «Торги завершені»,
але не пізніше ніж через три робочих днів, відлік яких
починається з наступного дня після присвоєння електронним
торгам статусу «Торги завершені», надати або забезпечити
надання замовлення на перевезення вантажів відповідно до
Правил планування перевезень вантажів в Системі
планування перевезень, якщо таке замовлення відсутнє, та
узгодити або забезпечити узгодження його з причетними
організаціями (одержувачем, портом та іншими причетними),
проставити або забезпечити проставлення та узгодити в
Системі планування перевезень електронні заявки на подачу
порожніх вагонів з ознакою «Аукціон» відповідно до плану
перевезень та умов аукціону.
5.3. Забезпечити використання вагонів ставка плати за
використання яких встановлена за результатами проведення
електронних торгів (аукціону), для перевезень за одним
лотом лише для однієї станції навантаження та однієї станції
призначення, з використанням власного коду платника або
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перевізного документа.

коду платника, на який надано дозвіл через власну
інформаційну систему Перевізника.
5.4. Забезпечити використання вагонів в межах
маршруту, вказаного в заявці на подачу порожніх вагонів,
або маршруту, погодженого Перевізником відповідно до
наказу на переадресування вантажу за окремим зверненням
Замовника або погодженому маршруту після «подвійних
операцій».

5.4. Використовувати вагони в межах маршруту,
вказаного в заявці на подачу порожніх вагонів та не
переадресовувати в процесі перевезення, за виключенням
випадків виникнення обмежень, у т.ч. технічних або
технологічних, обмежень внаслідок обставин непереборної
сили, що визначено в розд. 6 Договору, конвенційних
заборон.
У виняткових випадках, зокрема виникнення обмежень, у т.ч.
технічних або технологічних, обмежень внаслідок обставин
непереборної сили, за окремим зверненням Замовника –
Переможця електронних торгів (аукціонів) на адресу філії
«Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця»,
Перевізником може бути надано дозвіл на переадресування
вантажу як за первинними, так і за новими перевізними
документами або зміну строків виконання Замовником
обов’язків передбачених п. 5.2. цього Додатку до Договору
але не довше ніж один місяць після завершення таких
обставин. Розрахунок за перевезення буде проведено з
урахуванням ставки плати за використання власних вагонів
Перевізника, визначеної за результатами електронних торгів
(аукціону).
…
5.7. Відсутній
5.7. Забезпечити наявність на особовому рахунку коштів для
резервування у розмірі, який розраховується як плата за три
доби використання власних вагонів Перевізника з розрахунку
за кожен вагон окремо за ставками плати за використання
власних вагонів Перевізника, що визначені у відповідному
протоколі електронних торгів (аукціону), до моменту
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5.8. Відсутній

5.9. Відсутній

6.3. Забезпечити подачу порожніх вантажних вагонів у
кількості та у термін (строк) відповідно до проставленої
Замовником електронної заявки на подачу порожніх
вантажних власних вагонів Перевізника.
6.4. Відсутній
7. Плата за використання власних вагонів Перевізника в
процесі надання послуг з перевезення вантажів (у т.ч. при
переадресуванні
вантажу),
нараховується
відповідно
до п. 3.2. Договору з застосуванням ставки плати за
використання власних вагонів Перевізника відповідно до
результатів проведених електронних торгів (аукціону) згідно
з протоколом електронних торгів (аукціону.
…

завершення аукціону.
5.8. Своєчасно надавати дозвіл на використання свого коду
як платника третім особам для здійснення розрахунків з
Перевізником відповідно до результатів проведених
електронних торгів (аукціону) згідно з протоколом
електронних торгів (аукціону) через власну інформаційну
систему Перевізника.
5.9.
Самостійно
вирішувати
питання
з
вантажовідправниками, яким надано дозвіл відповідно
до п. 5.8. цього Додатку до Договору, щодо умов продажу
послуг з використання вагонів АТ «Укрзалізниця» із
застосуванням ЕТС «ProZorrо.Продажі».
…
6.3. Забезпечити подачу порожніх вантажних вагонів у
кількості та у термін (строк) відповідно до електронної
заявки на подачу порожніх вантажних власних вагонів
Перевізника з ознакою «Аукціон».
6.4. При виконанні перевезення скасовувати резерв та
зараховувати кошти на особовий рахунок Замовника, як
оплату за майбутні перевезення.
7. Плата за використання власних вагонів Перевізника в
процесі надання послуг з перевезення вантажів (у т.ч. при
переадресуванні вантажу та у разі використання вагонів після
«подвійних
операцій»,
передбачених
Правилами
користування вагонами), нараховується відповідно до п. 3.2.
Договору з застосуванням ставки плати за використання
власних вагонів Перевізника відповідно до результатів
проведених електронних торгів (аукціону) згідно з
протоколом електронних торгів (аукціону).
…
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8.5.1. при неможливості здійснити навантаження на умовах,
передбачених цим Додатком до Договору, у випадку, якщо
для обраного Замовником маршруту виникли обмеження
внаслідок обставин непереборної сили, що зазначено в розд.
6 Договору, 41 Договір про надання послуг з організації
перевезення вантажів залізничним транспортом від
25.02.2020 з додатками в редакції, що оприлюднено
21.08.2020, та яка вводиться в дію 21.09.2020 конвенційних
заборон, якщо такі обмеження виникли після закінчення
періоду поставлення електронної заявки на подачу порожніх
вантажних вагонів з ознакою «Аукціон»;
8.5.2. при неможливості здійснити навантаження на умовах,
передбачених цим Додатком до Договору, у випадку, якщо
виключається можливість використання Замовником вагонів
під
перевезення
вантажу
внаслідок
їх
технічної
непридатності, що підтверджується відповідним документом
(акт форми ВУ-23);
8.5.3. якщо було порушено строки виконання обов’язків
визначених в п. 5.2. цього Додатку до Договору, але в
подальшому Замовником – переможцем реалізовано
перевезення з ставкою плати за використання власних
вагонів Перевізника, визначеної за результатом електронних
торгів (аукціону).

8.2.1. при неможливості здійснити навантаження на умовах,
передбачених цим Додатком до Договору, у випадку, якщо
для обраного Замовником маршруту виникли обмеження
внаслідок обставин непереборної сили, що зазначено в розд.
6 Договору, 41 Договір про надання послуг з організації
перевезення вантажів залізничним транспортом від
25.02.2020 з додатками в редакції, що оприлюднено
21.08.2020, та яка вводиться в дію 21.09.2020 конвенційних
заборон, якщо такі обмеження виникли після закінчення
періоду поставлення електронної заявки на подачу порожніх
вантажних вагонів з ознакою «Аукціон»;
8.2.2. при неможливості здійснити навантаження на умовах,
передбачених цим Додатком до Договору, у випадку, якщо
виключається можливість використання Замовником вагонів
під
перевезення
вантажу
внаслідок
їх
технічної
непридатності, що підтверджується відповідним документом
(акт форми ВУ-23);
8.2.3. якщо було порушено строки виконання обов’язків
визначених в п. 5.2. цього Додатку до Договору, але в
подальшому Замовником – переможцем реалізовано
перевезення з ставкою плати за використання власних
вагонів Перевізника, визначеної за результатом електронних
торгів (аукціону).

