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Для здійснення інтермодальних перевезень великовантажними контейнерами 
масою брутто 30 тонн залізничні станції повинні бути обладнані контейнерними 

кранами великої вантажопідйомності, а автомобільні дороги повинні 
витримувати навантаження від проїзду автомобільних контейнеровозів вагою 

до 40 тонн.  
Це вимагає величезних капіталовкладень в створення і утримання в робочому 

стані інтермодальної транспортної інфраструктури 
 



Зараз в Україні майже всі залізничні станції загального користування не 
обладнані контейнерними кранами і тому закриті для роботи з 

контейнерами.  90% автодоріг України - це дороги місцевого значення. 
Вони не дозволяють перевозити по ним контейнери масою брутто 30 тонн.   

Через не розвинену інтермодальну інфраструктуру тільки 0,5% вантажів 
перевозяться залізницею в контейнерах.  

Вантажовідправники не мають широкого доступу до здійснення 
інтермодальних перевезень 

 
 
 
 
 

 



 
 

Для розвитку інтермодальних перевезень можна йти традиційним 
витратним шляхом будівництва потужних транспортних магістралей. 

Але вони завдають величезної шкоди живій природі, перетворюючи нашу 
Землю в мертвий бетонний простір. Вони перешкоджають вільній міграції 

земної фауни та спричиняють її знищення.  
Такий шлях розвитку інтермодальних перевезень  не відповідає концепції 

сталого розвитку людства 
 

 
 
 
 
 

 



Через негативний вплив транспортної інфраструктури на навколишню природу 
ще в 1950-х роках у Франції, США, Нідерландах, Швейцарії, Німеччині почали 

будувати екодуки для полегшення міграції  диких тварин 

 

Чи навчимо ми  диких тварин користуватися екодуками? 



«Зернова лихоманка»  
Перевантажені автомобільні зерновози завдають шкоду навколишньому 

середовищу та руйнують автодороги України 

Жителі курортного міста Бердянськ та інших припортових регіонів України потерпають 
від цілодобового руху автомобільних зерновозів  



Спеціалізовані вагони-зерновози 

Через повільність навантажувально-розвантажувальних, маневрових і сортувальних операцій, 
виникнення припортових «пробок»  швидкість перевезення зерновозів складає 120 км на добу, або 5 

км/годину, що дорівнює  швидкості пішохода. 
Порожній пробіг спеціалізованого вагону складає 100% , а його використання має сезонний характер. 
Через великий об‘єм експлуатаційної роботи їх будівництво стало не вигідне комерціалізованій ПАТ 

«Укрзалізниця» 
Останнім часом ПАТ «Укрзалізниця» взагалі переходить від вагонних відправлень до маршрутних, 

залишаючи без вагонів-зерновозів дрібні та середні фермерські господарства., лінійні елеватори, які 
не здатні формувати зернові поїзди з 54 зерновозів. Вони потерпають від нерозвиненої 

інфраструктури України та недолугої політики керівництва Міністерства інфраструктури та ПАТ 
«Укрзалізниця», яка в першу чергу повинна виконувати свою головну державну місію - забезпечити 
товаровиробників послугами якісного транспортного сервісу, не досягаючи отримання прибутку за 

рахунок скорочення низькомаржинальних послуг.  
 

 



 

 
Для залучення зернових та інших вантажів з автомобільного транспорту на 

інтермодальні перевезення без негативного впливу на навколишню природу 
українська фірма «Глорія» розробила і запатентувала інноваційну модульну 
капілярну систему інтермодальних перевезень з 10 футовими контейнерами  

(Патенти України № 88222, № 109607, № 110568) 

Модульні вантажні одиниці з 10 футовими контейнерами різної спеціалізації усувають 
головні недоліки великовантажних контейнерів завдяки наявності можливості провести з 
ними вантажні операції без знімання з залізничних платформ або перевантажити їх 
мобільними автомобільними кранами вантажопідйомністю 14 тонн на автотранспорт для 
подальшого перевезення по грунтових дорогах місцевого значення, на яких вага 
автотранспортного засобу обмежується 24 тоннами. 
Для роботи з ними відкриваються понад 1000 вантажних залізничних станцій України та 
станції всього світу, не обладнані стаціонарними контейнерними кранами. 
Для їх перевезення використовуються всі існуючі моделі фітингових платформ довжиною 
40, 60 або 80 футів залізниць, на яких зараз неможливо перевозити 10 футові контейнери 
через можливість їх перекидання при сортувальних операціях через їх коротку довжину. 
Для уникнення цього вони закріплюються замками «Twist Lock» на контейнерах типу 
платформ довжиною 20 футів. Це забезпечує їх стійкість при перевезенні. 
 
Таким чином забезпечується функціонування капілярної інтермодальної системи на всіх 
континентах світу без нанесення шкоди навколишній природі та без додаткових  витрат 

природних і фінансових ресурсів в інтермодальну інфраструктуру. 



 Через коротку довжину 3 метри 10 футові контейнери при сортувальних операціях на 
«гірках» сортувальних станцій під час ударів платформ будуть перевертатись під дією 
інерційної сили  F , яка буде викликати момент перевертання М.  

 Тому на фітингових платформах  колії 1520 мм, де застосовуються «гірки»,  навіть не 
передбачені фітингові упори для розміщення 10 футових контейнерів.  

 На них розміщені фітингові упори тільки для 20, 30  і 40 футових контейнерів.  

 Щоб забезпечити стійке без перевертання перевезення 10 футових контейнерів на 
фітинових платформах вони закріплюються на в 2 рази довшому 20 футовому 
контейнері типу платформи моделі 480.00.010 за допомогою поворотних замків, як це 
робиться на автомобільних контейнеровозах. Через вдвічі більшу довжину 20 футові 
контейнери типу платформ на платформах не перевертаються. 

 

    

Про неможливість перевезення 10 футових контейнерів при розміщенні 
безпосередньо на фітингових платформах колії 1520 мм 



 Склад модульного вантажоперевізного  комплексу 

 На транспортний модуль – фітингову платформу монтується: 

 1. Контейнерний модуль – контейнер типу платформи стандарту ISO 668 
серії 1 масою брутто 30,48т коду розміру і типу 29Р0 моделі 480.00.010 
розробки ПФ «Глорія» 

 2. Багаторазові засоби кріплення (БЗК) – замки «Twist Lock»  

 3. Вантажні модулі – 10 футові контейнери  

 

    

Модульний вантажоперевізний комплекс  з 10 футовими контейнерами 



 Склад модульного вантажоперевізного  комплексу 

 На транспортний модуль – фітингову платформу монтується: 

 1. Контейнерний модуль – контейнер типу платформи стандарту ISO 668 
серії 1 масою брутто 30,48т коду розміру і типу 29Р0 моделі 480.00.010 
розробки ПФ «Глорія» 

 2. Багаторазові засоби кріплення (БЗК) – замки «Twist Lock»  

 3. Вантажні модулі – 10 футові контейнери встановлені поперк платформи 

 

  Варіант встановлення 10 футових контейнерів впоперек платформи 

Варіант монтажу модульного вантажоперевізного комплексу  з 10 футовими 
контейнерами 



Приклади комплектації модульних вантажних одиниць  і вантажоперевізних 
комплексів з 10 футовими контейнерами на короткій платформі 

 (Патент UA № 103917, Патент UA № 88222) 

10-футові контейнери (поз. 3) закріплені замками "Twist Lock" (поз.2) на 20-футових 
ISO-контейнерах типу платформ (поз. 1) торцевими дверима на бічну сторону і 
розміщені на фітингових платформах довжиною 40 футів. Забезпечуються вантажні 
операції по розміщенню і вилученню з них вантажів без знімання з фітингових 
платформ на всіх вантажних залізничних станціях, які закриті для роботи з 
великовантажними контейнерами через відсутність контейнерних кранів 



Приклади комплектації модульних вантажних одиниць і вантажоперевізних 
комплексів з 10 футовими контейнерами на середній платформі  

 (Патент UA № 103917, Патент UA № 88222)  
 

                                        Довжина фітингової платформи 60 футів 



Приклади комплектації модульних вантажних одиниць і вантажоперевізних 
комплексів з 10 футовими контейнерами на довгобазній платформі  

 (Патент UA № 103917, Патент UA № 88222)   
 

Довжина фітингової платформи 80 футів 



ТРАНСПОРТНИЙ І КОНТЕЙНЕРНИЙ МОДУЛІ  
 

10 футові контейнери монтуються на контейнерні модулі - ISO-контейнері типу 
платформи моделі 480.00.010 довжиною 20 футів і закріплюються поворотними замками 

«Twist Lock» для запобігання можливості їх перекидання при сортувальних операціях.  
Контейнерні модулі монтуються на транспортні модулі - фітингові платформи довжиною 

40, або 60, або 80 футів, призначені для перевезення контейнерів.  



10 футові контейнери різної спеціалізації, що монтуються на уніфіковані 
контейнерні модулі, які розміщуються на фітингових платформах різної 

довжини, формують широку гаму модульнх вантажоперевізних комплексів 
різної спеціалізації, об‘єму і вантажопідйомності 



 

 

ЗЕРНОВА  

МОДУЛЬНА КАПІЛЯРНА СИСТЕМА 

ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 



 1. Транспортний модуль – фітингова платформа 

 2. Контейнерний модуль – контейнер типу платформи стандарту ISO 668 серії 1 масою 
брутто 30,48т коду розміру і типу 29Р0 моделі 480.00.010 розробки ПФ «Глорія»  

 3. Вантажні модулі – 10 футові хоперконтейнери  

  4. Автокран вантажопідйомністю 14т 

 

 

 

Компоненти зернової модульної капілярної інтермодальної системи 



  Один комплект зі 100 обмінних  10 футових контейнерів  знаходиться на завантаженні 
зерном, другий комплект зі 100 обмінних  10 футових контейнерів перевозиться 
контейнерним поїздом, третій комплект зі 100 обмінних  10 футових контейнерів  
вивантажується зерном. 25 фітингових платформ перевозять 100 обмінних 10 футових 
контейнерів з 1250 тоннами зерна 

 На відміну від вагона-зерновоза МВК може мати кілька комплектів 10-футових 
контейнерів, які одночасно можуть знаходитись на станції відправлення на 
навантаженні зерна, в дорозі на контейнерному поїзді і в портовому терміналі на 
вивантаженні зерна. Вагон-зерновоз має лише один незнімний зерновий кузов, який 
може або навантажуватись, або бути в дорозі, або стояти перед портом в «пробці», 
або вивантажуватись в портовому терміналі.  

 

 

 

Приклад функціонування модульної капілярної системи (МКС) перевезення 
зерна з трьома обмінними комплектами 10 футових контейнерів  

для здійснення прискорених човникових перевезень.   



 

 
Показники техніко-економічного рівня МВК  і вагона-зерновоза 

Показник техніко-економічного рівня                         МВК                             Зерновоз 
                                                                                                                           Перевізника (Приватний) 
                                                         
1. Можливість Інтермодальних перевезень                                Так                                         Ні 
2. Вартість перевезення 1 т зерна,  %                                               49                                      100 (78) 
3. Ремонтопридатність шляхом заміни                
    або ремонту кузова без послуг вагонного депо                     Так                                            Ні 
4. Кількість комплектів  зернових 10-футових  
     контейнерів на одну фітингову платформу                 Декілька знімних               Один незнімний   
5.  Можливість одночасного завантаження, 
     перевезення і вивантаження зерна в змінних  
     кузовах                                                                                                       Так                                           Ні 
6. Можливість вивантаження зерна на терміналі 
    в місці вивантаження вагонів і автомобілів                                 Так                                          Ні 
7. Можливість оминання припортових «пробок»  
    шляхом інтермодальних залізнично-автомобільних 
    та річкових перевезень                                                                         Так                                           Ні 
8. Можливість перевезення  фітинговою платформою  
     інших вантажів в період низького сезону перевезень           Так                                            Ні 
9. Можливість використання орендованих  приватних  
фітингових  платформ, або платформ  «Ліски»   
для перевезення зерна                                                                              Так                                           Ні 
10. Можливість використання річкових кранів   
для перевантаження зерна  з контейнерів на баржі                     Так                                          Ні                



 

 
Ставки плати за використання власних вагонів ПАТ "Укрзалізниця" та коефіцієнти 

порожнього пробігу з 19 лютого 2018 року 
Вартість користування вагоном-зерновозом перевізника в 1,8 раз більша, ніж вартість 

користування фітинговою платформою за рахунок більшої вартості зерновоза, меншого 
ресурсу, більшого коефіцієнта порожнього пробігу і більшої вартості життєвого циклу 

(утримання при сезонних простоях та вартості поточних, деповських і капітальних ремонтів) 

 
 

№ Тип вагонів Ставка без 

ПДВ,   (Спл) 

  грн./ добу 

Ставка з 

ПДВ,              грн./ 

добу 

Розрахунковий 

коефіцієнт 

порожнього 

пробігу (Кпп) за 

2017 рік 

1 Обкотишовоз 625 750,0 0,61 

2 Напіввагон 542 650,4 0,55 

3 Думпкар 970 1164,0 0,61 

4 Цементовоз 538 645,6 0,61 

5 Мінераловоз 645 774,0 0,61 

6 Зерновоз 655 786,0 0,88 

7 Автомобілевоз 718 861,6 0,61 

8 Платформа 

універсальна 

445 534,0 0,78 

9 Платформа 

фітингова 

424 508,8 0,61 

10 Платформа-

лісовоз 

402 482,4 0,61 

11 Цистерна 539 646,8 0,75 

12 Критий вагон 570 684,0 0,68 



Порівняльна вартість перевезення 1 тонни зерна в зерновозах власності 
перевізника, власних зерновозах, в модульних вантажоперевізних комплексах  

(МВК) розробки ПФ «Глорія» на власних фітингових платформах і на платформах 
власності перевізника з урахуванням вартості користування вагонами перевізника 

з 19 лютого 2018  року.  



 

 

 
Порівняльна вартість перевезення зерна МВК з 10 футовими 

контейнерами і зерновозами 

 

 
1. Вартість перевезення зерна МВК при використанні приватної фітингової 

платформи на 51% менша ніж власним зерновозом ПАТ «Укрзалізниця» і на 

37% менша ніж приватним зерновозом. 

 
2. Вартість перевезення зерна МВК при використанні власної фітингової 

платформи «ЛІСКИ» на 35% менша ніж власним зерновозом ПАТ 

«Укрзалізниця» і на 17% менша ніж приватним зерновозом. 

 



 

 
Порівняльний розрахунок вартості перевезення зерна зерновозами і МВК з 10 

футовими контейнерами після 19.02.2018р. з урахуванням ставки за користування 
вагонами перевізника 

Залізничні тарифи (грн/т) без ПДВ 
Маршрут перевезення: 

Ст. Рубіжне – ст. Бердянськ 
Відстань перевезення 695 км 

I.  Зерновоз власності ПАТ «УЗ», розрахункова норма навантаження 65т 
 

1. Залізничні тарифи за перевезення вагоном-зерновозом (грн. без ПДВ) 
1.1. За навантажений вагон-зерновоз – 12 062 грн 

1.2. За повернення порожнього вагона-зерновоза – 2830 грн 
1.3. Всього – 14 892 грн 

2. Плата за користування вагоном-зерновозом перевізника (грн. без ПДВ) 
Кпп. зерновоза = 0,88 

С пл. зерновоза = 655 грн/ добу 
П зерновоза = 695 (1 + 0,88) : 200 × 655 = 4280 грн 

3. Вартість залізничних тарифів і плати за користування зерновозом 
14 892 грн + 4280 грн = 19172 грн 

4. Вартість перевезення 1т зерна від станції до станції 
19172 грн : 65т = 295 грн/т ( зросла на 28,3%) 

 



 

 
Порівняльний розрахунок вартості перевезення зерна зерновозами і МВК з 10 

футовими контейнерами після 19.02.2018р. з урахуванням ставки за користування 
вагонами перевізника 

Залізничні тарифи (грн/т) без ПДВ 
Маршрут перевезення: 

Ст. Рубіжне – ст. Бердянськ 
Відстань перевезення 695 км 

2. Залізничні тарифи за перевезення зерна МВК (грн. без ПДВ) 
2.1. За навантажений 20-футовий контейнер  – 2 098 грн 

2.2. За повернення порожнього 20-футового контейнера  – 1528 грн 
2.3. Всього за 20-футовий контейнер – 3 626 грн 

2.4. За два 20-футових контейнера на фітинговій платформі – 7252 грн 
2.5. Залізничні тарифи за перевезення 1 тоннн зерна двома 20-футовими контейнерами 

на фітинговій платформі: 
7252 грн : 50т = 145 грн/т 

 

3. Економія на сплаті заклізничних тарифів при перевезенні зерна МВК в 
порівнянні із власним зерновозом ПАТ «УЗ» 

3.1. На перевезенні 1 тонни зерна: 
295 грн/т - 145 грн/т = 150 грн/т  

3.2. У відсотках: 
150 грн/т : 295 грн/т × 100% = 51% 

 



 

 
Порівняльний розрахунок вартості перевезення зерна зерновозами і МВК з 10 

футовими контейнерами після 19.02.2018р. з урахуванням ставки за користування 
вагонами перевізника 

Залізничні тарифи (грн/т) без ПДВ 
Маршрут перевезення: 

Ст. Рубіжне – ст. Бердянськ 
Відстань перевезення 695 км 

2. Залізничні тарифи за перевезення зерна приватним зерновозом (грн. без ПДВ) 
1.1. За навантажений вагон-зерновоз – 12 062 грн 

1.2. За повернення порожнього вагона-зерновоза – 2830 грн 
1.3. Всього – 14 892 грн 

1.4. Залізничні тарифи за перевезення 1 тоннн зерна: 
14 892 грн : 65т = 230 грн/т 

 

3. Економія на сплаті заклізничних тарифів при перевезенні зерна МВК в 
порівнянні із приватним зерновозом 

3.1. На перевезенні 1 тонни зерна: 
230 грн/т - 145 грн/т = 85 грн/т  

3.2. У відсотках: 
85 грн/т : 230 грн/т × 100% = 37% 

 



Варіанти вивантаження зерна з 10 футових контейнерів 
 

1. Варіант вивантажання зерна зернонаванажувачем в морське судно 
Необхідне обладнання: 

1. Автокран КС 3575 вантажопідйомністю 14т 
2. Зернонавантажувач в морське судно  

 

 

 

 

 



Варіанти вивантаження зерна з 10 футових контейнерів 
2. Варіант вивантажання зерна з фітингової платформи зернонаванажувачем в 

морське судно 
1. Фітингова платформа 

2 – контейнер типу платформи 
3 – 10 футовий контейнер 

4 - Автокран КС 3575 вантажопідйомністю 14т 
5 -  Зернонавантажувач в морське судно 

6 – Морське судно  
 

 

 

 

 



Варіанти вивантаження зерна з 10 футових контейнерів 
 

3. Варіант вивантажання зерна автомобільним самоскидом  в місці 
вивантаження зерна з вагонів зерновозів в міжрейковий бункер або в місці 

вивантаження автозерновозів  
Необхідне обладнання: 

1. Автокран КС 3575 вантажопідйомністю 14т 
2. Автомобільний самоскид  

 

 

 

 

 



 
Варіанти завантаження зерна в 10 футові хоперконтейнери  

та розміри майданчика для  їх штабелювання 
 

Завантаження зерном 10 футових контейнерів  може здійснюватись на лінійному 
елеваторі або на станції «Ковчегом» 

Для штабелювання 100 10 футових контейнерів у два яруса потрібен майданчик 
розмірами 25 м × 15 м 

  
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Орієнтовний об‘єм інвестицій для відправлень контейнерним поїздом з 25 

фітингових платформ та терміни окупності 

 

1. Мінімальний об‘єм інвестицій  
Перевезення на 25 фітингових платформах «ЛІСКИ», або приватних орендованих. 
50 контейнерів типу платформ – 50 × 200 000 грн = 10 000 000 грн 
100 10 футових хоперконтейнерів – 100 × 100 000 грн = 10 000 000 грн 
Разом 20 млн. грн.  

2. Середній об‘єм інвестицій  
Перевезення на побудованих фітингових платформах. 
50 контейнерів типу платформ – 50 × 200 000 грн = 10 000 000 грн 
100 10 футових хоперконтейнерів – 100 × 100 000 грн = 10 000 000 грн 
25 фітингових платформ – 25 × 1 000 000 грн = 25 000 000 грн 
Разом 45 млн. грн.  

3. Максимальний об‘єм інвестицій  
Перевезення на побудованих фітингових платформах трьма обмінними комплектами 10 футових 
контейнерів. 
50 контейнерів типу платформ – 50 × 200 000 грн = 10 000 000 грн 
300 10 футових хоперконтейнерів – 300 × 100 000 грн = 30 000 000 грн 
25 фітингових платформ – 25 × 1 000 000 грн = 25 000 000 грн 
Разом 65 млн. грн.  

4. Терміни окупності 
За рахунок прискореного обертання контейнерного поїзда, економії на вартості перевезення зерна 
терміни окупності капілярної інтермодальної системи не перевищать 3 років. 



Модульні вантажні одиниці з 10 футовими контейнерами дозволять 
українським фермерам інтермодально постачати зерно з найближчих до 
них залізничних станцій безпосередньо кінцевим споживачам за значно 

вигіднішими роздрібними цінами, оминаючи довгі і дорогі посередницькі  
торгівельно-логістичні ланцюги постачання 

 
 
 
 
 

 



Застосування модульних вантажних одиниць з 10 футовими контейнерами 
дозволить українським фермерам та переробникам аграрної продукції 

постачати зерно, овочі, фрукти, м'ясо-молочні продукти в 10 футових 
універсальних, рефрижераторних, теплоізольованих контейнерах з 

найближчих до них вантажних залізничних станцій України по всьому світу 

 
 
 
 
 

 



 
 

УКРАЇНА БУДЕ ІНТЕРМОДАЛЬНОЮ ! 
Впровадження модульних вантажних одиниць з 10-футовими контейнерами відкриє 

понад 1000 вантажних залізничних станцій України та дороги місцевого значення 
для інтермодальних перевезень без додаткових державних капіталовкладень в 

інфраструктуру. Це забезпечить широкий доступ сільгоспвиробникам до здійснення 
інтермодальних перевезень і заощадить не менше 12 мільярдів  гривень державних 

бюджетних коштів на розвитку інтермодальних перевезень .     

 
 
 
 
 

 



 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
 

 Приватна Фірма «Глорія» пропонує надання за ліцензійними договорами виключних і 
невиключних патентних ліцензій на використання  капілярної інтермодальної технології 

перевезення вантажів та здійснює постачання її компонентів.  
 

Запрошую Кабінет Міністрів України, фермерів, зернотрейдерів, елеваторні та 
перевалочні зернові компанії, залізничних, автомобільних перевізників та експедиторів 

до співпраці по впровадженню модульних вантажних одиниць для розвитку 
інтермодальних перевезень в Україні. 

 

Директор Приватної Фірми «Глорія»  
Володимир Петрухін 

Тел. +380 67 613-47-85 
E- mail: shuttle@comint.net  

mailto:shuttle@comint.net

