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Зараз – не певно, дорого, не гнучко 
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• Вартість надання послуг у вагонах УЗ вища від ринкової. 

 

• Послуги надаються на кожне перевезення окремо. Великі 
операційні витрати з обох сторін. 

 

• Відсутність гарантії на середню перспективу у одержанні 
рухомого складу від УЗ та розуміння очікуваних витрат на 
логістику. 

 

 

 

 



Робимо - гнучко, гарантовано, дешевше.  

 Вартість послуги буде дешевшою до 60%  
від розрахункової згідно порядку 

 Послуга фіксуватиметься за клієнтом на 
строк до 12 місяців та буде гарантованою 
зеркальною відповідальністю УЗ 

 

 Чим довший період користування 
послугою ,  тим нижча ціна на кожну 
операцію. Різниця додатково від 20 до 30% 

 Клієнти калібруватимуться в залежності від 
обсягів 

 

 

 

 

 

 Розподіл відбуватиметься не за 
ціновим критерієм в межах однієї 
відкаліброваноі групи а пропорційно 
до поданих заявок 

 За умови використання парку у 
графікових перевезеннях клієнт 
отримує гарантію часу доставки , що 
забезпечується зеркальною 
відповідальністю УЗ. 

 Клієнт з довгим контрактом 
автоматично отримує пріорітет у 
розміщенні заявок перед 
короткостроковими 
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Розрахунки за принципом – 

бери або плати. 
З більшою відповідальністю.  

 Здешевлення послуги до 50%   

    від розрахункової згідно порядку 

 Гарантія надання послуги та її 

вартості на строк до 12 місяців 

 Довший термін – нижча ціна. 

    Різниця у вартості між строками  

    до 30%. 

 Гарантована у термін подача рухомого 

складу.  

Гарантія часу доставки на кінцеву 

станцію при перевезеннях 

графіковими маршрутами 

 Пріоритет у розміщенні заявок перед 

заявками на короткострокові 

перевезення 
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Місяць 

Зерновози 
(ціна в залежності від терміну контракту)  

Сьогоднішня ціна 

1136 грн 

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ціна 856,53 840,95 825,38 809,81 794,23 778,66 746,22 713,77 681,33 648,88 616,44 584,00 
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Ціна при 12 місячному контракті 

584 грн 
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Напіввагони 
(ціна в залежності від терміну контракту)  

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ціна 758,29 746,80 735,31 723,82 712,33 700,84 689,35 660,63 631,90 603,18 574,46 545,74 
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Місяць 

Сьогоднішня ціна 

902 грн 

Ціна при 12 місячному контракті 

545,74 грн 



Приклад розрахунку 
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1. Параметри замовлення 
Початок періоду замовлення: 01.05.2020 
Завершення періоду замовлення:  30.04.2021 
Кількість місяців : 12 
Тип рухомого складу: хопер-зерновози 
Місячний обсяг рухомого складу: 500 вагонів 
Нормативна кількість діб: 7 діб 
Ставка плати за використання вагону: 584 грн 

2. Порядок виконання замовлення 
- планування перевезень здійснюється на загальних 

умовах без окремих відміток в АС «Месплан» 
- для кожних перших 500 вагонів, які будуть відвантажені 

протягом місяця, буде розраховано та стягнуто плату за 
використання з розрахунку 584 грн/добу 

- нарахування плати за використання вагона здійснюється 
відповідно до п.3.2.1 Договору про надання послуг 

3. Щоденне інформування 
Щоденно, по мірі здійснення перевезень, АТ УЗ формує 
перелік перевізних документів на направляє на email 
Наприклад: 

Звітна доба: 07.05.2020 
Кількість навантажених вагонів за добу: 20 
Кількість навантажених вагонів за місяць: 110 
Залишок навантаження в поточному місяці: 390 вагонів 

4. Щомісячна звітність 
Кожного останнього дня місяця формується звіт по 
виконанню перевезень за звітний період 
Наприклад: 

Звітний період: травень 2020 
Кількість навантажених вагонів за місяць: 490 вагонів 
Невідвантажений залишок в звітному місяці: 10 вагонів 

5. Проведення остаточних розрахунків за місяць 
За результатами щомісячного звіту про виконання, на 
наявний невідвантажений залишок вагонів нараховується 
гарантований платіж у розмірі ставки плати за нормативну 
кількість діб 
Наприклад: 
Невідвантажений залишок в звітному місяці: 10 вагонів 
Нормативна кількість діб: 7 діб 
Ставка плати за використання вагону: 584 грн 
Гарантований платіж 10*7*584 = 40880 грн. 

6. Проведення розрахунків за весь період 
По завершенню дії замовлення сторони 
підписують остаточний звіт про виконання 
замовлення у формі акту виконаних робіт та 
звірки взаєморозрахунків 



Що одержує клієнт 

Зменшення операційних витрат на постійний пошук та замовлення 
рухомого складу 

 

Отримуєте гарантії зобов’язань прийнятих на себе УЗ 

 

Знижуєте витрати на транспортування 

 

Отримуєте на початку гарантовану ціну на весь період 

 

Ліквідуєте ризик доступності та вартості парку вагонів 
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