
Порядок №3  

надання послуги з організації перевезень вантажів залізничним транспортом з 

погодженим скороченим терміном доставки маршрутними та контейнерними 

поїздами  

 

1. Порядок надання послуги з організації перевезень вантажів 

залізничним транспортом з погодженим скороченим терміном доставки 

маршрутними та контейнерними поїздами (далі – Порядок) розроблено 

відповідно до Правил  перевезень вантажів залізничним транспортом України, 

затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 №644 (далі 

– Правила перевезення вантажів), Збірник тарифів на перевезення вантажів 

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

26.03.2009 № 317, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за 

№  340/16356 (далі – Збірник тарифів ) та інших нормативних документів. 

2. Дія цього Порядку поширюється на регіональні філії, філії 

Товариства задіяних в організації перевезень вантажів залізничним транспортом 

з погодженим скороченим терміном доставки маршрутними та контейнерними 

поїздами. 

3. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях: 

коефіцієнт швидкості терміну доставки – коефіцієнт, який корегує термін 

доставки в залежності від пропускної спроможності дільниць; 

маршрутний поїзд – вантажний поїзд, який одночасно пред’явлений до 

перевезення замовником, і відповідає установленій перевізником масі та / або 

довжині (але не менше ніж 44 вагони) та прямує без переробки на одну станцію 

призначення або вихідну станцію. 

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. 

4. Перевезення вантажів залізничним транспортом здійснюється: 

повагонними відправками з терміном доставки розрахованим відповідно 

до Правил обчислення термінів доставки вантажів, затверджених наказом 

Міністерства транспорту України від 21.11.2000 №644 (далі – Правила), зі 

швидкістю 200 км/добу;  

маршрутними відправками (поїздами) з терміном доставки розрахованим 

відповідно до Правил зі швидкістю 320 км/добу; 

маршрутними та контейнерними поїздами з погодженим скороченим 

терміном доставки та швидкістю розрахованими згідно з  умовами  відповідного 

договору про надання послуг.   

5. Замовник (вантажовідправник), як правило, не пізніше 20 числа 

місяця, що передує місяцю у якому планується відправлення маршрутних 

поїздів, надає АТ «Укрзалізниця» через електронну систему замовлення на 
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перевезення вантажів залізничним транспортом з погодженим скороченим 

терміном доставки маршрутними та контейнерними поїздами (далі – 

Замовлення) із зазначенням пропонованих ним дати та станції відправлення 

маршрутного та контейнерного поїзда, а також гарантію відшкодування витрат 

пов’язаних із затримкою вагонів на станції  призначення або підходах до неї не з 

вини перевізника.  

6. Департамент управління рухом в залежності від 

вантажонапруженості дільниці розглядає кожне Замовлення та у відповідності 

до пропускної спроможності дільниць із застосуванням коефіцієнту швидкості 

терміну доставки. Коефіцієнт швидкості терміну доставки визначається 

Департаментом управління рухом та затверджується рішенням правління і не 

може бути меншим 1,5. 

7. Департамент управління рухом повідомляє замовника  

(вантажовідправника) через електронну систему протягом 10 (десяти) 

календарних днів, але не пізніше ніж 1 числа місяця наступного місяця, про 

погодження або відмову погодження Замовлення.  

8. Перевізні документи на перевезення вантажів у складі маршрутного 

та контейнерного поїздів на умовах цього порядку оформлюються відповідно до 

Правил перевезення вантажів, з внесенням відповідних відміток про перевезення 

вантажів на особливих умовах.  

9. Плата за перевезення вантажів залізничним транспортом з 

погодженим скороченим терміном доставки маршрутними та контейнерними 

поїздами стягується із підвищенням на 20%  згідно з пунктом 23 розділу ІІ 

Збірника тарифів. 

10. Замовлення є одночасно згодою замовника (вантажовідправник) на 

сплату провізних платежів пов’язаних з перевезень вантажів залізничним 

транспортом з погодженим скороченим терміном доставки маршрутними та 

контейнерними поїздами із підвищенням на 20%.   


