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Башку В.

Шановний Василю!

Департамент комерційної роботи Укрзалізниці на Ваш запит повідомляє 
наступне.

Щодо обсягів перевезень вантажів у  тонно-кілометрах у  розрізі класів 
вантажів (позакласні, 1 клас, 2 клас, 3 клас).

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року (далі -  Закон) запит на інформацію -  це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні.

Згідно з статтею 1 Закону публічна інформація -  це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Зауважуємо, що Укрзалізниця не є суб’єктом владних повноважень.
Укрзалізниця є розпорядником публічної інформації, в розумінні Закону, 

як суб'єкт господарювання, який є природною монополією, - стосовно 
інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них (стаття 13).

Укрзалізниця займає монопольне становище у сфері користування 
залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими 
об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту 
загального користування (Стаття 5 Закону України «Про природні монополії»).

Тобто, публічною є інформація, яка знаходиться у володінні Укрзалізниці 
і стосується виключно питань користування залізничними коліями, 
диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, 
що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування та умов 
постачання товарів, послуг та цін на них.

При цьому, зауважується, що інформація про обсяги (у т.ч. вантажообіг) 
перевезень вантажів залізничним транспортом розміщено на офіційному веб- 
сайті Державної служби статистики України у розділі Статистична 
звітність/Економічна діяльність/Транспорт.

Враховуючи викладене, повідомляємо про відсутність підстав для 
надання запитуваної інформації стосовно обсягів вантажів, перевезених 
залізничним транспортом, у розрізі класів вантажів за період 2009-2014 роки.
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Щодо вартості перевезень вантажів однієї т/км у  розрізі класів 
вантажів (позакласні, 1 клас, 2клас, Зклас).

Тариф на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах 
України (внутрішні, експорт і імпорт) є державно регульованими та 
розраховуються у відповідності до Збірника тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги (далі -  
Збірник тарифів), який затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 26.03.2009 № 317, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
15.04.2009 за № 340/16356, із застосуванням Коефіцієнтів, що застосовуються 
до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом 
у межах України та пов’язані з ними послуги, затверджених наказом 
Мінінфраструктури від 26.01.2015 № 13, зареєстрованим в Мін’юсті 30.01.2015 
за № 106/26551.

Тариф на перевезення вантажів залізничним транспортом визначається в 
залежності від:

виду відправки; 
відстані перевезення;
типу рухомого складу та його приналежності;
виду вантажу;
маси вантажу;
умов перевезень;
швидкістю, тощо.
Слід зазначити, що на сайті Укрзалізниці (http://uz.gov.ua/) у розділі 

«Вантажні перевезення/Електронний Документообіг/Розрахунок вартості» 
можливо здійснити попередній розрахунок тарифів за перевезення вантажів.

З повагою
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