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Шановний Олександре Миколайовичу! 
 

 

 Стосовно опублікованого 5 липня 2021року проєкта 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»; вважаємо некоректними деякі положення зазначеного проєкта наказу, а саме: 
 

-Поступове збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 2-го тарифного класу з 01.09.2021 

на +8%  та з 01.01.2022р ще на +6,5%, що відповідає загальному збільшення діючого тарифу на 

15%, може спричинити до відтоку вантажів 2 тарифного класу с залізничного транспорту на 

річковий та автомобільний транспорт. Також зазначаємо, що перевезення зазначених вантажів для 

АТ «Укрзалізниця» рентабельні та мають позитивну динаміку до зростання. Втрата вантажів 2 

тарифного класу для АТ «УЗ» матиме негативні економічні наслідки. 
 

-Збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 1-го тарифного класу з 01.09.2021  на +8% та 

з 01.01.2022р на +20,4%, що відповідає загальному збільшення діючого тарифу лише на +30%, 

ВВАЖАЄМО НЕДОСТАТНІМ.  
Адже останні роки вантажі 1 тарифного класу систематично транспортувалися з від’ємною 

рентабельністю, АТ «УЗ» не мало змоги проводити оновлення рухомого складу та залізничної 

інфраструктури. Наразі АТ «УЗ» потребує значних капітальних вкладень в інфраструктуру. Також 

зазначаємо позитивну цінову кон’юнктуру на експортні вантажі 1 тарифного класу, тобто 

транспортна складова в вартості вантажів 1 тарифного класу значно зменшилась.  
 

Пропонуємо внести наступні коригування до проєкту наказу МінІнфраструктури України: 

1) Провести збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 1-го тарифного класу 

на +38,5% з 01.09.2021р (в 1 етап), що дозволить залучити додаткові кошти вже у поточному 

році. Впровадження зазначеної ініціативи зменшить різницю між тарифами перевезення для 

вантажів 2 тарифного класу та 1 тарифного класу до 5%. 

2) Провести незначне збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 2-го тарифного 

класу на +2%. Зазначене підвищення тарифів не призведе до втрати залізницею вантажів 2 

тарифного класу. 

Зазначені тарифних ініціативи дозволять збільшити додаткові доходні надходження АТ«УЗ» 

протягом 2021р до майже 3,5 млрд грн. 

Також зазначені ініціативи мінімізують відтік вантажів 2 тарифного класу. 
  

 Зазначаємо, що стан залізничної інфраструктури та рухомого складу АТ «УЗ» потребує 

негайного оновлення. Зволікання з збільшенням фінансування АТ "УЗ" може привести до зупинки 

залізниці взагалі. 
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