
 

 

 

 
К О Ш Т О Р И С 

оперативної доставки (евакуації) несправного/аварійного ТЗ станом на 01.09.2011 
 

№ 
п/п 

Назва послуги 
Ціна в гривнях 
без урахування 

ПДВ** 

1. 
Оперативна доставка (евакуація) ТЗ Замовника в межах населеного пункту – м. 
Львів вагою до 1600 кг. 

▼ 
250,00 

2. 
Оперативна доставка (евакуація) ТЗ Замовника в межах населеного пункту – м. 
Львів вагою від 1600 до 3000 кг. 

▼ 
320,00 

3. 

Завантаження/ розвантаження несправного/ аварійного ТЗ на спеціальний 
транспортний засіб – евакуатор за межами населеного пункту - м. Львів: 
-     вагою до 1600 кг. 
-     вагою від 1600 до 3000 кг. 

 
 

150,00 
250,00 

4. 

Тариф за 1 км. загального пробігу спеціального транспортного засобу – евакуатора 
за межами населеного пункту – м. Львів: 
- із завантаженим ТЗ вагою до 1600 кг. 
- із завантаженим ТЗ вагою від 1600 до 3000 кг. 

 
 

3,50 
4,00 

5. 

Надбавка за складність завантаження ТЗ Замовника: 
-     при застосуванні додаткових пристроїв - підкатних візків (від одного до 
чотирьох), ціна за один підкатний візок: 
    -     заблоковане рульове керування 

 
 

25,00 
50,00 

6. Простій з вини Замовника: за кожні 15 хв., що розпочалися. 15,00 

7. 
Холостий пробіг* евакуатора (при відмові Замовника від евакуації після прибуття 
евакуатора),  грн./ за 1 км 

 
3,00 

8. ТЗ знаходиться в кюветі – послуга витягування 100,00 – 200,00 

9. Зберігання ТЗ на автостоянці з охороною (1 доба) 10,00 

 
 

Примітки: 

Надбавки за складність завантаження ТЗ  на евакуатор застосовуються в разі використання при завантаженні 
додаткових пристроїв - підкатних візків. 
▼ Збільшення ціни на послуги оперативної доставки (евакуації) за умови надання послуги в нижчевказаних 
населених пунктах: 
- на 30,00 грн. : Рудно, Лапаївка, Винники, Зимна Вода, Солонка. 
- на 50,00 грн. : Брюховичі, Малехів, Дубляни. 
* Холостий пробіг  -  пробіг СТЗ Е (евакуатора) з МПР до місця, вказаного Замовником та у зворотньому 
напрямку. 
** Розмір податку на додану вартість визначається згідно норм чинного законодавства України. 
 МПР - місце постійного розташування спеціальних транспортних засобів - евакуаторів Служби технічної 
допомоги, а саме: 
  - 79060, м.Львів, вул. Ак. Підстригача, 6 
Ціни, встановлені цим кошторисом, та надбавки до них оголошуються диспетчером при прийнятті 
замовлення на евакуацію. 
 
 


