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ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства 

інфраструктури України від 24 жовтня 2012 року № 635 «Про затвердження 
Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу 

залізничним транспортом у міжнародному сполученні»

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства інфраструктури України  від 24 жовтня 2012 року 

№ 635 «Про затвердження змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та 
вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2012 року за 
№ 1865/22177 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Міністерство інфраструктури України

3. Цілі прийняття акта
Наказ розроблено відповідно до вимог Угоди про міждержавний  

пасажирський тариф, яка введена в дію з 01.06.1995 і має обов’язкову силу для 
залізничних адміністрацій країн Співдружності Незалежних Держав (далі – 
СНД), та 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)».

Відповідно до статті 5 Угоди про міждержавний пасажирський тариф 
залізничні адміністрації можуть встановлювати коефіцієнти індексації 
(підвищення або зниження) до базових тарифів на перевезення пасажирів   
своєю територією, вартості плацкарти у своїх вагонах, а також коефіцієнти 
фірмовості для поїздів формування своєї залізничної адміністрації.   

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:
забезпечення розрахунку вартості проїзду пасажирів у міжнародному 

сполученні залізницями країн СНД у вагонах з двомісними купе типу М (люкс) 
за єдиними базовими таблицями;  

підвищення якості обслуговування пасажирів.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Виконання заходів з відстеження результативності наказу проводилось в 

період з 05 по 28 жовтня  2022 року.

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження результативності.

6. Метод одержання результатів відстеження
Для проведення періодичного відстеження результативності наказу 

використовувався статистичний метод, однак статистичні дані відсутні.
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних

У зв’язку із тим, що Коефіцієнти індексації до базової вартості квитка та 
плацкарти міждержавного пасажирського тарифу за календарними періодами 
(Таблиця 8 до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу 
залізничним транспортом у міжнародному сполученні) змінені наказом 
Міністерства інфраструктури України 19 червня 2013 року № 414, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за 
№ 1081/23613, та за відсутності курсування вагону з двомісним купе типу М 
(люкс) у міжнародному сполученні, показники результативності відсутні.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Рівень поінформованості фізичних осіб та суб’єктів господарювання з 

основних положень регуляторного акта високий і забезпечений відповідно до 
вимог чинного законодавства та діючих нормативно-правових актів.

Дія акта поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності, що 
здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу територією 
України, СНД і Балтії в поїздах формування АТ «Укрзалізниця», у разі проїзду  
залізницями країн СНД, і обслуговують пасажирів на вокзалах, у пунктах 
продажу проїзних документів і в поїздах. 

Дія акта поширюється на всіх фізичних осіб, які здійснюють поїздки 
залізничним транспортом, незалежно від громадянства.

Курсування вагону з двомісними купе типу М (люкс) у міжнародному 
сполученні з країнами СНД було призупинено з 2014 року. Зазначений вагон 
використовується для перевезення пасажирів тільки у внутрішньому 
сполученні, за тарифами затвердженими наказом Мінінфраструктури від 20 
квітня 2018 року № 184 «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, 
багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому 
сполученні», зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 травня 2018 
року за №577/32029 (зі змінами).

При цьому деякі положення наказу зазнали змін. А саме, Коефіцієнти 
індексації до базової вартості квитка та плацкарти міждержавного 
пасажирського тарифу за календарними періодами (Таблиця 8 до Тарифів на 
перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у 
міжнародному сполученні) змінені наказом Міністерства інфраструктури 
України 19 червня 2013 року № 414, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 27 червня 2013 року  за № 1081/23613.

У зв’язку із зазначеним відстеження результативності наказу є 
неможливим, за відсутності основних показників результативності, а саме 
доходів отриманих від перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у 
міжнародному сполученні, кількості перевезених пасажирів у міжнародному 
сполученні та платежів до бюджетів.
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9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та 
ступеня досягнення  визначених  цілей

У зв’язку з відміною курсування вагону з двомісним купе типу М (люкс) 
відстежити результативність досягнення визначених наказом цілей є 
неможливим.

Наступне періодичне відстеження результативності акта буде здійснено в 
2025 році.

Міністр інфраструктури України      Олександр КУБРАКОВ 

«____» ________ 2022 року


