
ПРЕЙСКУРАНТ  

 

до Публічного договору про надання комплексу послуг щодо перевезення (переміщення) вантажу  

з Фізичною особою-підприємцем Ханенко Іваном Олеговичем в редакції від «01» жовтня 2019 р. 

 

Найменування послуг, пакувальних матеріалів Одиниця  

виміру 

Ціна за одиницю виміру,  

грн. 

Один автомобіль Fiat Doblo (3 м.куб.-0,5 т) подача по місту послуга 230,00 

Один автомобіль Fiat Doblo (3 м.куб.-0,5 т) одна година роботи по місту (мінімальний час 

використання – 2 години) 

година 230,00 

Один автомобіль Fiat Doblo (3 м.куб.-0,5 т) подача за межі Києва (до 30 км.) послуга 460,00 

Один вантажний автомобіль (16 м.куб.-1,5 т) подача по місту послуга 280,00 

Один вантажний автомобіль (16 м.куб.-1,5 т) одна година роботи по місту (мінімальний час 

використання – 2 години)  

година 280,00 

Один вантажний автомобіль (16 м.куб.-1,5 т) подача за межі Києва (до 30 км.) послуга 560,00 

Один вантажний автомобіль (16 м.куб.-1,5 т) одна година роботи між містами по Україні 

(мінімальний час використання – 2 години)  

година 280,00 

Один вантажний автомобіль (16 м.куб.-1,5 т) між містами по Україні км 20,00 

Один вантажний автомобіль (30 м.куб.-5 т) подача по місту послуга 390,00 

Один вантажний автомобіль (30 м.куб.-5 т) одна година роботи по місту (мінімальний час 

використання – 3 години)  

година 390,00 

Один вантажний автомобіль (30 м.куб.-5 т) подача за межі Києва(до 30 км.) послуга 780,00 

Один вантажний автомобіль (30 м.куб.-5 т) одна година роботи між містами по Україні 

(мінімальний час використання – 3 години)  

година 390,00 

Один вантажний автомобіль (30 м.куб.-5 т) між містами по Україні км 25,00 

Послуги навантаження/розвантаження, пакування/розпакування (мінімальний час використання 

– 2 години)  

година 150,00 

Послуги навантаження/розвантаження, пакування/розпакування (мінімальний час використання 

– 2 години) в нічний час з 22:00 до 08:00 

година 180,00 

Вартість переміщення предметів вагою понад 100 кг (за кг загальної ваги предмету), 

сплачується додатково до тарифів на послуги навантаження/розвантаження 

кг 4,00 

Підіймання/спуск вантажу без ліфта на/з 6-10 поверх поверх 20,00 

Підіймання/спуск вантажу без ліфта на/з 11 поверху поверх 25,00 

Доставка пакувальних матеріалів  послуга 300,00 

Коробка для великих речей (Barrels) 52*42*66 шт 45,00 

Коробка для середніх речей (Dishes) 52*42*50 шт 40,00 

Коробка для маленьких речей (Books) 45*31*33 шт 20,00 

Коробка для гардеробу (Wardrobe) 52*46*110 шт 150,00 

Коробка для моніторів шт 44,00 

Мішки поліпропіленові 40кг 90*55 (45г) шт 10,00 

Стрейч-плівка (Stretch) рулон 200,00 

Пакувальний папір (Paper) рулон 300,00 

Картонний лист (Carton) 1м*1м шт 30,00 

Бульбашкова плівка 120см/100м (Babble plastic) рулон 1 000,00 

 Оренда Ковдри для пакування рулон 20,00 

Скотч шт 20,00 

Скотч "Обережно скло" рулон 40,00 

Електромонтажні роботи (за 1 точку) послуга 200,00 

Демонтаж плазми послуга 150,00 

Монтаж плазми послуга 250,00 

Демонтаж/Монтаж жалюзі (в залежності від типу) послуга за узгодженням 

Демонтаж кухні (1 точка) послуга 200,00 

Монтаж кухні (дюбеля, саморізи, сверла) послуга 250,00 

Відключення сантехніки 1 точка послуга 200,00 

Відключення підсвітки на кухні послуга 240,00 

Відключення духової шафи послуга 200,00 

Відключення варильної поверхні послуга 200,00 

Відключення пральної машини послуга 200,00 

Відключення бойлеру послуга 300,00 

Демонтаж/Монтаж кондиціонерів(в залежності від типу) послуга за узгодженням 

Організація доставки муверів з/на об’єкт Замовника з 22:00 до 7:00 в межах міста послуга 300,00 

 

Вартість послуг по кожній заявці збільшується на платіж за цінність вантажу*: (а) вантаж із заявленою вартістю до 3000,00 грн. 

(три тисячі гривень 00 копійок) – 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок); (б)  вантажу із заявленою вартістю більше ніж 3000,00 грн. (три 

тисячі гривень 00 копійок) -  100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) та 0,3% від заявленої вартості вантажу (тариф 0,3% не застосовується 

якщо вантаж або відповідальність Виконавця застраховані відповідно до абз.7 п.п.3.2.2. п.3.2. ст.3 Договору).  

 

Реквізити Виконавця: 

Фізична особа-підприємець ФОП Ханенко Іван Олегович  

Місце реєстрації проживання: 04086, м.Київ, вул.О.Теліги, б. 43, кв.10 

РНОКПП 3141226576, статус платника єдиного податку 2 групи за ставкою 20% 

Тел: 0939605349 

Реквізити для оплати послуг: 

Реквізити банківського рахунку: р/р UA763802690000026003056221576 у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ АТ КБ "ПРИВАТБАНК, МФО 380269 

Номер карти ПРИВАТБАНК: 5169330513424512 

УВАГА!!! При здійсненні оплати обов’язково зазначається призначення платежу: «Оплата за послуги, замовлення №________, ПІБ 

Замовника» 

 


