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Інфраструктурна складова



• Однаковий та недискримінаційний доступ усіх підприємств до користування

інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;

• Прозорі тарифи на обов'язкові послуги з доступу до інфраструктури залізничного

транспорту загального користування для стимулювання справедливої конкуренції між

усіма учасниками ринку;

• Оператор інфраструктури має забезпечити єдині принципи формування та

розрахунку тарифу: повне відшкодування витрат на інфраструктуру; економічна

ефективність залізничних перевезень; максимальне використання існуючої

інфраструктури;

• Формування та розрахунок тарифу буде здійснюватись виходячи із планових

економічно-обгрунтованих показників;

• Впровадження сегментування має стимулювати краще використання існуючої

інфраструктури;

• Застосування тарифу, що базується на граничних витратах, для сегментів із високою

еластичністю буде сприяти збільшенню обсягів залізничних перевезень;
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Впровадження директив ЄС вимагає розмежування в системі залізничного 

транспорту природньо-монопольного та конкурентного секторів

Таке розмежування забезпечить рівноправний доступ до залізничної інфраструктури, справедливої конкуренції

між перевізниками та створить передумови для впровадження недискримінаційних та ефективних тарифних

моделей користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування:

• тарифи на пасажирські, вантажні перевезення (вагона та локомотивна складові) мають встановлюватися на

ринкових прозорих засадах;

• тарифи на послуги з доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування будуть

визначатися окремими методиками;

*Незважаючи на лібералізацію ринку, до того часу поки залізничне підприємство займає монопольне (домінуюче)

становище на ринку наземного транспорту України, тарифи будуть предметом державного регулювання.
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Оператор інфраструктури надає 3 основні пакети послуг з доступу до 

інфраструктури: обов'язкові, додаткові та допоміжні
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обов’язкові послуги

• розгляд запитів на пропускну спроможність інфраструктури;

• використання наданої пропускної спроможності;

• управління перевізним процесом на залізничній інфраструктурі

загального користування;

• надання інформації, яка необхідна для здійснення або впровадження

перевезення, для якого було надано пропускну спроможність;

додаткові послуги

• попередній обігрів пасажирських поїздів;

• постачання палива, шунтування;

• послуги з охорони небезпечних та інших вантажів;

• допомога в експлуатації нестандартних поїздів;

• сервісне обслуговування, яке включає: послуги дозаправлення паливом; 

пасажирські станції, їх споруди та інше; вантажні термінали; сортувальні 

станції; послуги по формуванню поїздів; складські послуги;

допоміжні послуги
• будь-які інші послуги, які оператор інфраструктури може надавати на 

комерційній основі, що  не належать до обов’язкових або додаткових 

послуг
Прийняття Парламентом проекту Закону України “Про залізничний транспорт України” забезпечить міцну правову основу сталого

розвитку залізничної галузі України. Також є необхідним прийняття цілої низки відповідних підзаконних актів та здійснення

інституційних дій. Розробка принципів розрахунку та формування тарифу на обов'язкові послуги з доступу до інфраструктури є одним

із перших кроків.
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інфраструктури залізничного транспорту загального користування

здійснюється виходячи із єдиних, недискримінаційних принципів
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• формування еквівалентних і недискримінаційних тарифів для різних перевізників,

які надають послуги еквівалентної природи в межах одного сегменту;

• збалансованість між витратами на утримання та розвиток інфраструктури, з однієї

сторони, та доходами від надання обов'язкових послуг з доступу до

інфраструктури, додаткових надходжень від іншої комерційної діяльності, з іншої

сторони

• забезпечення постійної максимізації ефективного використання інфраструктури із

врахуванням: ефективного використання інфраструктури; виявлення резервів

інфраструктури; ефективного перевезення пасажирів та вантажів;

• збільшення ефективності використання інфраструктури та стимулювання

зниження тарифу за допомогою сегментації та ранжування тарифів в діапазоні

“граничні витрати-повні витрати”, в залежності від еластичності сегменту.
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з доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального

користування здійснюється виходячи із планованих показників

• Плановані витрати розраховуються виходячи з: планованої собівартості послуг,

планованих адміністративних витрат, планованих витрат на збут, планованих інших

витрат, планованих фінансових витрат, тощо.

• Інвестиційна складова використовується за цільовим призначенням відповідно до

затвердженої у встановленому порядку інвестиційної програми.

• Планований обсяг має визначатися в розрізі сегментів у відповідності до методології

планування обсягу послуг.
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вид перевезення: пасажирські перевезення; вантажні;

тип вантажу: небезпечні вантажі; інші вантажі;

вид сполучення: внутрішні перевезення; міжнародні;

тип перевезення: комбіновані перевезення; прямі потяги;

тип відправлення: потяг ; повагонна відправка;

частота: регулярні; потяг за потребою.

Впровадження зазначених в директивах ЄС критеріїв 

сегментування буде стимулювати краще використання інфраструктури  

• внутрішні перевезення: міські, регіональні перевезення, міжміські;

• оператор інфраструктури може доповнити перелік критеріїв сегментування за 

погодженням із Регулятором 7

Критерії/Ознаки
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Застосування тарифу, що базується на граничних витратах, сприятиме

більш повному використанню існуючого потенціалу інфраструктури.

• Тг – тариф розрахований із врахуванням граничних витрат застосовується до 

сегментів із найбільшою еластичністю;

• Тп – тариф розрахований із врахуванням повних витрат застосовується до сегментів 

із низькою чутливістю до зміни ціни;

• одним із завдань оператора інфраструктури є наближення розміру повного тарифу 

до розміру граничних витрат 8
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