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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
вул. Тверська, 5, м. Київ-150, МСП 03680, тел.: (+380 44) 465-00-00, 465-00-10, факс: (+380 44) 465-00-39, 465-32-44

е-таіі: і5си2@и2.доу.иа, \ллл/\лли2.до^иа

Л  а г. ш  № ц

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 
Американська торгівельна палата 
Асоціація «Укрвідтранс»

Під час публічного обговорення проекту наказу Міністерства 
інфраструктури України «Про внесення Змін до Збірника тарифів на 
перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з 
ними послуги», в частині відміни застосування у розрахункових формулах за 
операціями перевізного процесу та складовими у тарифних схемах 1 та 2 
коефіцієнту, що коригує вартість перевезення залежно від інтенсивності 
вантажних операцій (кь), та коефіцієнту, що коригує вартість за операцію руху 
залежно від відстані перевезення (к), у зверненнях підприємств був зроблений 
акцент на відсутність економічного опрацювання, обґрунтування й оцінки 
регуляторного впливу на суміжні ринки, залучення додаткової вантажної бази 
та оцінок інших альтернативних способів по залученню додаткових обсягів.

З метою усунення зазначених недоліків та оцінки впливу просимо надати 
інформацію, зазначену в додатку.

Інформацію прошу надіслати на електронну адресу: огеЩиг.гоу.иа до 
10.08 .2016 .

Додаток ( т і л ь к и  адресату): на 1 арк.

З повагою

В.о. директора з вантажних 
перевезень і логістики А. Меркулов

Орел (044)465 12 88



Додаток

1. Найменування суб’єкта 
господарювання (вантажовласника)

2. Найменування вантажу (продукції)

3.
Річні обсяги (в тоннах) перевезення 
вантажу за 2015 рік та план на 2016, 
у тому числі:

3.1. залізничним транспортом
3.2. автомобільним транспортом;
3.3. річним транспортом

4. Витрати на транспортування вантажу 
(продукції)

4.1. залізничним транспортом
4.2. автомобільним транспортом
4.3 річковим транспортом

4.4
Як зміняться витрати на перевезення 
залізничним транспортом у разі 
прийняття проекту наказу, грн/тонну

5. Ціна вантажу (продукції), грн/тонну

5.1
Як зміниться ціна на перевезення 
залізничним транспортом у разі 
прийняття проекту наказу, грн/тонну

6 Собівартість продукції, грн/тонну

6.1
Як зміниться собівартість на 
продукцію у разі прийняття проекту 
наказу, грн/тонну

7 Рентабельність виробництва 
продукції, %

7.1

Як зміниться рентабельність на 
перевезення залізничним транспортом 
у разі прийняття проекту наказу, 
грн/тонну

8.

Який річний обсяг планується 
залучити до залізничного транспорту 
(або переключити на інші види 
транспорту) у разі прийняття проекту 
наказу з інших видів транспорту*

9.

Інша інформація, згідно з якою 
можливо оцінити вплив на сферу 
інтересів суб’єктів господарювання 
(вантажовласників) при зміні тарифів 
на вантажні перевезення.

* інформація зазначається у разі транспортування вантажу відмінним від 
залізничного видом транспорту


