Перевезення вантажів

- Перевезення вантажів у вагонах від станції примикання залізниці до місць (фронтів)
вивантаження – навантаження вантажів підприємствами, юридичними чи фізичними
особами, які мають свої, або орендовані, під’їзні колії, криті чи відкриті склади та
отримують вантажі залізничним транспортом;

- Перевезення небезпечних вантажів;

- Перевезення сипучих вантажів власними вагонами (думпкарами та хопер-дозаторами);

- Інші послуги, пов’язані з перевезенням вантажів:

• користування тепловозом (маневрова робота на замовлення вантажовласника);

• користування під’їзними коліями ППЗТ (пропуск рухомого складу по під’їзних
залізничних коліях);

• зайняття під’їзних колій (відстій вагонів);

• проведення щоквартального огляду під’їзних колій, стрілочних переводів, які
знаходяться на балансі вантажовласників;

• обстеження вантажних фронтів;

• огляд під’їзних колій на замовлення їх власника;
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• утримання, обслуговування та переведення стрілок;

• встановлення гальмівних башмаків, відкриття і закриття воріт, шлагбаумів, які
розташовані на під’їзних коліях вантажовласника;

• надання інформації про час подавання вагонів;

• зважування вантажів або порожніх вагонів (контейнерів);

• надання експедиційних послуг, розкредитування документів;

• зберігання рухомого складу на своїх осях;

• зберігання вантажів;

• підготовка вагонів під вантажні операції.

Організація перевезення вантажів промисловим залізничним транспортом:

- по власних коліях та коліях підприємств здійснюється відповідно Правил технічної
експлуатації міжгалузевого залізничного транспорту України, затверджених Наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.10.2009 року № 1014 та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.12. 2009 року за № 1166/17182;

- по коліях залізниці на станціях примикання здійснюється відповідно Правил
технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства
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транспорту України від 20.12.1996 року № 411 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 25.02.1997 за № 50/1854.

Організація перевезень небезпечних вантажів здійснюється відповідно до Ліцензії АВ
№ 548933 від 06.07.2011 року Міністерства інфраструктури України з надання послуг з
перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом та Правил перевезення
небезпечних вантажів, затверджених Наказом Міністерства транспорту та зв’язку
України від 25.11.2008 №1430 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
26.02.2009 за № 180/16196.

Перевезення вантажів виконується відповідно до умов договорів, укладених між
Перевізником та Замовником на рік.
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