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Законодавча база

На рівні ЄС:
- Директива 2001/14/EC Європейського парламенту та Ради від 26 лютого

2001р. про розподіл пропускної спроможності залізничної інфраструктури
та стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою та
сертифікати безпеки.

На національному рівні в Україні:
- Закон України “Про залізничний

транспорт” (стаття 17 законопроекту).
- Рівні умови доступу до

інфраструктури залізничного
транспорту, затверджені Кабінетом
Міністрів України.

- Умови користування залізничною
мережею, розроблені управляючим
інфраструктурою.
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Сторони, залучені до процесу розподілу пропускної спроможності

Управляючий 
інфраструктурою

Залізничне 
підприємство

Розподільчий 
підрозділ*

(необхідно, якщо 
УЗ  залишається 

однією компанією)

* Це може буди окрема одиниця всередині УЗ, незалежна від підрозділів, що займаються пасажирськими та 
вантажними перевезеннями Support for the implementation 

of the EU Railways Transport 
Model  in Ukraine
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Хто має право на доступ до залізничної інфраструктури

Ліцензовані залізничні підприємства на недискримінаційній основі мають

право на мінімальний пакет доступу до інфраструктури та доступ по коліям

до об'єктів обслуговування, за умови, що :

 Вони мають належний сертифікат безпеки;

 Вони уклали необхідні адміністративні, технічні та фінансові угоди з

управляючими інфраструктури.

Support for the implementation 
of the EU Railways Transport 

Model  in Ukraine



5

Визначення нитки графіку

o Нитка графіку – це пропускна спроможність залізничної інфраструктури,

необхідна для переміщення поїзду між двома пунктами протягом

певного відрізку часу. Отже, це означає припущення щодо швидкості

поїзда на шляху прямування.

o Залізничний шлях може мати обмеження щодо найнижчої та найвищої

швидкості поїзда, які може мати поїзд.

o Залізничне підприємство повинно замовити нитку графіку у

управляючого інфраструктурою для запуску поїзду на мережі.

Support for the implementation 
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Типи заявок на пропускну спроможність

Заявка в рамках річного розкладу
(за декілька місяців до початку дії розкладу)

Потяги, що регулярно курсують протягом року або окремих 
періодів

Спеціальні (ситуативні) заявки (за 5 днів)
Після розподілу пропускної спроможності згідно з річним 

розкладом

Невідкладні нитки графіку
Пропускна спроможність без гарантованого часу прибуття

Support for the implementation 
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Умови користування залізницею

“Умови користування залізницею" - це документ, який детально встановлює
загальні правила, кінцеві строки, процедури та критерії стосовно стягування плати
та схем розподілу пропускної спроможності. Тут також міститься інша інформація,
що необхідна для подання заявок на отримання пропускної спроможності
інфраструктури.

o Управляючий інфраструктурою, після консультації із зацікавленими сторонами,
розробляє та публікує Умови користування залізницею.

o В Умовах користування залізницею вказується тип інфраструктури, що доступна
для залізничних підприємств. Також міститься інформація щодо умов доступу до
відповідної залізничної інфраструктури.

o Умови користування залізницею підтримуються в актуальному стані та
оновлюються за необхідності.

o Умови користування залізницею публікуються не менше ніж за 4 місяці до
кінцевого терміну подання заявок на пропускну спроможність.
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Тривалість угод про розподіл пропускної спроможності

 Максимальна тривалість угоди про надання послуг доступу до інфраструктури не
повинна перевищувати один період зведеного графіку руху поїздів.

 Управляючий інфраструктурою та перевізник можуть укласти “рамкову угоду” на
надання послуг доступу до інфраструктури, строком не більше 5-ти років. Такі
угоди не перешкоджають використанню відповідної інфраструктури іншими
заявниками або здійсненню інших перевезень.*

 Строк дії угоди про надання послуг доступу до інфраструктури для перевезення не
може перевищувати строк дії відповідних сертифікатів безпеки.

!Доступ до інфраструктури, наданий одному
залізничному підприємству, не може бути
переданий іншому залізничному підприємству,
або використаний для іншого перевезення.
Будь-яка торгівля пропускною спроможністю
заборонена.

* Підлягає схваленню центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання та нагляд у 
сфері  залізничного транспорту
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Рамкова угода

 “Рамкова угода“ означає юридично обов’язкову загальну угоду, що встановлює
права та обов’язки заявника і управляючого інфраструктурою чи розподільчого
підрозділу, стосовно розподілу пропускної спроможності інфраструктури та
стягнення платежів за період більший ніж 1 робочий період графіку руху потягів;

 В рамковій угоді вказуються характеристики пропускної спроможності
інфраструктури. Рамкова угода не визначає нитку графіку детально, проте повинна
задовольняти законні потреби заявника.

 Рамкові угоди не повинні перешкоджати використанню відповідної інфраструктури
іншими заявниками чи службами.

 Рамкова угода може містити штрафи, які
застосовуються при внесенні змін або припиненні дії
угоди.

 Загальні положення кожної рамкової угоди мають
бути доступні будь-якій зацікавленій стороні,
дотримуючись при цбому принципів комерційної
таємниці.

Support for the implementation 
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Приклади

1. Річний графік руху
2. Річний графік руху (за участі розподільчого підрозділу)
3. Спеціальні заявки (залізничне підприємство потребує 

додаткового потягу)
4. Спеціальні заявки (за участі розподільчого підрозділу)
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1. Річний графік руху: заявки без конфлікту

X-8

Подання заявок на нитки графіку

Збір заявок на нитки 

графіку

Обрання 

заявок без 

конфлікту

X-11 

Збірник 

ниток 

графіку 

опубліко

ваний

Залізничне підпр-во

підписує угоду на 

нитку графіку, якщо 

цього вимагає УІ

Розподіл +

Публікація 

остаточного 

Графіку руху

X-2

Попередній 

розподіл 

заявок без 

конфліктуУІ

ЗП

X-5

Публікація 

проекту 

Графіку руху

Публікація 

збірника 

ниток 

графіку
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2. Річний графік руху: заявки без конфлікту за участі розподільчого 
підрозділу

X-8

Подання 

заявок на 

нитки 

графіку

Збір заявок на 

нитки графіку

Обрання 

заявок без 

конфлікту

X-11 

Остаточний 

варіант 

Графіку руху

X-4

УІ

ЗП

X-5

Публікація 

проекту 

Графіку руху

Публікація 

збірника 

ниток 

графіку

Коментарі до 

проекту 

Графіку руху

Коментарі до 

проекту 

Графіку руху
РО

Розподіл 

пропускної 

спроможності

X-2 X-1

Публікація 

Графіку руху 

Залізничне підпр-во

підписує угоду на 

нитку графіку, якщо 

цього вимагає УІ
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1. Річний графік руху: конфліктні заявки, заявник-переможець

X-8

Збір заявок на нитки 

графіку

X-11 

Збірник 

ниток 

графіку 

опублікова

ний

Розподіл + 

Публікація 

остаточного 

Графіку руху

X-7,5 X-2

Попередній 

розподіл 

ниток 

графіку для 

заявника-

переможця
УІ

ЗП

X-5

Публікація 

проекту 

Графіку 

руху

Публікація 

збірника 

ниток 

графіку

Визначен

ня 

переможн

их заявок 

Подання заявок на нитки графіку Залізничне підпр-во

підписує угоду на 

нитку графіку, якщо 

цього вимагає УІ
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1. Річний графік руху : конфліктні заявки, переможений заявник

X-8

Збір заявок на нитки 

графіку

Обрання 

конфлікт

них 

заявок

X-11 

Збірник 

ниток 

графіку 

опублікова

ний

Розподіл + 

Публікація 

остаточного 

Графіку 

руху

X-7,5 X-2

Попередній 

розподіл 

альтернатив

них ниток 

графіку для 

переможено

го заявника 
УІ

УІ

ЗП

X-5

Публікація 

проекту 

Графіку 

руху

Публікація 

збірника 

ниток 

графіку

Визначення 

заявок, що 

не 

отримали 

нитку 

графіку

Діалог із 

заявниками 

щодо 

альтернатив
Альтернативна 

пропозиція 

заявнику, що не 

отримав запитану 

нитку,якщо 

альтернативна 

нитка графіку не 

підходить 

Подання заявок на нитки графіку

Залізничне підпр-во

підписує угоду на 

нитку графіку, якщо 

цього вимагає УІ
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2. Річний графік руху: конфліктні заявки, за участі розподільчої 
одиниці

X-8

Збір 

заявок на 

нитки 

графіку

Діалог із 

заявниками 

щодо 

альтернатив

X-11 X-2

УІ

ЗП

Координація

Публікація 

збірника 

ниток 

графіку

Подання 

заявок 

на нитки 

графіку

РО

Коментарі 

до проекту 

Графіку 

руху

Коментарі 

до проекту 

Графіку 

руху

Публікація 

проекту 

Графіку 

руху

Остаточний 

варіант 

проекту 

Графіку руху

Розподіл 

пропускної 

спроможності

X-1

Публікація 

Графіку руху 

Залізничне 

підпр-во

підписує угоду 

на нитку графіку, 

якщо цього 

вимагає УІ
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3. Спеціальні заявки (5 робочих днів)

Заявник Управляючий 
інфраструктурою

Подання заявки 

на пропускну 

спроможність 

Аналіз 
заявки на 

нитку графіку

Етап 1

Розподіл 

ниток графіку

Аналіз 
запропонов
аної нитки 

графіку

Етап 2

Прийняття 

нитки графіку Підтвердження 
резервування 
нитки графіку

Якщо не погоджено

Якщо є згода

Етап 3
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4. Спеціальні заявки: резервна пропускна спроможність за участі 
розподільчої одиниці

X-2

Розподіл+ 

Публікація 

остаточного 

Графіку 

руху 

till z-1

УІ

ЗП

Попередній 

розподіл 

ситуативної 

пропускної 

спроможності 

Публікація 

резервної 

пропускної 

спроможно

сті

Подання спеціальних 

заявок 

Розподіл 

ситуативної 

пропускної 

спроможності 

та остаточна 

пропозиція

РО

till z-5
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Перевантажена інфраструктура

 Коли задовольнити запити на пропускну спроможність інфраструктури не є
можливим, управляючий інфраструктурою повинен негайно оголосити таку ділянку
інфраструктури перевантаженою. Така заява також робиться стосовно інфраструктури
яка, як передбачається, буде зазнавати недостатню пропускну спроможність в
найближчому майбутньому.

 Коли інфраструктуру оголошено перевантаженою, управляючий інфраструктурою
проводить аналіз пропускної спроможності, поки не впроваджується план
покращення пропускної спроможності.

 УІ може використовувати критерії
пріоритетності для розподілу пропускної
спроможності.

 Критерії пріоритетності мають враховувати
важливість послуги для суспільства,
відносно будь-якої іншої послуги, яку в
результаті буде виключено.

 Процедури, які мають виконуватися і
критерії, що використовуються, коли
інфраструктура перевантажена, мають бути
встановлені в Умовах користування
залізницею.
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Використання ниток графіку

• Зокрема, для перевантаженої інфраструктури, управляючий інфраструктурою
повинен вимагати відмови від нитки графіку, яка, за період тривалістю
щонайменше місяць, використовувалися менше ніж це визначено граничною
квотою в Умовах користування залізницею, якщо тільки це не було наслідком
неекономічних причин поза контролем залізничного підприємства.

• Управляючий інфраструктурою може визначати в Умовах користування
залізницею умови, за якими будуть враховані попередні рівні використання
ниток графіку при встановленні пріоритетів процесу розподілення.

Support for the implementation 
of the EU Railways Transport 
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Регуляторний орган

Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державне регулювання та
нагляд у сфері залізничного транспорту, буде виступати в якості Регуляторного
органу для забезпечення стійкого процесу розподілу ниток графіку.

Залізничне підприємство має право подавати апеляцію до регуляторного органу,
якщо воно вважає, що відношення мало ознаки несправедливості та дискримінації
або підприємство було обмежене у будь-який інший спосіб і, зокрема, щодо
рішень, прийнятих управляючим інфраструктурою, а саме:

a) Умови користування залізницею;

b) Критерії, що містяться в умовах;

c) Процес розподілу та його результат;

d) Схема стягнення платежів;

e) Рівень або структура плати за інфраструктуру, яка підлягає або може 
підлягати оплаті;

f) Сертифікат безпеки, виконання та контроль за дотриманням правил та 
стандартів безпеки. 

Support for the implementation 
of the EU Railways Transport 
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