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№ .

Міністерство інфраструктури України

Акціонерне товариство «Українська залізниця» на виконання доручення 
Мінінфраструктури від 06.05.2022 № 2051/47/14-22 надсилає на розгляд та 
погодження проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про 
внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів 
на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги» і пакет документів до нього.

Зазначеним проектом наказу передбачено збільшення з 01.07.2022 рівня 
тарифів на перевезення вантажів у межах України та пов’язані з ними послуги 
на 70% шляхом зміни коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника 
тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги.

Це дозволить одержати додаткові доходи АТ «Укрзалізниця» від 
перевезень на 11 259 млн грн до кінця 2022 року та дасть змогу забезпечити 
безперебійне функціонування перевізного процесу в умовах воєнного стану, 
живучість (інституційну спроможність та фінансову стабільність) та 
спроможність виконання завдань і замовлень органів державної влади і органів 
військового управління.

ЦМ, Сидорчук О.А. 465 12 62
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Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника 
тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах 
України та пов’язані з ними послуги

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» 
н а к а з у ю :

1.1. Унести зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника 
тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та 
зв’язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 15 квітня 2009 року за № 341/16357 (у редакції наказу 
Міністерства інфраструктури України від 22 березня 2019 року № 205) (зі 
змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Управлінню залізничного транспорту забезпечити подання цього наказу 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому 
порядку.

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу 
на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Олександр КУБРАКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури 
України
від 29 березня 2009 року № 317 
(у редакції наказу Міністерства 
інфраструктури України 
в ід________________№ ___________

КОЕФІЦІЄНТИ, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним
транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

№
п/п Найменування вантажу, послуги Код вантажу згідно з Єдиною тарифно-статистичною номенклатурою

вантажів

Коефіцієнти 3 
дня офіційного 
опублікування

1 2 3 4
1 Вантажі 1-го тарифного класу 044, 082, 101 - 103, 141, 142, 161, 181, 182, 191, 231 (крім 231072), 232 

(крім 232253, 232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 232446, 
232450, 232465, 232472), 234 (крім 234047), 241 (крім 241464, 241479), 
242 (крім 242128), 245, 253, 281, 291, 301, 304, 431 - 436, 485483, 485661, 
487169, 488049, 488161, 488392, 542072 (в універсальних вагонах), 692

4,083

2 Вантажі 2-го тарифного класу 011 -018, 021,022, 024, 041 -043,051 -053,061 -063,071,073,074, 078, 
081, 091 - 093, 111, 112, 123, 124, 126, 151 - 153, 171, 201, 221 - 225, 
226021, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 381087 - 
легкові автомобілі у спеціалізованих вагонах для перевезення легкових 
автомобілів, 474, 481, 482146, 488477, 505, 515091, 541, 542 (крім 542072 
в універсальних вагонах), 563, 564, 571, 595, 601, 602, 662, 693 (крім

4,729
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693157 з провідниками), 694, 711035, 724, рейки (321) та частини 
залізничного рухомого складу і верхньої будови колії (414), які 
перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту

3 Продукти харчування 501-504, 511-514, 521, 551-556, 561, 562, 572, 573, 581-584 3,307

4 Вантажі 3-го тарифного класу 023, 031, 054, 072, 075-077, 094, 121, 122, 125, 127, 131-133, 211-215, 
226069, 226106, 252, 256, 261, 262, 265-268, 311-316, 321 (крім рейок, які 
перевозяться на адресу підприємств залізничного транспорту), 322-324, 
331-333, 351, 361, 362, 371, 381 (крім 381087 - легкові автомобілі у 
спеціалізованих вагонах для перевезення легкових автомобілів), 391 
(крім 391159, 391464, 391479, 391483, 391498), 401-405, 411-413, 414 
(крім тих, які перевозяться на адресу підприємств залізничного 
транспорту), 415-418, 421 (крім вказаних у пункті 9 цих Коефіцієнтів та 
421212*), 422,423,441-443,451-454,461-467,471-473,475,482-485 (крім 
482146, 485483, 485661), 486, 487 (крім 487169), 488 (крім 488049, 
488161, 488392, 488477), 489, 515 (крім 515091), 516, 517, 574, 591-594, 
611, 621-626, 631-635, 641, 651-654, 661, 671, 681-685, 711-713 (крім 
711035, 711073, 711374), 721-723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751-758

6,327

5 Вантажі у середньотоннажних 
контейнерах та порожні 
середньотоннажні контейнери

усі коди,391159, 391464, 391479, 391483, 391498 4,112

6 Порожні великотоннажні контейнери 
перевізника у власних вагонах та 
власних перевізника (тарифна схема 
14.1)

391479,391483 3,205

7 Вантажі у великотоннажних 
контейнерах та порожні великотоннажні 
контейнери

усі коди,391159, 391464, 391479, 391483, 391498 3,082

8 Щебінь та баласт (щебінь) для доріг, 
перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, 
сіль, концентрат мінеральний «Галіт»

231072,232253,232272, 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 232446, 
232450, 232465, 232472, 234047, 235, 236, 241464, 241479, 242128, 271, 
341,531

2,882

* Для коду 421212 застосовується коефіцієнт, який встановлений для вантажу, що потребує прикриття.
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9 Порожні вагони (421034, 421180, 
421195, 421208) перевізника, власні 
перевізника, власні та орендовані (плата 
за перевезення яких визначається за 
тарифними схемами 14 та 17), вагони з 
провідниками (421161, 693157)

з-під вивантаження вантажів 1-го тарифного класу, 2-го тарифного 
класу, щебеню та баласту (щебеню) для доріг, перліту, піску, гранвідсіву, 
шлаків, золи, солі та концентрату мінерального «Галіт», продуктів 
харчування та енергетичних газів під наступне навантаження або під 
накопичення вагонів для наступного навантаження та з накопичення 
вагонів з-під вивантаження цих вантажів під наступне навантаження; 
рефрижераторні вагони та криті, переобладнані з рефрижераторних 
вагонів, фітингові платформи, вагони для перевезення легкових 
автомобілів та контрейлерних перевезень (усі перевезення)

3,205

з-під вивантаження вантажів 3-го тарифного класу під наступне 
навантаження або під накопичення вагонів для наступного навантаження 
та з накопичення вагонів з-під вивантаження цих вантажів під наступне 
навантаження; з провідниками; в (із) ремонт(у); пересилка після 
вивантаження на промивання, пропарку, дезінсекцію та дезінфекцію; в 
інших випадках

5,139

10 Енергетичні гази 226 (крім 226021, 226069, 226106), 711073, 711374 4,418

11 Домашні речі 691 1,285

12 Швидкопсувні вантажі та латекс, що 
перевозяться у рефрижераторних

041-043, 051-053, 563, 564, 571, 574, 591-595, 601, 602, 451078, 451082 6,327

секціях 041-043, 051-053, 563, 564, 571, 574, 591-595, 601, 602, 451078, 451082 у 
вагонах Укррефтрансу

3,082

13
Швидкопсувні вантажі, що перевозяться 
у рефрижераторних секціях

551-555,561,572, 573,581-584 5,085

551-555, 561, 572, 573, 581-584 у вагонах Укррефтрансу 2,484

14 Вантажі у рефконтейнерах, що 
перевозяться на зчепах з дизель- 
генератором

усі коди 3,082

15 Негабаритні вантажі 5,139

16 Контрейлерні відправки 5,139
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17 Спеціальні вантажі 5,139

18 Військові вантажі (тарифна схема 15) 4,675

19 Проїзд провідників (тарифна схема 16), 
тарифи, плати та збори, що вказані в 
розділах II і III Збірника тарифів

5,139

20 Плата за користування вагонами та 
контейнерами, що вказана в розділі V 
Збірника тарифів

5,139

Міністр інфраструктури України 

«_____ »________________2022 року

Олександр КУБРАКОВ



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що 

застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та
пов’язані з ними послуги»

Діюча редакція Редакція, що пропонується

№
п/п

Найменування 
вантажу, послуги

Код вантажу згідно з Єдиною 
тарифно-статистичною 

номенклатурою вантажів

Коефі
цієнти 3 

дня 
офіцій

ного 
опублі
кування

№
п/п

Найменування 
вантажу, послуги

Код вантажу згідно з Єдиною 
тарифно-статистичною 

номенклатурою вантажів

Коефі
цієнти 3 

дня 
офіційно 

-го 
опубліку 
-вання

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Вантажі 1 -го 

тарифного класу
044, 082, 101 - 103, 141, 142, 161, 
181, 182, 191, 231 (крім 231072), 
232 (крім 232253, 232272, 232395, 
232408, 232412, 232427, 232431, 
232446, 232450, 232465, 232472), 
234 (крім 234047), 241 (крім 
241464, 241479), 242 (крім 242128), 
245, 253, 281, 291, 301, 304, 431 - 
436, 485483, 485661, 487169, 
488049, 488161, 488392, 542072 (в 
універсальних вагонах), 692

2,402 1 Вантажі 1 -го 
тарифного класу

044, 082, 101 - 103, 141, 142, 161, 
181, 182, 191, 231 (крім 231072), 
232 (крім 232253, 232272, 232395, 
232408, 232412, 232427, 232431, 
232446, 232450, 232465, 232472), 
234 (крім 234047), 241 (крім 
241464, 241479), 242 (крім 
242128), 245, 253, 281, 291, 301, 
304, 431 - 436, 485483, 485661, 
487169, 488049, 488161, 488392, 
542072 (в універсальних вагонах), 
692

4,083

2 Вантажі 2-го 
тарифного класу

011 - 018, 021, 022, 024, 041 - 043, 
051 - 053, 061 - 063, 071, 073, 074, 
078, 081, 091 - 093, 111, 112, 123, 
124, 126, 151 - 153, 171, 201, 221 - 
225,226021, 233, 243, 244, 246, 251, 
254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 
381087 - легкові автомобілі у

2,782 2 Вантажі 2-го 
тарифного класу

011 - 018, 021, 022, 024, 041 - 043, 
051 - 053, 061 - 063, 071, 073, 074, 
078, 081, 091 - 093, 111, 112, 123, 
124, 126, 151 - 153, 171, 201, 221 - 
225, 226021, 233, 243, 244, 246, 
251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 
303, 381087 - легкові автомобілі у

4,729
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спеціалізованих вагонах для 
перевезення легкових автомобілів, 
474, 481, 482146, 488477, 505, 
515091, 541, 542 (крім 542072 в 
універсальних вагонах), 563, 564, 
571, 595, 601, 602, 662, 693 (крім 
693157 з провідниками), 694, 
711035, 724, рейки (321) та частини 
залізничного рухомого складу і 
верхньої будови колії (414), які 
перевозяться на адресу 
підприємств залізничного 
транспорту

спеціалізованих вагонах для 
перевезення легкових автомобілів, 
474, 481, 482146, 488477, 505, 
515091, 541, 542 (крім 542072 в 
універсальних вагонах), 563, 564, 
571, 595, 601, 602, 662, 693 (крім 
693157 з провідниками), 694, 
711035, 724, рейки (321) та 
частини залізничного рухомого 
складу і верхньої будови колії 
(414), які перевозяться на адресу 
підприємств залізничного 
транспорту

3 Продукти
харчування

501-504, 511-514, 521, 551-556, 561, 
562, 572,573,581-584

1,945 3 Продукти
харчування

501-504, 511-514, 521, 551-556, 
561,562,572,573,581-584

3,307

4 Вантажі 3-го 
тарифного класу

023, 031, 054, 072, 075-077, 094, 
121, 122, 125, 127, 131-133, 211- 
215, 226069, 226106, 252, 256, 261, 
262, 265-268, 311-316, 321 (крім 
рейок, які перевозяться на адресу 
підприємств залізничного 
транспорту), 322-324, 331-333, 351, 
361, 362, 371, 381 (крім 381087 - 
легкові автомобілі у 
спеціалізованих вагонах для 
перевезення легкових автомобілів), 
391 (крім 391159, 391464, 391479, 
391483, 391498), 401-405, 411-413, 
414 (крім тих, які перевозяться на 
адресу підприємств залізничного 
транспорту), 415-418, 421 (крім 
вказаних у пункті 9 цих 
Коефіцієнтів та 421212*), 422, 423, 
441-443, 451-454, 461-467, 471-473, 
475, 482-485 (крім 482146, 485483,

3,722 4 Вантажі 3-го 
тарифного класу

023, 031, 054, 072, 075-077, 094, 
121, 122, 125, 127, 131-133, 211- 
215, 226069, 226106, 252, 256, 261, 
262, 265-268, 311-316, 321 (крім 
рейок, які перевозяться на адресу 
підприємств залізничного 
транспорту), 322-324, 331-333, 
351, 361, 362, 371, 381 (крім 
381087 - легкові автомобілі у 
спеціалізованих. вагонах для 
перевезення легкових 
автомобілів), 391 (крім 391159, 
391464, 391479, 391483, 391498), 
401-405,411-413,414 (крім тих, які 
перевозяться на адресу 
підприємств залізничного 
транспорту), 415-418, 421 (крім 
вказаних у пункті 9 цих 
Коефіцієнтів та 421212*), 422, 423, 
441-443, 451-454, 461-467, 471-

6,327
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485661), 486, 487 (крім 487169), 
488 (крім 488049, 488161, 488392, 
488477), 489, 515 (крім 515091), 
516, 517, 574, 591-594, 611, 621- 
626, 631-635, 641, 651-654, 661, 
671, 681-685, 711-713 (крім 711035, 
711073, 711374), 721-723, 725, 726, 
731,732, 741,742, 751-758

473, 475, 482-485 (крім 482146, 
485483, 485661), 486, 487 (крім 
487169), 488 (крім 488049, 488161, 
488392, 488477), 489, 515 (крім 
515091), 516, 517, 574, 591-594, 
611, 621-626, 631-635, 641, 651- 
654, 661, 671, 681-685, 711-713 
(крім 711035, 711073, 711374), 
721-723, 725, 726, 731, 732, 741, 
742,751-758

5 Вантажі у 
середньотоннажних 
контейнерах та 
порожні
середньотоннажні
контейнери

усі коди, 391159, 391464, 391479, 
391483,391498

2,419 5 Вантажі у 
середньотоннажних 
контейнерах та 
порожні
середньотоннажні
контейнери

усі коди, 391159, 391464, 391479, 
391483,391498

4,112

6 Порожні 
великотоннажні 
контейнери 
перевізника у 
власних вагонах та 
власних 
перевізника 
(тарифна схема 
14.1)

391479,391483 1,885 6 Порожні 
великотоннажні 
контейнери 
перевізника у 
власних вагонах та 
власних перевізника 
(тарифна схема 
14.1)

391479,391483 3,205

7 Вантажі у
великотоннажних
контейнерах та
порожні
великотоннажні
контейнери

усі коди, 391159, 391464, 391479, 
391483,391498

1,813 7 Вантажі у
великотоннажних
контейнерах та
порожні
великотоннажні
контейнери

усі коди, 391159, 391464, 391479, 
391483,391498

3,082

8 Щебінь та баласт 
(щебінь) для доріг, 
перліт, пісок, 
гранвідсів, шлаки,

231072, 232253, 232272, 232395, 
232408, 232412, 232427, 232431, 
232446, 232450, 232465, 232472,

1,695 8 Щебінь та баласт 
(щебінь) для доріг, 
перліт, пісок, 
гранвідсів, шлаки,

231072, 232253, 232272, 232395, 
232408, 232412, 232427, 232431, 
232446, 232450, 232465, 232472,

2,882
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зола, сіль, 
концентрат 
мінеральний 
«Г аліт»

234047, 235, 236, 241464, 241479, 
242128,271,341,531

зола, сіль, 
концентрат 
мінеральний 
«Г аліт»

234047, 235, 236, 241464, 241479, 
242128, 271,341,531

9 Порожні вагони 
(421034, 421180, 
421195, 421208) 
перевізника, власні 
перевізника, власні 
та орендовані (плата 
за перевезення яких 
визначається за 
тарифними схемами 
14 та 17), вагони з 
провідниками 
(421161,693157)

з-під вивантаження вантажів 1-го 
тарифного класу, 2-го тарифного 
класу, щебеню та баласту 
(щебеню) для доріг, перліту, піску, 
гранвідсіву, шлаків, золи, солі та 
концентрату мінерального «Галіт», 
продуктів харчування та 
енергетичних газів під наступне 
навантаження або під накопичення 
вагонів для наступного 
навантаження та з накопичення 
вагонів з-під вивантаження цих 
вантажів під наступне 
навантаження; рефрижераторні 
вагони та криті, переобладнані з 
рефрижераторних вагонів, 
фітингові платформи, вагони для 
перевезення легкових автомобілів 
та контрейлерних перевезень (усі 
перевезення)

1,885 9 Порожні вагони 
(421034, 421180, 
421195, 421208) 
перевізника, власні 
перевізника, власні 
та орендовані (плата 
за перевезення яких 
визначається за 
тарифними схемами 
14 та 17), вагони з 
провідниками 
(421161,693157)

з-під вивантаження вантажів 1-го 
тарифного класу, 2-го тарифного 
класу, щебеню та баласту 
(щебеню) для доріг, перліту, піску, 
гранвідсіву, шлаків, золи, солі та 
концентрату мінерального 
«Галіт», продуктів харчування та 
енергетичних газів під наступне 
навантаження або під накопичення 
вагонів для наступного 
навантаження та з накопичення 
вагонів з-під вивантаження цих 
вантажів під наступне 
навантаження; рефрижераторні 
вагони та криті, переобладнані з 
рефрижераторних вагонів, 
фітингові платформи, вагони для 
перевезення легкових автомобілів 
та контрейлерних перевезень (усі 
перевезення)

3,205

з-під вивантаження вантажів 3-го 
тарифного класу під наступне 
навантаження або під накопичення 
вагонів для наступного 
навантаження та з накопичення 
вагонів з-під вивантаження цих 
вантажів під наступне 
навантаження; з провідниками; в 
(із) ремонт(у); пересилка після 
вивантаження на промивання,

3,023 з-під вивантаження вантажів 3-го 
тарифного класу під наступне 
навантаження або під накопичення 
вагонів для наступного 
навантаження та з накопичення 
вагонів з-під вивантаження цих 
вантажів під наступне 
навантаження; з провідниками; в 
(із) ремонт(у); пересилка після 
вивантаження на промивання,

5,139
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пропарку, дезінсекцію та 
дезінфекцію; в інших випадках

пропарку, дезінсекцію та 
дезінфекцію; в інших випадках

10 Енергетичні гази 226 (крім 226021, 226069, 226106), 
711073,711374

2,599 10 Енергетичні гази 226 (крім 226021, 226069, 226106), 
711073,711374

4,418

11 Домашні речі 691 0,756 11 Домашні речі 691 1,285
12 Швидкопсувні 

вантажі та латекс, 
що перевозяться у 
рефрижераторних 
секціях

041-043,051-053, 563, 564,571, 
574, 591-595,601,602, 451078, 
451082

3,722 12 Швидкопсувні 
вантажі та латекс, 
що перевозяться у 
рефрижераторних 
секціях

041-043, 051-053, 563, 564, 571, 
574, 591-595, 601, 602, 451078, 
451082

6,327

041-043, 051-053, 563, 564, 571, 
574, 591-595, 601, 602, 451078, 
451082 у вагонах Укррефтрансу

1,813 041-043, 051-053, 563, 564, 571, 
574, 591-595, 601, 602, 451078, 
451082 у вагонах Укррефтрансу

3,082

13 Швидкопсувні 
вантажі, що 
перевозяться у 
рефрижераторних 
секціях

551-555, 561, 572, 573,581-584 2,991 13 Швидкопсувні 
вантажі, що 
перевозяться у 
рефрижераторних 
секціях

551-555, 561,572,573,581-584 5,085
551-555, 561, 572, 573, 581-584 у 
вагонах Укррефтрансу

1,461 551-555, 561, 572, 573, 581-584 у 
вагонах Укррефтрансу

2,484

14 Вантажі у 
рефконтейнерах, що 
перевозяться на 
зчепах з дизель- 
генератором

усі коди 1,813 14 Вантажі у 
рефконтейнерах, що 
перевозяться на 
зчепах з дизель- 
генератором

усі коди 3,082

15 Негабаритні
вантажі

3,023 15 Негабаритні вантажі 5,139

16 Контрейлерні
відправки

3,023 16 Контрейлерні
відправки

5,139

17 Спеціальні вантажі 3,023 17 Спеціальні вантажі 5,139
18 Військові вантажі 

(тарифна схема 15)
2,750 18 Військові вантажі 

(тарифна схема 15)
4,675

19 Проїзд провідників 
(тарифна схема 16), 
тарифи, плати та 
збори, що вказані в 
розділах II і III 
Збірника тарифів

3,023 19 Проїзд провідників 
(тарифна схема 16), 
тарифи, плати та 
збори, що вказані в 
розділах II і III 
Збірника тарифів

5,139
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20 Плата за 
користування 
вагонами та 
контейнерами, що 
вказана в розділі V 
Збірника тарифів

3,023 20 Плата за 
користування 
вагонами та 
контейнерами, що 
вказана в розділі V 
Збірника тарифів

5,139

* Для коду 421212 застосовується коефіцієнт, який встановлений для вантажу, що 
потребує прикриття.

* Для коду 421212 застосовується коефіцієнт, який встановлений 
для вантажу, що потребує прикриття.

Начальник Управління
залізничного транспорту Олександр ФЕДОРЕНКО

« » 2022 року



ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства інфраструктури України 
«Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються 

до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним 
транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги»

1. Мета
Метою прийняття проекту наказу Міністерства інфраструктури України 

«Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника 
тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги» (далі -  проект наказу) є зміна рівня тарифів на 
перевезення вантажів для безперебійного функціонування перевізного процесу 
в умовах воєнного стану, забезпечення живучості (інституційної спроможності 
та фінансової стабільності), спроможності виконання завдань і замовлень 
органів державної влади і органів військового управління.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Вантажообіг на залізничному транспорті (експортно-імпортні та 

внутрішні перевезення) залежить від стану економіки та промисловості країни. 
У результаті бойових дій, які ведуться у значній кількості областей, де 
розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни, 
зменшується вантажообіг.

Так, у березні-травні 2022 року було перевезено 27,14 млн тонн вантажів, 
що на 51,1 млн тонн, або на 65,3% менше, ніж за аналогічний період 2021 року, 
у т.ч. у внутрішньому сполученні перевезено 14,48 млн тонн (-24,3 млн тонн, 
або -62,7%>), на експорт -  10,81 млн тонн (-15,95 млн тонн, або -59,6%), імпорт
-  1,55 млн тонн (-8,31 млн тонн, або -84,3%), транзит -  0,3 млн тонн (-2,51 млн 
тонн, або -89,5%»).

Таким чином, внаслідок збройної агресії з боку росії знизився обсяг 
вантажних перевезень, що призвело до зменшення доходів в порівнянні з 
фінансовим планом АТ «Укрзалізниця», затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1791-р. Також унаслідок 
воєнного стану зросли ціни на енергоносії (зокрема на дизельне пальне). При 
цьому АТ «Укрзалізниця» здійснює безкоштовні перевезення внутрішньо 
переміщених осіб, гуманітарної допомоги, вантажів, у тому числі вантажів для 
забезпечення обороноздатності держави. З початку проведення бойових дій 
було евакуйовано майже 3,7 млн пасажирів, перевезено близько 97 тис. тонн 
гуманітарної допомоги.

Унаслідок обстрілів інфраструктурних та енергетичних об’єктів, АТ 
«Укрзалізниця» має велику кількість пошкодженого та знищеного майна, 
орієнтовні витрати на відновлення якого можуть становити близько 108 млрд 
грн.

Товариством запроваджені достатньо жорсткі заходи щодо економії 
витрат (скорочення персоналу, уведення простоїв, надання відпусток без
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збереження заробітної плати, обмеження соціальних виплат, преміального 
фонду, скорочення ремонтів основних засобів, закупівлі послуг у сторонніх 
організацій, тощо) з метою стабілізації ліквідності компанії, однак зазначених 
заходів недостатньо.

У той же час Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо 
перерозподілу бюджетного фінансування, визначеного пунктом 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 193 «Про виділення коштів з 
резервного фонду державного бюджету», а саме зменшення на 3 млрд грн з 
обсягу поточних трансфертів АТ «Укрзалізниця» і збільшено на цю суму обсяг 
закупівель першочергових товарів для населення.

Для безперебійного функціонування перевізного процесу в умовах 
воєнного стану, забезпечення живучості (інституційної спроможності та 
фінансової стабільності) та спроможності виконання завдань і замовлень 
органів державної влади і органів військового управління, АТ «Укрзалізниця» 
потребує здійснення заходів щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів 
у межах України та пов’язані з ними послуги.

Згідно з Законом України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів 
України забезпечує в сфері ціноутворення проведення державної цінової 
політики.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1392 
визначено, що тарифи на перевезення вантажів у межах України підлягають 
щорічній індексації до початку нового фінансового року.

Відповідно до Порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом, який затверджений наказом Мінінфраструктури від
08.10.2013 № 782, зареєстрованим у Мін’юсті 15.10.2013 за № 1762/24294, 
підставою для зміни рівня тарифів є зміна умов їх встановлення, що не залежать 
від господарської діяльності залізниць. Тарифи підлягають перегляду та 
змінюються в разі, якщо рівень доходів від звичайної діяльності не забезпечує 
відшкодування поточних витрат залізниць.

При діючому рівні державних регульованих тарифів розмір доходів не 
забезпечує покриття витрат та відновлення залізничної інфраструктури та 
рухомого складу, зруйнованого або пошкодженого внаслідок російської агресії, 
тому тарифи на перевезення вантажів у межах України потребують збільшення 
на 70%, що, за прогнозними розрахунками, у разі введення в дію з 01.07.2022, 
складе 29,7% в середньорічному розрахунку, дозволить отримати АТ 
«Укрзалізниця» додаткові дохо дні надходження в сумі 11 259 млн грн до кінця 
2022 року.

Зазначене дозволить:
привести до беззбиткового рівня перевезення вантажів 1-го та 2-го 

тарифних класів, порожніх вагонів з-під вивантаження вантажів 3-го тарифного 
класу, а також зменшити збитковість перевезення позакласних вантажів 
(щебінь та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, 
концентрат мінеральний «Галіт») та порожніх вагонів з-під вивантаження 
вантажів 1-го і 2-го тарифних класів;



з

за умови введення в дію з 01.07.2022 за прогнозними розрахунками 
одержати додаткові доходи АТ «Укрзалізниця» від перевезень вантажів у 
межах України та пов’язані з ними послуги до кінця року в сумі 11 259 млн грн;

збільшити фінансову можливість товариства для направлення на такі 
критичні позиції:

1) витрати операційної діяльності -  6,6 млрд грн, у т.н.:
витрати на паливо (за рахунок зростання вартості) -3 ,4  млрд грн; 
витрати на матеріали (за рахунок зростання вартості основних видів 

продукції) -  2,2 млрд грн;
витрати на оплату рахунків (за рахунок зростання критичних видів 

послуг) -  1 млрд грн;
2) витрати інвестиційної діяльності (відновлення залізничної 

інфраструктури та рухомого складу зруйнованого або пошкодженого внаслідок 
російської агресії) -  4,6 млрд грн.

3. Основні положення проекту акта
Основними положеннями проекту наказу є індексація тарифів на 

перевезення вантажів у межах України на 70%, яка вирішується тільки шляхом 
внесення відповідним наказом Мінінфраструктури змін до Коефіцієнтів, що 
застосовуються до тарифів Збірника тарифів.

4. Правові аспекти
У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:
Господарський кодекс України;
Закон України «Про ціни і ціноутворення»;
Закон України «Про транспорт»;
Закон України «Про залізничний транспорт»;
Закон України «Про природні монополії»;
постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту наказу з 01 липня 2022 року дозволить:
- за прогнозними розрахунками одержати додаткові доходи 

АТ «Укрзалізниця» від перевезення вантажів у межах України та пов’язаних з 
ними послуг у 2022 році в сумі 11 259 млрд грн;

- збільшити фінансову можливість товариства для направлення на 
критичні позиції: витрати на паливо (за рахунок зростання вартості) -  3,4 млрд 
грн, витрати на матеріали (за рахунок зростання вартості основних видів 
продукції) -  2,2 млрд грн, витрати на оплату рахунків (за рахунок зростання 
критичних видів послуг) -  1 млрд грн, витрати інвестиційної діяльності 
(відновлення залізничної інфраструктури та рухомого складу зруйнованого або 
пошкодженого внаслідок російської агресії) -  4,6 млрд грн;
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- створити можливості для забезпечення безперебійного 
функціонування перевізного процесу в умовах воєнного стану, живучості 
(інституційної спроможності та фінансової стабільності) та спроможності 
виконання завдань і замовлень органів державної влади і органів військового 
управління;

- здійснювати перевезення гуманітарної допомоги;
- забезпечувати своєчасну евакуацію населення і підприємств;
- привести до беззбиткового рівня перевезення вантажів 1-го та 2-го 

тарифних класів, порожніх вагонів з-під вивантаження вантажів 3-го тарифного 
класу, а також зменшити збитковість перевезення позакласних вантажів 
(щебінь та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, 
концентрат мінеральний «Галіт») та порожніх вагонів з-під вивантаження 
вантажів 1-го і 2-го тарифних класів.

Реалізація проекту наказу не потребує фінансування з державного чи 
місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проект наказу розміщено на офіційному вебсайті Міністерства 

інфраструктури України для проведення консультацій з громадськістю.
Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової 
та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності
Проект наказу не стосується зобов’язань України у сфері європейської 

інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод, не встановлює правил і процедур, які можуть містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень, не впливає на права та 
можливості жінок і чоловіків та не створює підстави для дискримінації.

8. Прогноз результатів
Реалізація наказу дозволить:
- за прогнозними розрахунками одержати додаткові доходи 

АТ «Укрзалізниця» від перевезення вантажів у межах України та пов’язаних з 
ними послуг у 2022 році в сумі 11 259 млрд грн;

- збільшити фінансову можливість товариства для направлення на 
критичні позиції: витрати на паливо (за рахунок зростання вартості) -  3,4 млрд 
грн, витрати на матеріали (за рахунок зростання вартості основних видів 
продукції) -  2,2 млрд грн, витрати на оплату рахунків (за рахунок зростання 
критичних видів послуг) -  1 млрд грн, витрати інвестиційної діяльності 
(відновлення залізничної інфраструктури та рухомого складу зруйнованого або 
пошкодженого внаслідок російської агресії) -  4,6 млрд грн;
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- створити можливості для забезпечення безперебійного 
функціонування перевізного процесу в умовах воєнного стану, живучості 
(інституційної спроможності та фінансової стабільності) та спроможності 
виконання завдань і замовлень органів державної влади і органів військового 
управління;

- здійснювати перевезення гуманітарної допомоги;
- забезпечувати своєчасну евакуацію населення;
- привести до беззбиткового рівня перевезення вантажів 1-го та 2-го 

тарифних класів, порожніх вагонів з-під вивантаження вантажів 3-го тарифного 
класу, а також зменшити збитковість перевезення позакласних вантажів 
(щебінь та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, 
концентрат мінеральний «Галіт») та порожніх вагонів з-під вивантаження 
вантажів 1-го і 2-го тарифних класів.

Інформація про вплив реалізації наказу Міністерства інфраструктури 
України «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів 
Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах 
України та пов’язані з ними послуги» на інтереси заінтересованих сторін 
викладена в додатку до пояснювальної записки.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

« » 2022 року



Додаток
до пояснювальної записки 
(пункт 8)

ІНФОРМАЦІЯ
про вплив реалізації наказу Міністерства інфраструктури України «Про 

внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів 
на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та 

пов’язані з ними послуги» на інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована
сторона

Вплив реалізації акта 
на заінтересовану 

сторону
Пояснення очікуваного впливу

АТ «Укрзалізниця» Дозволить
АТ «Укрзалізниця» 
здійснити зміну рівня 
тарифів з 01.07.2022 на 
перевезення вантажів у 
межах України 
шляхом підвищення 
тарифів на 
перевезення вантажів у 
межах України та 
пов’язані з ними 
послуги на 70%.

Введення в дію з 01.07.2022 
дозволить:

за прогнозними 
розрахунками одержати 
додаткові доходи АТ 
«Укрзалізниця» від 
перевезення вантажів у межах 
України та пов’язаних з ними 
послуг у 2022 році в сумі 11 259 
млн грн;

збільшити фінансову 
можливість товариства для 
направлення на критичні 
позиції: витрати на паливо 
(за рахунок зростання вартості) 
-  3,4 млрд грн, витрати на 
матеріали (за рахунок 
зростання вартості основних 
видів продукції) -  2,2 млрд грн, 
витрати на оплату рахунків (за 
рахунок зростання критичних 
видів послуг) -  1 млрд грн, 
витрати інвестиційної 
діяльності (відновлення 
залізничної інфраструктури та 
рухомого складу зруйнованого 
або пошкодженого внаслідок 
російської агресії) -  4,6 млрд 
грн;

створити можливості для 
забезпечення безперебійного



функціонування перевізного 
процесу в умовах воєнного 
стану, живучості 
(інституційної спроможності 
та фінансової стабільності) та 
спроможності виконання 
завдань і замовлень органів 
державної влади і органів 
військового управління;

привести до 
беззбиткового рівня 
перевезення вантажів 1-го та 2- 
го тарифних класів, а також 
порожніх вагонів з-під 3-го 
тарифного класу, зменшити 
збитковість перевезення 
позакласних вантажів (щебінь 
та баласт (щебінь) для доріг, 
перліт, пісок, гранвідсів, 
шлаки, зола, сіль, концентрат 
мінеральний «Г аліт») та 
порожніх вагонів з-під 
вивантаження вантажів 1-го та 
2-го тарифних класів.

Суб’єкти
господарювання

Витрати на вантажні 
перевезення 
залізничним 
транспортом зростуть 
у 2022 році на 11 259 
млн грн без ПДВ.

Забезпечення потреб 
вантажовласників у 
перевезеннях вантажів, в тому 
числі гуманітарної допомоги та 
евакуації підприємств.

Держава Забезпечення 
безперебійного 
функціонування 
перевізного процесу в 
умовах воєнного 
стану, перевезень 
стратегічно важливих 
для держави і органів 
військового 
управління вантажів та 
підтримка
інфраструктури у 
належному технічному 
стані, що в свою чергу

Створення можливості для 
забезпечення безперебійного 
функціонування перевізного 
процесу в умовах воєнного 
стану та спроможності 
виконання завдань і замовлень 
органів державної влади і 
органів військового 
управління, в тому числі 
здійснення перевезень 
гуманітарної допомоги, 
евакуації підприємств, 
забезпечення своєчасної 
евакуації населення.



забезпечить безпеку 
руху на транспорті



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
до проекту наказу Міністерства інфраструктури України 

«Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів 
Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 

межах України та пов’язані з ними послуги»

І. Визначення проблеми
Вантажообіг на залізничному транспорті (експортно-імпортні та внутрішні 

перевезення) залежить від стану економіки та промисловості країни. У 
результаті бойових дій, які ведуться у значній кількості областей, де розташовані 
підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни, зменшується 
вантажообіг.

Так, у березні-травні 2022 року було перевезено 27,14 млн тонн вантажів, 
що на 51,1 млн тонн, або на 65,3% менше, ніж за аналогічний період 2021 року, 
у т.ч. у внутрішньому сполученні перевезено 14,48 млн тонн (-24,3 млн тонн, або 
-62,7%), на експорт -  10,81 млн тонн (-15,95 млн тонн, або -59,6%), імпорт -
1,55 млн тонн (-8,31 млн тонн, або -84,3%), транзит -  0,3 млн тонн (-2,51 млн 
тонн, або -89,5%).

Таким чином, внаслідок збройної агресії з боку росії знизився обсяг 
вантажних перевезень, що призвело до зменшення доходів в порівнянні з 
фінансовим планом АТ «Укрзалізниця», затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1791 -р. Також унаслідок 
воєнного стану зросли ціни на енергоносії (зокрема на дизельне пальне). При 
цьому АТ «Укрзалізниця» здійснює безкоштовні перевезення внутрішньо 
переміщених осіб, гуманітарної допомоги, вантажів, у тому числі вантажів для 
забезпечення обороноздатності держави. З початку проведення бойових дій було 
евакуйовано майже 3,7 млн пасажирів, перевезено близько 97 тис. тонн 
гуманітарної допомоги.

Унаслідок обстрілів інфраструктурних та енергетичних об’єктів, 
АТ «Укрзалізниця» має велику кількість пошкодженого та знищеного майна, 
орієнтовні витрати на відновлення якого можуть становити близько 
108 млрд грн.

Товариством запроваджені достатньо жорсткі заходи щодо економії витрат 
(скорочення персоналу, уведення простоїв, надання відпусток без збереження 
заробітної плати, обмеження соціальних виплат, преміального фонду, 
скорочення ремонтів основних засобів, закупівлі послуг у сторонніх організацій, 
тощо) з метою стабілізації ліквідності компанії, однак зазначених заходів 
недостатньо.

У той же час Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо 
перерозподілу бюджетного фінансування, визначеного пунктом 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 193 «Про виділення коштів з 
резервного фонду державного бюджету», а саме зменшення на 3 млрд грн з 
обсягу поточних трансфертів АТ «Укрзалізниця» і збільшено на цю суму обсяг 
закупівель першочергових товарів для населення.
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Для безперебійного функціонування перевізного процесу в умовах 
воєнного стану, забезпечення живучості (інституційної спроможності та 
фінансової стабільності) та спроможності виконання завдань і замовлень органів 
державної влади і органів військового управління, АТ «Укрзалізниця» потребує 
здійснення заходів щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів у межах 
України та пов’язані з ними послуги.

Згідно з Законом України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів 
України забезпечує в сфері ціноутворення проведення державної цінової 
політики.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1392 визначено, 
що тарифи на перевезення вантажів у межах України підлягають щорічній 
індексації до початку нового фінансового року.

Відповідно до Порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом, який затверджений наказом Мінінфраструктури від
08.10.2013 № 782, зареєстрованим у М ін’юсті 15.10.2013 за № 1762/24294, 
підставою для зміни рівня тарифів є зміна умов їх встановлення, що не залежать 
від господарської діяльності залізниць. Тарифи підлягають перегляду та 
змінюються в разі, якщо рівень доходів від звичайної діяльності не забезпечує 
відшкодування поточних витрат залізниць.

При діючому рівні державних регульованих тарифів розмір доходів не 
забезпечує покриття витрат та відновлення залізничної інфраструктури та 
рухомого складу, зруйнованого або пошкодженого внаслідок російської агресії, 
тому тарифи на перевезення вантажів у межах України потребують збільшення 
на 70%, що, за прогнозними розрахунками, у разі введення в дію з 01.07.2022, 
складе 29,7% в середньорічному розрахунку, дозволить отримати АТ 
«Укрзалізниця» додаткові доходні надходження в сумі 11 259 млн грн до кінця 
2022 року.

Слід також зауважити, що на сьогодні, враховуючи зростання собівартості 
перевезень, перевезення вантажів позакласної групи (щебінь, пісок, перліт, сіль, 
тощо), вантажів 1-го, 2-го тарифних класів та порожніх вагонів є збитковими та 
здійснюються з від’ємною рентабельністю.

Вантажі
Середня
відстань,

км

Тариф
ДО

зміни,
грн/

тонну

Тариф
після
зміни,
грн/

тонну

Собівар
тість,
грн/

вагон

Рентабель
ність при 
діючих 

тарифах, %

Рентабель
ність за 
умови 

індексації,
%

вантажі 1 тарифного 
класу 671 12889 21 912 17 989 -28,3% 21,8%

вантажі 2 тарифного 
класу 628 13687 23 269 15 618 -12,4% 49,0%

вантажі 3 тарифного 
класу 585 17181 29 207 14 080 22,0% 107,4%

Позакласні (щебінь, 
пісок, перліт, сіль, 
тощо)

440 6504 11 056 11 989 -45,8% -7,8%



з

порожні вагони з-під 
1,2 тарифних класів 496 2457 4 177 5 928 -58,5% -29,5%

порожні вагони з-під 
3 тарифного класу 496 3941 6 699 5 928 -33,5% 13,0%

Після зміни рівня тарифів перевезення порожніх вагонів з-під 
вивантаження вантажів 1-го і 2-го тарифного класу та позакласних вантажів 
(щебінь та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, 
концентрат мінеральний «Галіт») залишаться з від’ємною рентабельністю.

Зміна транспортної складової в кінцевій ціні продукції за умови 
впровадження наказу складе від 0,4% до 13,2%.

№
з/п

Найменування
вантажів

Частка інфраструктурної 
складової тарифу в кінцевій 

ціні продукції в умовах Відхилення
(гр.4-гр.З)

діючих
тарифів

зміни 
тарифів з 

01.07.2022
1 2 3 4 5
1 Вугілля 2,0% 3,3% 1,3%
2 Руда залізна 5,6% 9,2% 3,6%
3 Чорні метали 1,6% 2,6% 1,1%

4 Зернові вантажі 
(пшениця) 3,6% 6,0% 2,4%

5 Вапняк 41,7% 54,9% 13,2%
6 Бензин 0,6% 1,0% 0,4%
7 Кокс 2,2% 3,7% 1,5%
8 Цемент 5,7% 9,3% 3,6%
9 Брухт чорних металів 3,3% 5,6% 2,2%
10 Нафта 1,4% 2,3% 1,0%
11 Щебінь 24,9% 36,1% 11,2%
12 Цукор 0,7% 1,1% 0,5%
13 Сіль 2,4% 4,1% 1,6%

Зазначена зміна рівня тарифів дозволить:
привести до беззбиткового рівня перевезення вантажів 1-го та 2-го 

тарифних класів, порожніх вагонів з-під вивантаження вантажів 3-го тарифного 
класу, а також зменшити збитковість перевезення позакласних вантажів (щебінь 
та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, 
концентрат мінеральний «Галіт») та порожніх вагонів з-під вивантаження 
вантажів 1-го і 2-го тарифних класів;

за умови введення в дію з 01.07.2022 за прогнозними розрахунками 
одержати додаткові доходи АТ «Укрзалізниця» від перевезень вантажів у межах 
України та пов’язані з ними послуги до кінця року в сумі 11 259 млн грн;

збільшити фінансову можливість товариства для направлення на наступні 
критичні позиції:
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1) витрати операційної діяльності -  6,6 млрд грн, у т.н.:
витрати на паливо (за рахунок зростання вартості) -  3,4 млрд грн 

(питома вага дизельного пального в загальній сумі зростання витрат на паливо 
(3,4 млрд грн) становить понад 60%;

витрати на матеріали (за рахунок зростання вартості основних видів 
продукції) -  2,2 млрд грн (зростання витрат на матеріали (внаслідок збільшення 
вартості ТМЦ) передбачено за рахунок таких основних видів продукції, як матеріали 
верхньої будови колії (на 42%), запасні частини для рухомого складу (на 36%), 
бандажі (на 25%), прокат чорних металів (на 40%), прокат кольорових металів 
(на 51%>), кабельно-провідникова продукція (на 32%), підшипники (на 44%), 
акумуляторні батареї (на 35%);

витрати на оплату рахунків (за рахунок зростання критичних видів 
послуг) -  1 млрд грн (оплата рахунків та закупівля послуг від сторонніх 
організацій наразі призупинена та відтермінована на післявоєнні часи, при цьому 
товариство вимушено сплачувати такі критичні витрати як комунальні послуги, 
які зросли тільки в І кварталі 2022 року до аналогічного періоду минулого року 
в 3,1 раза, що дасть до кінця 2022 року близько 1 млрд грн);

2) витрати інвестиційної діяльності (відновлення залізничної 
інфраструктури та рухомого складу зруйнованого або пошкодженого внаслідок 
російської агресії) -  4,6 млрд грн.

За час російської агресії зруйновано 6,3 тис. км залізничного полотна та 42 
мости, але АТ «Укрзалізниця» докладає максимум зусиль для відновлення 
пошкоджених колій. Завдяки розгалуженій системі колій, Товариство швидко 
переорієнтовує вантажопотік на непошкоджені дільниці.

У цю війну АТ «Укрзалізниця» намагається виконувати всі завдання, які 
перед нею ставить влада, і постійно демонструє свою ефективність. Проте 
залізниці важко працювати в такому ритмі, забезпечувати потреби держави та 
при цьому дотримуватись безпеки руху.

На сьогодні є потреба в відновленні інфраструктури, локомотивах, 
двигунах для модернізації інших наших локомотивів, спецмашинах для 
відновлення інфраструктури та інше.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни -

Держава +

Суб’єкти
господарювання*

+

* Кількість суб’єктів господарювання станом на 01.06.2022 -  8 225
(кількість потенційних учасників перевізного процесу періодично змінюється). 

Суб’єкти господарювання на ринку залізничних вантажних перевезень:
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перевізник;
вантажовідправники, вантажоодержувачі, які є учасниками процесу 

перевезення залізничним транспортом вантажів.
Вплив на суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва від 

зміни державних регульованих тарифів на перевезення вантажів до кінця року 
складе 29,7%.

II. Цілі державного регулювання
Головною ціллю державного регулювання є зміна рівня тарифів на 

перевезення вантажів з метою забезпечення безперебійного функціонування 
перевізного процесу в умовах воєнного стану, забезпечення живучості 
(інституційної спроможності та фінансової стабільності) та спроможності 
виконання завдань і замовлень органів державної влади і органів військового 
управління, що реалізується тільки шляхом прийняття відповідного проекту 
наказу Мінінфраструктури, яким будуть внесені зміни до Коефіцієнтів, що 
застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.
Вид

альтернативи
Опис альтернативи

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання.
Тарифи на перевезення вантажів не дозволяють 

отримати доходні надходження на рівні, необхідному для 
відновлення пошкодженого та знищеного майна в 
результаті військової агресії росії.

Залишається ризик незабезпечення перевезення 
евакуаційних рейсів населення та підприємств, 
гуманітарної допомоги, вантажів, в тому числі вантажів для 
забезпечення обороноздатності держави.

Неможливість забезпечення безперебійного 
функціонування перевізного процесу в умовах воєнного 
стану, незабезпечення живучості (інституційної 
спроможності та фінансової стабільності) та спроможності 
виконання завдань і замовлень органів державної влади і 
органів військового управління.

Рівень доходів не забезпечуватиме відшкодування 
поточних витрат.

Перевезення вантажів позакласної групи (щебінь та 
баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, 
зола, сіль, концентрат мінеральний «Галіт»), вантажів 1-го, 
2-го тарифних класів та порожніх вагонів залишаться
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збитковими (здійснюватимуться з від’ємною 
рентабельністю).

Альтернатива 2. Прийняття регуляторного акта дозволить: 
забезпечити можливість безперебійного функціонування 

перевізного процесу в умовах воєнного стану, живучість 
(інституційну спроможність та фінансову стабільність) та 
спроможність виконання завдань і замовлень органів 
державної влади і органів військового управління;

забезпечити спроможність здійснення евакуаційних 
рейсів населення та підприємств, перевезення гуманітарної 
допомоги, вантажів, у тому числі вантажів для забезпечення 
обороноздатності держави.

привести до беззбиткового рівня перевезення вантажів 1 - 
го та 2-го тарифних класів, порожніх вагонів з-під 
вивантаження вантажів 3-го тарифного класу, а також 
зменшити збитковість перевезення позакласних вантажів 
(щебінь та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, 
гранвідсів, шлаки, зола, сіль, концентрат мінеральний 
«Галіт») та порожніх вагонів з-під вивантаження вантажів 
1 -го і 2-го тарифних класів;

частково відновити інфраструктуру залізничного 
транспорту, що зруйнована агресором;

забезпечити рух поїздів в умовах протистояння України 
російському вторгненню;

за прогнозними розрахунками одержати додаткові 
доходи АТ «Укрзалізниця» від перевезень вантажів у межах 
України та пов’язані з ними послуги у 2022 році в сумі 11 
259 млн грн, завдяки чому збільшити фінансову 
спроможність товариства для спрямування на такі критичні 
позиції:

1) витрати операційної діяльності - 6,6 млрд грн, у т.ч.:
- витрати на паливо (за рахунок зростання вартості) -  

3,4 млрд грн;
- витрати на матеріали (за рахунок зростання вартості 

основних видів продукції) -  2,2 млрд грн;
- витрати на оплату рахунків (за рахунок зростання 

критичних видів послуг) -  1 млрд грн.
2) витрати інвестиційної діяльності (відновлення 

залізничної інфраструктури та рухомого складу 
зруйнованого або пошкодженого внаслідок російської 
агресії) -  4,6 млрд. грн.

Інші способи, що не передбачають розроблення та затвердження 
регуляторного акта, є неприйнятними, оскільки вирішення проблеми лежить



7

передусім у правовій площині, тому що рівень тарифів визначається величиною 
Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 
Оцінка впливу на сферу інтересів держави.__________________

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернатива 1. Неможливість безперебійного 
функціонування перевізного 
процесу в умовах воєнного 
стану, невиконання завдань і 
замовлень органів державної 
влади і органів військового 
управління.
Ризик неможливості 
забезпечення перевезення 
евакуаційних рейсів населення 
та підприємств, гуманітарної 
допомоги, вантажів, у тому 
числі вантажів для 
забезпечення
обороноздатності держави.

Альтернатива 2. Забезпечення безперебійного 
функціонування перевізного 
процесу в умовах воєнного 
стану, виконання завдань і 
замовлень органів державної 
влади і органів військового 
управління. Забезпечення 
перевезення евакуаційних 
рейсів населення та 
підприємств, гуманітарної 
допомоги, вантажів, у тому 
числі вантажів для 
забезпечення
обороноздатності держави. 
Позитивний вплив на 
міжнародну торгівлю шляхом 
забезпечення можливості 
здійснення перевезень та 
обсяги залучення інвестицій
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шляхом формування
позитивного іміджу
перевізника
АТ «Укрзалізниця», який в 
змозі вчасно відновлювати 
інфраструктуру та
забезпечувати перевезення 
навіть у режимі воєнного 
стану, забезпечення
виконання міжнародних 
зобов’язань

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

№

Група
суб’єктів

господарю
вання

Кількість
суб’єктів1

Вигоди Витрати

1 Перевізник 
(АТ «Укр
залізниця»)

1 Прийняття рішення дозволить: 
забезпечити можливість 
безперебійного
функціонування перевізного 
процесу в умовах воєнного 
стану, живучість (інституційну 
спроможність та фінансову 
стабільність) та спроможність 
виконання завдань і замовлень 
органів державної влади і 
органів військового 
управління;
забезпечити спроможність 
здійснення евакуаційних 
рейсів населення та 
підприємств, перевезення 
гуманітарної допомоги, 
вантажів, у тому числі вантажів 
для забезпечення 
обороноздатності держави, 
привести до беззбиткового 
рівня перевезення вантажів 1- 
го та 2-го тарифних класів, 
порожніх вагонів з-під 
вивантаження вантажів 3-го
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тарифного класу, а також 
зменшити збитковість
перевезення позакласних 
вантажів (щебінь та баласт 
(щебінь) для доріг, перліт, 
пісок, гранвідсів, шлаки, зола, 
сіль, концентрат мінеральний 
«Галіт») та порожніх вагонів з- 
під вивантаження вантажів 1- 
го і 2-го тарифних класів; 
частково відновити
інфраструктуру залізничного 
транспорту, що зруйнована 
агресором;
забезпечити рух поїздів в 
умовах протистояння України 
російському вторгненню; 
за прогнозними розрахунками 
одержати додаткові доходи 
АТ «Укрзалізниця» від 
перевезень вантажів у межах 
України та пов’язані з ними 
послуги у 2022 році в сумі 
11 259 млн грн, завдяки чому 
збільшити фінансову
можливість товариства для 
спрямування на такі критичні 
позиції:
1) витрати операційної 
діяльності - 6,6 млрд грн, у т.ч.:

витрати на паливо (за 
рахунок зростання вартості) -  
3,4 млрд грн;

витрати на матеріали (за 
рахунок зростання вартості 
основних видів продукції) -  2,2 
млрд грн;

витрати на оплату 
рахунків (за рахунок зростання 
критичних видів послуг) -  1 
млрд грн.
2) витрати інвестиційної 
діяльності (відновлення 
залізничної інфраструктури та
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рухомого складу зруйнованого 
або пошкодженого внаслідок 
російської агресії) - 4,6 млрд. 
грн.

2 Вантажо
власники

8 225 Покращення якості послуг 
інфраструктури за рахунок 
направлення коштів на 
збільшення фінансової 
можливості для відновлення та 
підтримки інфраструктури в 
належному стані, що 
пошкоджена під час військової 
агресії росії.

Збільшення на
11 259 млн грн.
витрат на оплату
перевезень
вантажів
залізничним
транспортом

Приблизна оціночна кількість суб’єктів господарювання за даними 
АТ «Укрзалізниця».

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість
суб’єктів
господарювання,
що підпадають
під дію
регулювання,
одиниць*

н/д н/д 8 225

Питома вага 
групи у 
загальній 
кількості, 
відсотків

н/д н/д 100

* Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, за групами 
визначити неможливо, оскільки, за інформацією Держстату, суб’єкт господарювання може 
належати до групи «Великі», при цьому частка перевезень залізничним транспортом буде 
зовсім незначна, та навпаки.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 
досягнення цілей

Рейтинг
результа Бал
тивності результативності
(досяг (за 4-бальною Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
нення системою

цілей під оцінювання)
час
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вирішення
проблеми)
Альтернат 
ива 1.

1 Тарифи на перевезення вантажів не 
дозволяють отримати доходні надходження на 
рівні, необхідному для відновлення 
пошкодженого та знищеного майна в результаті 
військової агресії росії.

Залишається ризик незабезпечення 
перевезення евакуаційних рейсів населення та 
підприємств, гуманітарної допомоги, вантажів, 
у тому числі вантажів для забезпечення 
обороноздатності держави.

Неможливість забезпечення 
безперебійного функціонування перевізного 
процесу в умовах воєнного стану, 
незабезпечення живучості (інституційної 
спроможності та фінансової стабільності) та 
спроможності виконання завдань і замовлень 
органів державної влади і органів військового 
управління.

Рівень доходів не забезпечуватиме 
відшкодування поточних витрат.

Перевезення вантажів позакласної групи 
(щебінь та баласт (щебінь) для доріг, перліт, 
пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, концентрат 
мінеральний «Галіт»), вантажів 1-го, 2-го 
тарифних класів та порожніх вагонів 
залишаться збитковими (здійснюватимуться з 
від’ємною рентабельністю).

Альтернат 
ива 2.

2 Прийняття регуляторного акта дозволить: 
забезпечити можливість безперебійного 

функціонування перевізного процесу в умовах 
воєнного стану, живучість (інституційну 
спроможність та фінансову стабільність) та 
спроможність виконання завдань і замовлень 
органів державної влади і органів військового 
управління;

забезпечити спроможність здійснення 
евакуаційних рейсів населення та підприємств, 
перевезення гуманітарної допомоги, вантажів, 
у тому числі вантажів для забезпечення 
обороноздатності держави.

привести до беззбиткового рівня 
перевезення вантажів 1-го та 2-го тарифних
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класів, порожніх вагонів з-під вивантаження 
вантажів 3-го тарифного класу, а також 
зменшити збитковість перевезення позакласних 
вантажів (щебінь та баласт (щебінь) для доріг, 
перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, 
концентрат мінеральний «Галіт») та порожніх 
вагонів з-під вивантаження вантажів 1-го і 2-го 
тарифних класів;

частково відновити інфраструктуру 
залізничного транспорту, що зруйнована 
агресором;

забезпечити рух поїздів в умовах 
протистояння України російському 
вторгненню;

за прогнозними розрахунками одержати 
додаткові доходи АТ «Укрзалізниця» від 
перевезень вантажів у межах України та 
пов’язані з ними послуги у 2022 році в сумі 
11 259 млн грн, завдяки чому збільшити 
фінансову можливість товариства для 
направлення на наступні критичні позиції:

1) витрати операційної діяльності - 6,6 
млрд грн, у т.ч.:

витрати на паливо (за рахунок 
зростання вартості) -  3,4 млрд грн;

витрати на матеріали (за рахунок 
зростання вартості основних видів продукції) -  
2,2 млрд грн;

витрати на оплату рахунків (за 
рахунок зростання критичних видів послуг) -  1 
млрд грн.

2) витрати інвестиційної діяльності 
(відновлення залізничної інфраструктури та 
рухомого складу зруйнованого або 
пошкодженого внаслідок російської агресії) - 
4,6 млрд. грн._______________________________

Рейтинг
результа
тивності

Вигоди (підсумок) Витрати
(підсумок)

Обґрунтування відповідного 
місця альтернативи в рейтингу

Альтерна
тива 1.

відсутні відсутні Тарифи на перевезення 
вантажів не дозволяють отримати
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доходні надходження на рівні, 
необхідному для відновлення 
пошкодженого та знищеного 
майна в результаті військової 
агресії росії.

Неможливість забезпечення 
безперебійного функціонування 
перевізного процесу в умовах 
воєнного стану, незабезпечення 
живучості (інституційної 
спроможності та фінансової 
стабільності) та спроможності 
виконання завдань і замовлень 
органів державної влади і органів 
військового управління.

Рівень доходів не 
забезпечуватиме відшкодування 
поточних витрат.

Перевезення вантажів 
позакласної групи (щебінь та 
баласт (щебінь) для доріг, перліт, 
пісок, гранвідсів, шлаки, зола, 
сіль, концентрат мінеральний 
«Галіт»), вантажів 1-го, 2-го 
тарифних класів та порожніх 
вагонів залишаться збитковими 
(здійснюватимуться з від’ємною 
рентабельністю).

Альтернат 
ива 2.

Прийняття 
регуляторного 
акта дозволить: 

забезпечити 
можливість 
безперебійного 
функціонування 
перевізного 
процесу в умовах 
воєнного стану, 
живучість 
(інституційну 
спроможність та 
фінансову 
стабільність) та 
спроможність

відсутні Прийняття регуляторного акта 
дозволить:

забезпечити можливість 
безперебійного функціонування 
перевізного процесу в умовах 
воєнного стану, живучість 
(інституційну спроможність та 
фінансову стабільність) та 
спроможність виконання завдань і 
замовлень органів державної 
влади і органів військового 
управління;

забезпечити спроможність 
здійснення евакуаційних рейсів 
населення та підприємств, 
перевезення гуманітарної
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виконання завдань 
і замовлень
органів державної 
влади і органів 
військового 
управління;

за прогнозними 
розрахунками 
одержати 
додаткові доходи 
АТ
«У крзалізниця» 
від перевезень 
вантажів у межах 
України та
пов’язані з ними 
послуги у 2022 
році в сумі 11 259 
млн грн, завдяки 
чому збільшити 
фінансову 
можливість 
товариства для 
направлення на 
наступні критичні 
позиції.

допомоги, вантажів, в тому числі 
вантажів для забезпечення 
обороноздатності держави.

привести до беззбиткового 
рівня перевезення вантажів 1-го та 
2-го тарифних класів, порожніх 
вагонів з-під вивантаження 
вантажів 3-го тарифного класу, а 
також зменшити збитковість 
перевезення позакласних
вантажів (щебінь та баласт 
(щебінь) для доріг, перліт, пісок, 
гранвідсів, шлаки, зола, сіль, 
концентрат мінеральний «Галіт») 
та порожніх вагонів з-під 
вивантаження вантажів 1-го і 2-го 
тарифних класів;

частково відновити
інфраструктуру залізничного 
транспорту, що зруйнована 
агресором;

забезпечити рух поїздів в 
умовах протистояння України 
російському вторгненню;

за прогнозними розрахунками 
одержати додаткові доходи 
АТ «Укрзалізниця» від перевезень 
вантажів у межах України та 
пов’язані з ними послуги у 2022 
році в сумі 11 259 млн грн, 
завдяки чому збільшити 
фінансову можливість товариства 
для направлення на наступні 
критичні позиції:

1) витрати операційної
діяльності - 6,6 млрд грн, у т.ч.: 

витрати на паливо (за 
рахунок зростання вартості) -  3,4 
млрд грн;

витрати на матеріали (за 
рахунок зростання вартості 
основних видів продукції) -  2,2 
млрд грн;______________________ _
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витрати на оплату рахунків 
(за рахунок зростання критичних 
видів послуг) -  1 млрд грн.

2) витрати інвестиційної 
діяльності (відновлення
залізничної інфраструктури та 
рухомого складу зруйнованого 
або пошкодженого внаслідок 
російської агресії) - 4,6 млрд. грн.

Рейтинг Аргументи щодо переваги 
обраної 

альтернативи/ причини 
відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта
Альтернатива 1. Від зазначеної альтернативи 

слід відмовитись, оскільки 
існуючий рівень тарифів не 
покриває витрати на 
здійснення перевезень, у 
зв’язку з чим під загрозою 
виконання відновлення 
інфраструктури, 
зруйнованою внаслідок 
військової агресії

Відсутні

Альтернатива 2. Дозволить забезпечити 
можливість безперебійного 
функціонування перевізного 
процесу в умовах воєнного 
стану, живучість 
(інституційну спроможність 
та фінансову стабільність) та 
спроможність виконання 
завдань і замовлень органів 
державної влади і органів 
військового управління.

Відсутні

У. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 
проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблеми, є прийняття 
регуляторного акта.

Акт спрямований на зміну рівня вантажних тарифів та отримання 
додаткових доходних надходжень для забезпечення безперебійного 
функціонування перевізного процесу в умовах воєнного стану, забезпечення 
живучості (інституційної спроможності та фінансової стабільності),
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спроможності виконання завдань і замовлень органів державної влади і органів 
військового управління

Очікуваний позитивний ефект -  за прогнозними розрахунками одержати 
додаткові доходи АТ «Укрзалізниця» від перевезень вантажів у межах України 
та пов’язані з ними послуги у 2022 році в сумі 11 259 млн грн, завдяки чому 
збільшити фінансову можливість товариства для направлення на наступні 
критичні позиції:

1) витрати операційної діяльності - 6,6 млрд грн, у т.ч.:
витрати на паливо (за рахунок зростання вартості) -3 ,4  млрд грн; 
витрати на матеріали (за рахунок зростання вартості основних видів 

продукції) -  2,2 млрд грн;
витрати на оплату рахунків (за рахунок зростання критичних видів 

послуг) -  1 млрд грн.
2) витрати інвестиційної діяльності (відновлення залізничної 

інфраструктури та рухомого складу зруйнованого або пошкодженого внаслідок 
російської агресії) -  4,6 млрд. грн.

Упровадження запропонованого регуляторного акта не потребує 
додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які відповідно 
до чинного законодавства України є учасниками процесу перевезення вантажів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати 
або виконувати ці вимоги

Прийняття регуляторного акта дозволить:
забезпечити можливість безперебійного функціонування перевізного 

процесу в умовах воєнного стану, живучість (інституційну спроможність та 
фінансову стабільність) та спроможність виконання завдань і замовлень органів 
державної влади і органів військового управління;

забезпечити спроможність здійснення евакуаційних рейсів населення та 
підприємств, перевезення гуманітарної допомоги, вантажів, у тому числі 
вантажів для забезпечення обороноздатності держави.

привести до беззбиткового рівня перевезення вантажів 1-го та 2-го 
тарифних класів, порожніх вагонів з-під вивантаження вантажів 3-го тарифного 
класу, а також зменшити збитковість перевезення позакласних вантажів (щебінь 
та баласт (щебінь) для доріг, перліт, пісок, гранвідсів, шлаки, зола, сіль, 
концентрат мінеральний «Галіт») та порожніх вагонів з-під вивантаження 
вантажів 1-го і 2-го тарифних класів;

частково відновити інфраструктуру залізничного транспорту, що 
зруйнована агресором;

забезпечити рух поїздів в умовах протистояння України російському 
вторгненню;
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за прогнозними розрахунками одержати додаткові доходи 
АТ «Укрзалізниця» від перевезень вантажів у межах України та пов’язані з ними 
послуги у 2022 році в сумі 11259 млн грн, завдяки чому збільшити фінансову 
можливість товариства для направлення на наступні критичні позиції:

1) витрати операційної діяльності - 6,6 млрд грн, у т.ч.:
витрати на паливо (за рахунок зростання вартості) -3 ,4  млрд грн; 
витрати на матеріали (за рахунок зростання вартості основних видів 

продукції) -  2,2 млрд грн;
витрати на оплату рахунків (за рахунок зростання критичних видів 

послуг) -  1 млрд грн.
2) витрати інвестиційної діяльності (відновлення залізничної 

інфраструктури та рухомого складу зруйнованого або пошкодженого внаслідок 
російської агресії) -  4,6 млрд. грн.

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не понесуть 
витрат на виконання вимог регуляторного акта.

Проведення М-тесту недоцільне, тому що частка перевезень, які 
здійснюють підприємства малого бізнесу, становить менше 3% загального 
обсягу перевезень.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати в часі.
Регуляторний акт набирає чинності з дня офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Найменування показника Розмір показника
Суб’єкти господарювання, на яких 
поширюватиметься дія акта

8 225

Розмір коштів, що витрачатиметься 
суб’єктами господарювання на 
виконання вимог акта

Витрати на вантажні перевезення 
залізничним транспортом зростуть на 
11 259 млн грн без ПДВ.

Рівень інформованості суб’єктів Середній, розміщення проекту 
регуляторного акта на офіційному 
сайті Міністерства інфраструктури 
України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії цього регуляторного акта буде 
здійснюватися після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого 
починається проведення повторного відстеження результативності дії акта.

З метою оцінки ступеня досягнення регуляторним актом визначених цілей 
повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводитися



через рік після набрання ним чинності, але не пізніше ніж через два роки з дня 
набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта будуть 
здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності дії цього акта.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження, -  статистичні дані 
за основними показниками результативності дії регуляторного акта та дані, 
отримані шляхом дослідження показників.

Виконавець заходів -  Міністерство інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

« » 2022 року



Додаток 1 
до аналізу регуляторного впливу

БЮ ДЖЕТНІ ВИТРАТИ 
на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Міністерство інфраструктури України 
(назва державного органу)_____

Процедура 
регулювання 

суб’єктів великого і 
середнього 

підприємництва 
(розрахунок на 

одного типового 
суб’єкта 

господарювання)

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру

Вартість часу 
співробітника 

органу 
державної 

влади 
відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата)

Оцінка 
кількості 

процедур за 
рік, що 

припадають 
на одного 
суб’єкта

Оцінка 
кількості суб’єктів, 
що підпадають під 

дію процедури 
регулювання

Витрати на 
адміністрування 
регулювання* 

(за рік), гривень

1. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання

X X X X X

Разом за рік X X X X X

Сумарно за 5 років X X X X X



Додаток 2
до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий
номер

Витрати За
перший

рік

За п’ять 
років

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання 
та приладів, сервісне обслуговування, навчання / 
підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0 0

2 Податки та збори (зміна розміру податків / зборів, 
виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), 
гривень

0 0

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та 
поданням звітності державним органам, гривень

0 0

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних 
санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень

0 0

5 Витрати на отримання адміністративних послуг 
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, 
висновків, проведення незалежних/обов’язкових 
експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших 
послуг (проведення наукових, інших експертиз, 
страхування тощо), гривень

0 0

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські 
товари тощо), гривень

0 0

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, 
гривень

0 0

8 Інше (збільшення витрат за перевезення вантажів 
залізничним транспортом), млн гривень

1,36 13,6

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2  + 3 +  4 + 5 + 6 + 7 + 8), 
млн гривень

1,36 13,6

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва, на яких буде поширено 
регулювання, одиниць

8 255 8 255

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого 
та середнього підприємництва, на виконання 
регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 
10), млрд гривень

11,259 112,6



ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України 

у сфері європейської інтеграції 
та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) 

наказу Міністерства інфраструктури України 
«Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів 

Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у 
межах України та пов’язані з ними послуги»

Наказ розроблено Міністерством інфраструктури України.

1. Належність наказу до сфер, правовідносини в яких регулюються 
правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Наказ за предметом правового регулювання не належить до сфер, 
правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі 
міжнародно-правові)

Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері європейської інтеграції 
щодо предмета правового регулювання наказу відсутні.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції
Розроблення наказу не передбачено програмними документами у сфері 

європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів України.

4. Порівняльно-правовий аналіз
Порівняльно-правовий аналіз відсутній, оскільки питання, що 

порушуються наказом, не належать до міжнародно-правових зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції та не вирішуються відповідними 
положеннями права Європейського Союзу (acquis ЄС).

5. Очікувані результати
Реалізація наказу дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування 

перевізного процесу в умовах воєнного стану, живучість (інституційну 
спроможність та фінансову стабільність) та спроможність виконання завдань і 
замовлень органів державної влади і органів військового управління.

6. Узагальнений висновок
Питання, що порушуються наказом Міністерства інфраструктури України 

«Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника 
тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги», не належать до міжнародно-правових зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції та не вирішуються відповідними 
положеннями права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

« » 2022 року



Орієнтовний розрахунок зміни доходів від перевезень за умови індексації тарифів на перевезення вантажів

Вантажі та послуги

5 міс 2022 року 2022 рік (очікуваний без зміни 
тарифів)

К
діючий

К
новий

Зміна рівня 
тарифів з 

01 07.2022

Очікувана зміна доходів у 2022 році, тис грн

Зміна рівня 
доходів у 
2022 році, 
тис. грнВантажообіг, 

тис. гкм

Доходи (за 
державно 

регульованими 
тарифами), 

тис.грн.

Вантажообіг, 
тис. ткм

Доходи (за 
державними 

регульованими 
тарифами), 

тис.грн.

січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лист ФУ

Разом (послуг и+перевезення) 19 097 873 37 898 946 0 0 0 0 0 0 1 876 484 1 876 484 1 876 484 1 876 484 1 876 484 1 876 484 11 258 905
в т.ч. від перевезень: 46 011 111 17 391 975 91 307 165 34 513 663 1,700 0 0 0 0 0 0 1 708 869 1 708 869 1 708 869 1 708 869 1 708 869 1 708 869 10 253 215

вантажі 1 тарифного класу
руда, вугілля, цемент, вапняк, мінеральні
добрива

28 224 535 7 504 301 56 010 434 14 891 977 2,402 4,083 1,700 0 0 0 0 0 0 737 344 737 344 737 344 737 344 737 344 737 344 4 424 064

вантажі 2 тарифного класу
зернові, лісові, кокс, темні нафтопродукти 10 148 853 3 811 290 20 139 982 7 563 349 2,782 4,729 1,700 0 0 0 0 0 0 374 483 374 483 374 483 374 483 374 483 374 483 2 246 897

вантажі 3 тарифного класу
світлі нафтопродукти, чорні метали і брухт,
авто, і юбіл і, устаткування

4 659 884 2 591 172 9 247 348 5 142 074 3,722 6,327 1,700 0 0 0 0 0 0 254 599 254 599 254 599 254 599 254 599 254 599 1 527 592

позакласні низьковартісні
щебінь та баласт для доріг, перліт, пісок,
грановідсів, шлаки, зола, сіль, к м  1 'аліт

2 873 238 651 809 5 701 824 1 293 487 1.695 2,882 1,700 0 0 0 0 0 0 64 044 64 044 64 044 64 044 64 044 64 044 384 265

інші позакласні 104 601 155 145 207 577 307 878 1,700 0 0 0 0 0 0 15 244 15 244 15 244 15 244 15 244 15 244 91 464
порожні вагони, у т.ч. 2 678 260 5 314 897 0 0 0 0 0 0 263 156 263 156 263 156 263 156 263 156 263 156 1 578 934

з-під вантажів 1, 2 класу 2 219 498 4 404 503 1,885 3,205 1,700 0 0 0 0 0 0 218 079 218 079 218 079 218 079 218 079 218 079 1 308 477
з-під вантажів 3 класу 458 762 910 394 3,023 5,139 1,700 0 0 0 0 0 0 45 076 45 076 45 076 45 076 45 076 45 076 270 457

в г.ч. додаткові послуги 1 705 898 3 385 284 3,023 5,139 1,700 0 0 0 0 0 0 167 615 167 615 167 615 167 615 167 615 167 615 1005690

Директор Департаменту комерційної роботи 
AT "Укрзалізниця" Андрій МІРОШНІКОВ



Додаток 1
до Порядку перегляду тарифів на перевезення 
вантажів залізничним транспортом 
(пункт 6 розділу II)

Обсяги перевезень за звітний та прогнозний періоди

Показник

Величина показника
Зміна величини показника у 
прогнозному періоді щодо 

звіту

Звіт 
2021 рік

Очік. 
2022 року

в абсолютному 
виразі %

1. Приведені тонно-кілометри, млн. 242 756,7 132 224,4 -110 532,3 -45,5

2. Тарифні тонно-кілометри, млн., 180 361,0 93 689,0 -86 672,0 -48,1

у тому числі: 

2.1. Транзит 13 016,6 2 382,0 -10 634,6 -81,7

2.2. У межах України 167 344,3 91 307,2 -76 037,2 -45,4

3. Вантажообіг порожніх приватних та 
орендованих вагонів, млн. т-км 46716,2 27 801,4 -18 914,8 -40,5

4. Пасажирокілометри, млн. 15 679,6 10 734,0 -4 945,6 -31,5

Заступник директора Департаменту економіки, 
планування та бюджетування АТ "Укрзалізниця" Роман ЖАДІК



Додаток 2 до Порядку перегляду тарифів на перевезення 
вантажів залізничним транспортом (пункт 6 розділу II)

Розрахунок індексу зміни тарифів

Показник
Позначення
показника

Величина показника** Зміна величини показника у 
прогнозному періоді за умови зміни 

тарифівв умовах діючих тарифів на прогнозний 
період в умовах 
зміни тарифівна звітний період

на прогнозний 
період

в абсолютному 
вираженні %

1 2 3 4 5 6 7

1. Доходи:всього, тис. грн., у т.ч. д і(: 88 769 290 82 671 798 93 930 703 11 258 905 113,6

від перевезення вантажів у межах України, тис. грн.* д  т 58 736 824 37 898 946 49 157 851 11 258 905 129,7

2. Витрати зі звичайної діяльності, тис. грн. Е„ 88 678 723 84 323 826 84 323 826

3. Загальна сума витрат з податку на прибуток, тис. грн. п„р -96 336 2 408 006 2 408 006 0

4. Нестача доходів (ДД )  для покриття поточних витрат, 
тис. грн.

АД -186 903 4 060 034 -7 198 871

5. Ставка податку на прибуток, визначена чинним 
законодавством %

18 18 18

6. Прогнозне збільшення доходів від перевезення 
пасажирів за умови підвищення тарифів в прогнозному 
(плановому) періоді, тис. грн.

ДД”

7. Доходи від діяльності, визначеної частиною третьою 
статті 9 Закону України «Про природні монополії», тис. 
грн.

- 894939 1 007 382 1 007 382

8. Витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону 
України «Про природні монополії», тис. грн. - 654 117 681 274 681 274

9. Інвестиційна складова, визначена на основі 
розроблених та затверджених інвестиційних програм до 
внесення змін, тис. грн.

іс„
10 233 284 11 656 530 11 656 530

10. Інвестиційна складова, визначена на основі 
розроблених та затверджених інвестиційних програм після 
внесення змін, тис. грн.

ІС , 1 678 599

11. Нестача коштів на здійснення капітальних інвестицій, 
тис. грн. АК

10 233 284 11 656 530 13 335 129 1 678 599

12. Потреба в доходах від перевезення вантажів у межах 
України на прогнозний (плановий) період, тис. грн.

д :;ттр 71 029 536 56 174 260 58 221 332 2 047 072 104

13. Індекс зміни рівня тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України, %

120,9 148,2 118,4

*за Збірником тарифів

**Фінансово-економічні показники по юридичній особі АТ "Укрзалізниця" (без показників афілійованих підприємств)

Заступник директора Департаменту економіки, планування 
та бюджетування АТ "Укрзалізниця" Роман ЖАДІК



Додаток З 
до Порядку перегляду тарифів на 
перевезення вантажів залізничним 

транспортом 
(пункт 6 розділу II)

Додаткові дохо дні надходження від перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України в
умовах індексації тарифів

Вантажі за тарифними 
класами

Дохідні надходження 
в прогнозному 

періоді в умовах 
діючих тарифів, 

тис. грн.

Індекс зміни 
рівня тарифів,

%

Дохідні 
надходження в 
прогнозному 

періоді в умовах 
зміни тарифів, 

тис. грн.

Додаткові дохідні 
надходження в 
прогнозному 

періоді за рахунок 
зміни тарифів, тис. 

грн.

2022 рік 3  01.07.2022 2022 рік 3 01.07.2022

Разом
(послуги+перевезення)

37 898 946 49 157 852 11 258 905

в т.ч. від перевезень 34 513 663 170,0 44 766 878 10 253 215

в т.ч. послуги 3 385 284 170,0 4 390 974 1 005 690

Андрій МІРОШНІКОВ



Д одаток 4
до Порядку перегляду тариф ів на перевезення 
вантажів залізничним транспортом (пункт 6 
розділу II)

Зміна частки транспортної (інфраструктурної складової тарифу) складової в кінцевій ціні
продукції за умови індексації тарифів

№
з/п Найменування вантажів

Частка інфраструктурної складової 
тарифу в кінцевій ціні продукції в 

умовах
Відхилення
(гр.4-гр.З)

діючих тарифів зміни тарифів з 
01.07.2022

і 2 3 4 5

і Вугілля 2,0% 3,3% 1,3%

2 Руда залізна 5,6% 9,2% 3,6%

3 Чорні метали 1,6% 2,6% 1,1%

4 Зернові вантажі 
(пшениця) 3,6% 6,0% 2,4%

5 Вапняк 41,7% 54,9% 13,2%

6 Бензин 0,6% 1,0% 0,4%

7 Кокс 2,2% 3,7% 1,5%

8 Цемент 5,7% 9,3% 3,6%

9 Брухт чорних металів 3,3% 5,6% 2,2%

10 Нафта 1,4% 2,3% 1,0%

11 Щ ебінь 24,9% 36,1% 11,2%

12 Цукор 0,7% 1,1% 0,5%

13 Сіль 2,4% 4,1% 1,6%

Ціни на вантажі визначені на підставі моніторингу інтерн№ ресурсу та  дані, надані регіональними філіями

/ і
Директор Департаменту 
комерційної роботи Андрій МІРОШ НІКОВ



Додаток 5

до Порядку перегляду тарифів на перевезення 
вантажів залізничним транспортом 
(пункт 6 розділу II)

Основні фінансово-економічні показники 
АТ "Укрзалізниця” (крім афілійованих підприємств)

Показники
За звітний період 

2021 року* П лан на 2022  рік*

Чистий дохід від реалізації продукції, у т.ч. 84 674 253 97 893 306
Доходи від перевезень 78 516 717 90 488 150
з них: вантажів 72 287 386 82 318 614

у т.ч. у межах України 65 042 056 75 367 342
транзит 7 245 330 6 951 272

пасажирів 6 229 331 8 169 536
Допоміжне виробництво 6 157 536 7 405 156
Інші операційні доходи 3 830 449 3 374 730
Інші фінансові доходи 60 959 15 913
Інші доходи 966 296 444 629
Дохід від участі в капіталі 132 272 7 592
У сього доходів 89 664 229 101 736 170

Витрати
Витрати від перевезень 77 521 169 85 955 015
з них: вантажні 57 613 389 64 134 281

у т.ч. у межах України 55 232 947 61 697 780
транзит 2 380 442 2 436 501

пасажирські 19 907 780 21 820 734
Допоміжне виробництво 4 985 411 5 830 884
Собівартість реалізованої продукції 81 604 402 90 803 687
Адміністративні витрати 863 743 942 882
Витрати на збут 38 435 39 330
Інші операційні витрати 3 099 657 3 328 773
Фінансові витрати 3 724 859 4 327 008
Інші витрати 1 744 6
Податок на прибуток від звичайної діяльності -96 336 -5 172
Витрати від участі в капіталі 0 6 818
Усього витрати 89 236 504 99 443 332

Фінансовий результат, у т.ч.: від перевезень 995 548 4 533 135

з них: вантажні 14 673 997 18 184 333
у т.ч. у межах України 9 809 109 13 669 562
транзит 4 864 888 4 514 771

пасажирські -13 678 449 -13 651 198
від допоміжного виробництва 1 172 125 1 574 272
від іншої операційної 730 792 45 957
від іншої фінансової -3 663 900 -4311 095
від іншої 964 552 444 623
Фінансовий результат до оподаткування 331 389 2 287 666

Чистий прибуток (збиток) 427 725 2 292 838

*:Фінансово-економічні показники по юридичній особі АТ "Укрзалізниця" (без показників афілійованих підприємств)

Заступник директора Департаменту економіки, планування та 
бюджетування АТ "Укрзалізниця" Роман ЖАДІК



Додаток 6
до Порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів 

залізничним транспортом (пункт 6 розділу II)

П орівняльна таблиця зм іни рівня тарифу для основних вантажів при дію чому тарифі та з
урахуванням індексації, грн

№
з/п

Н айменування
вантажів

Середня
відстань

перевезення,
км

Тариф вантажний 
(інфраструктурна складова), 

грн/тонну Відхилення
(гр.4-гр.З)

ДІЮЧИЙ

з урахуванням 
індексації з 
01.07.2022

і Вугілля 576 167,7 285,1 117,4

2 Кокс 372 207,3 352,3 145,1

3 Д изельне паливо 415 316,0 537,2 221,2

4 Бензин 428 331,6 563,8 232,1

5 М азут 481 271,0 460,6 189,7

6 Руда залізна 820 215,5 366,3 150,8

7 Котуни (обкотиш і) 820 231,9 394,2 162,3

8 Чавун 616 273,0 464,1 191,1

9 Брухт чорних 
металів

683 303,0 515,1 212,1

10 Інші види прокату 692 303,0 515,1 212,1

11 Ц емент 515 166,0 282,2 116,2

12 Д обриво азотне 464 164,4 279,6 115,1

13 Зерно 657 235,9 401,0 165,1

Д иректор Д епартам енту 
комерційної роботи

А ндрій М ІРО Ш Н ІКО В



Додаток 7 
до Порядку перегляду тарифів на 

перевезення вантажів залізничним 
транспортом (пункт 7 розділу II)

Звіт про виконання плану освоєння капітальних інвестицій за 5 місяців 2022 року та план 
освоєння капітальних інвестицій у прогнозному (плановому) періоді в частині перевезення

вантажів

Найменування витрат

Усього за звітний період (5 
місяців 2022 року)

Обсяги освоєння на 
прогнозний (плановий) 

період

план,
тис.грн

виконано,
тис.грн

виконання 
плану, % (2022 рік), тис.грн

1. Усього 2 632 481 2 117 253 80,4 9 896 272

2. Капітальне будівництво 743 719 45 744 6,2 4 154 066

3. Придбання основних засобів 408 690 118 262 28,9 442 222

4. Модернізація основних засобів 651 444 961 643 147,6 1 751 339

5. Інші необоротні матеріальні 
активи 59 425 27 403 46,1 64 662

6. Інші необоротні нематеріальні 
активи 11 715 10 503 89,7 70 929

7. Капітальний ремонт 757 488 953 698 125,9 3 413 054



Інформація щодо сум нарахованих податків до Державного бюджету 
України у 2022 році за умови зміни тарифів на перевезення вантажів з

01.07.2022

млн.грн.

Найменування Сума

Сума збільшення доходів 11 258,9

Прогноз впливу на сплату податків до Державного бюджету 
України всього, у т.ч.: 0,0

податок на додану вартість (20%) 0,0

податок на прибуток (18%) при умові позитивного фінансового 
результату 0,0

Д иректор Д епартам ен ту  
бухгалтерського, податкового  обліку, 
звітності та  м етодології А Т  "У крзалізниця"



Довідка

щодо прогнозних доходів від перевезень на 2022 рік в умовах індексації 
державно регульованих тарифів на перевезення вантажів з 01.07.2022, за укрупненими розрахунками *

Прогноз 2022
Збільшення при 

індексації тарифів у 
2022

Показник
За звітний 

період 2021 
рік

в умовах 
діючої 

тарифної 
політики на 
перевезення 
вантажів

в умовах 
індексації 

державно- 
регульованих 
тарифів на 
перевезення 
вантажів з 
01.07.2022

тис.грн. рази

Всього доходи, у т.н.: 89 664 229 83 679 180 94 938 085 11 258 905 1,135

доходи від перевезень: 78 516 717 50 577 248 61 836 153 11 258 905 1,223

вантажів' 72 287 386 46 002 629 57 261 534 11 258 905 1,245

без транзиту 65 042 056 44 662 302 55 921 207 11 258 905 1,252

За Збірником тарифів на 
перевезення вантажів 
залізничним транспортом у  
межах України та пов'язані з 
ними послуги

58 v36 824 37 898946 49 15? 851 11258 905 1,297

пасажирів 6 229 331 4 574 619 4 574 619
допоміжне виробництво 6 157 536 5 394 311 5 394 311
Всього витрати, з них 89 236 504 87 413 106 87 413 106
витрати від перевезень: 77 521 169 67 355 635 67 355 635
вантажів 57 613 389 49 667 938 49 667 938
без транзиту 55 232 947 49 123 259 49 123 259
пасажирів 19 907 780 17 687 697 17 687 697
Фінансовий результат від 
перевезень, з них

995 548 -16 778 387 -5 519 482

вантажів, з них: 14 673 997 -3 665 309 7 593 596
без транзиту 9 809 109 -4 460 957 6 797 948
пасажирів -13 678 449 -13 113 078 -13 113 078
Чистий прибуток (збиток) 427 725 -3 733 926 7 524 979
Загальна рентабельність 0,48 -4,27 8,61

рентабельність від перевезень 1,3 -24,9 -8,2

від перевезення вантажів 25,5 -7,4 15,3
від вантажних перевезень 
залізниць без транзиту

17,8 -9,1 13,8

*П рим ітка:Ф інансово-економ ічні показники по ю ридичній особі А Т  "У крзалізниця" (без показників  
аф ілійованих підприєм ств)

Заступник директора Департаменту економіки, планування та 
бюджетування АТ "Укрзалізниця" Роман Ж АДІК


