
Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ регіональної філії 

від  17.01.2022 №12/Н

Найменування товарів, робіт, послуг Одиниця виміру

Ціна за одиницю, грн

без ПДВ  з ПДВ

1 2 3 4 5
1 Технічне обслуговування регенераційного пункту комплект 80,90 97,08
2 Обслуговування переїзду з АПС переїзд 1733,30 2079,96
3 Обслуговування переїзду з АШ переїзд 2431,24 2917,49

4 переїзд 2990,03 3588,04

6 переїзд 5201,68 6242,02

7 Обслуговування стрілки ЕЦ стрілка 2456,04 2947,25
8 Обслуговування стрілки, обладнаної контрольними замками, за місяць стрілка 1526,22 1831,46
9 Передача телеграми слово 10,34 12,41

10

10.1 для населення послуга 22,14 26,57
10.2 для бюджетних організацій послуга 44,32 53,18
10.3 для інших користувачів послуга 88,66 106,39

11

11.1 для населення послуга 39,85 47,82
11.2 для бюджетних організацій послуга 79,62 95,54
11.3 для інших користувачів послуга 159,27 191,12
12 Користування одним оптичним волокном

12.1 Користування одним оптичним волокном  в межах міста:

12.1.1 для міст з кількістю мешканців 1 млн і більше км 834,63 1001,56

12.1.2 для інших міст з кількістю мешканців менше ніж 1 млн км 667,70 801,24

12.2 Користування одним оптичним волокном  за межами міста км 323,70 388,44

13 Надання в користування одного аналогового каналу (ТЧ) місцевого рівня:

13.1 для населення канал 121,36 145,63
13,2 для бюджетних організацій канал 242,72 291,26
13.3 для інших користувачів канал 485,41 582,49

14 км 171,97 206,36

15 переїзд 6005,13 7206,16

16 Обслуговування 1 патч-панелі оптичної ODF-6 шт 137,91 165,49

17 послуга 2948,58 3538,30

18 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційної шафи (за 1 юніт) послуга 225,94 271,13

Д.Ю.Мальований

Ціни на послуги, що  реалізуються  за вільними цінами виробничими підрозділами, підпорядкованими  
структурному підрозділу «Служба cигналізації та зв’язку» регіональної філії «Південна залізниця»  АТ игналізації та зв’язку» регіональної філії «Південна залізниця»  АТ 

«Укрзалізниця»

№        
  з/п

Обслуговування переїзду, обладнаного автоматичною  переїзною сигналізацією з 
підключенням до джерела електропостачання  для ТОВ «Біланівський ГЗК»

Обслуговування переїзду, обладнаного автоматичною  переїзною сигналізацією з 
підключенням до джерела електропостачання  для ПАТ «Кременчуцький 
колісний завод»

Користування однією парою проводів місцевої кабельної мережі в зоні однієї 
АТС:

Користування однією парою проводів місцевої кабельної мережі в зоні різних  
АТС:

Використання місця у захисній полімерній трубці (ЗПТ) для прокладання 
оптичного кабелю

Обслуговування переїзду обладнанного автошлагбаумом з підключенням до 
джерела електропостачання

Повірка 1 комплекта пристроїв АЛСН (підсилювач локомотивний УК-25/50М, 
локомотивний дешифратор ДКСВ-1, локомотивний фільтр ФЛ 25/75М)

Перший заступник начальника структурного підрозділу «Служба 
сигналізації та зв’язку»  регіональної філії «Південна залізниця» 
АТ «Укрзалізниця»


	ціна

