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громадської експертизи 

 щодо  проведення  реформування Державної адміністрації 
залізничного транспорту України «Укрзалізниця». 

 
 «20»  січня 2012 р. 
 
 
МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:  
визначення рівня ефективності та відповідності інтересам суспільства і 
держави проведення  реформування Державної адміністрації залізничного 
транспорту України «Укрзалізниця». 
 

ПРЕДМЕТ ЕКСПЕРТИЗИ: 

оцінка стану дотримання Державною адміністрацією залізничного 
транспорту України «Укрзалізниця» стратегічних цілей і завдань Щорічного 
Послання Президента України до Верховної Ради України «Модернізація 
України – наш стратегічний вибір», Програми економічних реформ на 2010-
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава», положень Концепції Державної програми 
реформування залізничного транспорту, Державної цільової програми 
реформування залізничного транспорту на 2010 – 2019 роки в частині  
вантажних перевезень. 
 
 
СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ:  з 20 грудня 2011 року по 20 січня 2012 року 
 
ГРОМАДСЬКІ ЕКСПЕРТИ: 
 
ВІД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 
АДМІНІСТРАЦІЇ: 
- Лукша О.В.  - голова комісії  з реалізації планів   соціально-економічного 
розвитку області, раціонального використання ресурсів  та підвищення 
інвестиційної   привабливості регіону, Директор Агентства місцевого 
розвитку та інформаційних ресурсів «ЄВРОПОЛІС». (Міжнародний інститут   
людини і глобалістики «Ноосфера», м.Ужгород.) 
- Мітряєва С.І. - голова комісії сприяння розвитку міжрегіональних та 
міжнародних зв’язків, Президент Центру стратегічного партнерства 
Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. 
Ужгороді. 
- Греньо М.М. - голова комісії з підприємництва та будівництва. 
- Лазарь Й.Й. -  голова комісії сприяння захисту прав і свобод громадян, 
правової експертизи та боротьби з корупцією. 



-Афтанас Я.Д. - голова комісії сприяння захисту прав працюючих та 
запобіганню безробіттю. 
ВІД  АСОЦІАЦІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛКА ТРАНСПОРТНИКІВ 
УКРАЇНИ»: 
-  Хромчак І.Д. – президент асоціації 
ВІД РЕГІОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ICC Ukraine у 
Закарпатській області 
-  Пароконна В.В. –виконавчий директор, заст. голови громадської ради 
при Чопській митниці. 
ВІД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ УМВС УКРАЇНИ в Закарпатській 
області: 
-  Подгорецький В.Г. – член ради, голова незалежної професійної спілки 
«Крок». 
ВІД ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» 
- Кілару Ю.О. – голова Закарпатського територіального відділення 
ВІД ВНЗ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: 
-  Нестеренко  Г.І. -      завідувач кафедри  «Управління експлуатаційною 
роботою на залізничному транспорті», кандидат технічних наук, доцент 
Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту ім. Ак. Лазаряна. 
- Цвєтов Ю.М – завідувач кафедри "Облік та аудит" Державного 
економіко-технологічного університету транспорту, доктор економічних 
наук, професор, директор  наукового Центру досліджень економічних 
проблем транспорту, проф.. 
 
ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, ЯКА ІНІЦІЮВАЛА ПРОВЕДЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:  
Асоціація « Європейська спілка  транспортників України» 
Дата реєстрації:  19 грудня 2005 року 
Поштова адреса:  79000, Львівська область, м. Львів, вул. Стефаника, 
буд.17, кв.2 
Контактні телефони: (0312)424222 
Електронна адреса: office@interport.com.ua 
Інформаційна сторінка в мережі Інтернет: www.estu.com.ua 

ПРОАНАЛІЗОВАНІ  ДОКУМЕНТИ:                                          

Законодавча база: 

 «Модернізація України – наш стратегічний вибір» Щорічне Послання 
Президента України до Верховної Ради України  

 Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 



 Концепція Державної програми реформування залізничного 
транспорту схваленої розпорядженням КМУ від 27 грудня 2006 р. 
№651-р 

 Державна цільова програма реформування залізничного  транспорту на 
2010 - 2019 року,  прийнятий  у першому читанні   Закон України «Про 
особливості утворення державного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального користування»  

 Законопроект про внесення змін до Закону України «Про залізничний 
транспорт» №9377 в частині надання ДАЗТУ «Укрзалізниця» статусу 
акціонерного товариства 

 Паспорт Державної цільової програми реформування залізничного 
транспорту на 2010-2019 роки 

 Проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України  "Про залізничний   
транспорт" 

 Проект ЗУ «Про особливості утворення державного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування» 

 Статут залізниць України 

 Закон України «Про транспорт» 

 Закон України «Про залізничний транспорт» 

 Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» 

 Єдиний транзитний тариф до угоди про міжнародне залізничне 
вантажне сполучення – ЄТТ 

 Міжнародний залізничний транзитний тариф - МТТ 

 Тарифна політика залізниць Держав-учасниць СНД на перевезення 
вантажів в міжнародному сполученні на 2012 фрахтовий рік. 

 Збірник тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом 
України. 

 Угода про Єдиний тарифний  транзит. 

 Службова інструкція до Угоди про міжнародне вантажне сполучення 
(СИ к СМГС) 

 Угоди про міжнародне вантажне сполучення (СМГС) 

Матеріали: 



 Стаття «Вузька колія української економіки» від 20 вересня 2011,         
Донецьк, Україна, Микола Нестеренко, Директор із розвитку нових 
напрямків бізнесу СКМ. 

 Газета «Коментарі» №48 від 16 грудня 2011 року «Україна 2012 –
Плани країни на рік». 

 Аналітична доповідь «Реалізація потенціалу транспортної 
інфраструктури України в стратегії посткризового економічного 
розвитку». Національний інститут стратегічних досліджень.К.2011 

 Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про ситуацію в 
сфері залізничного транспорту України» ( Рішення введено в дію 
Указом Президента України N 714/2009  від 04.09.2009 ). 

 Матеріал підготовлений МКГ «Укрзалізницю» очікує корінне 
реформування…» 

 Стаття. Аргументы и факты в Украине №49 від 6 грудня 2011 року, 
«Реформа с опозданием», автор Алла Громова. 

 Саття «Реформа Укрзализницы : загнанных лошадей пристреливают?» 
27 липня 2011, bizon.info. 

 Матеріали, проведеного 13 грудня 2011 року Державним економіко-
технологічним університетом транспорту круглого столу 
«Трансформація системи залізничного транспорту» розроблені AT 
KEARNY. 

 Матеріали Державної служби Статистики  щодо вантажних перевезень 
територією України  за січень - жовтень 2011 року.  

На підставі аналітичної обробки матеріалів засобів ЗМІ, наукових 
закладів, офіційних повідомлень від Міністерства інфраструктури України та 
Укрзалізниці, статистичних відомств,  власної інформації професійних 
громадських об’єднань та, згідно із «Порядком сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», затвердженим 
Постановою КМУ № 976 від 05.11.2008 року, громадські експерти оцінили  
стан справ у сфері реформування залізничного транспорту в Україні, що 
знаходиться під управлінням Міністерства інфраструктури  України, як 
вкрай незадовільний та створює комплекс загроз для розвитку 
суспільства і держави і обґрунтовують цей висновок такими аргументами: 

Вигідне географічне положення України обумовлює проходження її 
територією  3,  5,  7,  9  Пан’європейських  транспортних  коридорів  та 
транспортного коридору Європа – Кавказ - Азія (ТРАСЕКА). Розташування 
на перехресті торговельних шляхів потенційно дозволяє Україні отримувати 
більше переваг від процесів глобалізації у транспортній сфері у разі 
забезпечення динамічного розвитку та реалізації потенціалу транспортної 
інфраструктури. Головним чином, у зв’язку з тим, що транспортна система є 
однією з базових галузей економіки, стабільне та ефективне функціонування 
якої забезпечує необхідні умови обороноздатності, національної безпеки, 
цілісності держави, підвищення рівня життя населення, валютних 
надходжень до України.  



Проте, давно анонсована і надзвичайно актуальна реформа системи 
управління залізничного транспорту поки що не стартувала. «Укрзалізниця»– 
найбільша державна транспортна монополія, «держава в державі», практично 
єдина адміністрація на пострадянському просторі, що не пройшла через 
жорна перетворень у нових умовах господарювання. На думку фахівців, 
найближчим часом це може стати перешкодою для подальшого 
розвитку національної економіки. 

Враховуючи те, що Державна адміністрація залізничного транспорту 
України, кулуарно розпочала реформування «Укрзалізниці», без залучення 
професійної громадськості та профільних  наукових закладів, і широкого 
обговорення в трудових колективах, за винятком кількох декларативних 
презентацій, виникла нагальна необхідність у проведенні, на підставі вимог 
Постанови КМУ № 976 від 05.11.2008 року, громадської експертизи щодо 
діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України 
«Укрзалізниця» в контексті виконання Державної   цільової   програми   
реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, стосовно 
забезпечення вантажоперевезень територією України.  

 «Укрзалізницею» в плані реалізації  реформування залізничного 
комплексу України, нічого крім декларативних презентацій про акціонування 
на рівні громадськості запропоновано не було і всі  заходи ефективності 
проведення  реформування залізничної галузі України, (а саме, Державної 
адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» в контексті 
виконання Державної   цільової   програми   реформування залізничного 
транспорту на 2010-2019 роки, тобто встановлення фактичного стану справ 
щодо створення  нової організаційно-правової та економічної моделі 
управління  стосовно реорганізації підрозділів, розподілу функцій та 
власності залізниці) здійснюються в непрозорому режимі, виникла нагальна  
необхідність  у проведенні, на підставі вимог Постанови КМУ № 976 від 
05.11.2008 року, громадської експертизи щодо діяльності Державної 
адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» в контексті 
виконання Державної   цільової   програми   реформування залізничного 
транспорту на 2010-2019 роки стосовно забезпечення вантажоперевезень 
територією України.  

 Концепція   Програми  була схвалена   розпорядженням  Кабінету  
Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 651 та затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1390. Доповнення внесені 
Постановою Кабінету Міністрів України N 1106 від 26 жовтня 2011 р. 
Паспортом Державної цільової програми реформування залізничного 
транспорту на 2010-2019 роки визначені етапи, державний замовник, 
керівник, виконавці     заходів Програми, строк виконання, прогнозні  обсяги 
та джерела фінансування. 

Отже, громадська експертиза мала на меті визначення рівня 
ефективності проведення  реформування залізничної галузі України, а саме 
Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» в 
контексті виконання Державної   цільової   програми   реформування 
залізничного транспорту на 2010-2019 роки, тобто встановлення фактичного 
стану справ щодо створення  нової організаційно-правової та економічної 



моделі управління  залізничним  транспортом,  розвитку конкурентного  
середовища на ринку залізничних послуг,  визначення ефективності його 
функціонування в напрямку задоволення потреб національної економіки  і  
населення  в  перевезеннях,  покращення їх якості та зменшення розміру 
транспортної  складової у вартості товарів і послуг. 

Враховуючи те, що на першому етапі (2010-2012 роки) програмою 
передбачалось здійснити   удосконалення нормативно-правової    бази,  
необхідної для реформування галузі,   утворення акціонерного Товариства,    
впровадження механізму розподілу фінансових потоків за видами 
господарської діяльності,  9 грудня 2011 року  ВР  України були прийняті за 
основу  проекти ЗУ «Про внесення змін до Закону України  "Про залізничний   
транспорт",  та Про особливості утворення державного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування», а також 
утворено Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» 
(УТЛЦ) для організації вантажних залізничних перевезень. 

Таким чином, громадськими експертами передбачалось встановити, 
як внаслідок  реформ забезпечується збереження державного контролю над 
галуззю, запропонованому  у вищевказаних законах,  де всі акції 
створюваного товариства закріплюються у державній власності і не 
підлягають приватизації. Саме створення АТ і є найбільш трудомістким 
процесом у приватизації, т.з. зоною юридичного, фінансового і 
господарського ризику. Під час якого необхідно виконати надзвичайно 
складне завдання – оцінити величезний майновий комплекс і сформувати 
статутний капітал АТ, зібрати під одним дахом всі юридичні особи і трудові 
колективи (провести їх реорганізацію і реструктуризацію), переформатувати 
договірні відносини з тисячами клієнтів і контрагентів, грамотно здійснити 
податкове планування і супроводження процедури реорганізації, без втрат 
вписатися в міжнародний нормативно-правовий контекст (СМГС, КОТІФ, 
двосторонні прикордонні угоди тощо) і при цьому ні на мить не зірвати 
процес перевезень. 

Так, в останні роки через критично низький обсяг інвестицій у галузь 
набула загрозливих рис ситуація з вантажним вагонним парком загального 
користування (т.з. інвентарний парк). Кількість придатного у технічному 
відношенні парку з року в рік зменшується, не дивлячись на зусилля 
залізничників по продовженню його ресурсу за допомогою ремонтів. 
Побудова нового рухомого складу потребує значного часу і 
капіталовкладень. Великі вантажовідправники - промислові підприємства 
почали створювати власні операторські компанії для уникнення збоїв у 
вивезенні продукції, викликаних як об’єктивними причинами, так і подекуди 
(особливо останнім часом) суб’єктивними, а саме: використанням окремими 
бізнес-групами можливостей Укрзалізниці для якщо не блокування, то 
принаймні пригальмовування роботи конкурентів. Підприємства йшли на це 
вимушено, хоча використання інвентарного парку є більш вигідним, оскільки  
в такій ситуації відсутній зворотній порожній пробіг вагону, тоді як при 
використанні приватного парку  виникає потреба в поверненні порожнього 
вагону  і за нього потрібно платити, а це дуже значні витрати. 



 Той факт, що середній термін перебування українського вагона за 
кордоном в 2011 році становив понад 38 діб, спонукало Укрзалізницю 
періодично проводити процедуру термінового повернення вагонів з країн 
СНД, яка визначена правилами їх користування. Так, в середньому, за 
кордоном перебували 4143 критих вагони, тобто понад 55% загального парку 
цього виду рухомого складу.  Не краща ситуація відбувалась і зі спеціальним 
рухомим складом. Приміром, платформ за межами України знаходилося 
53%. Їхній середній термін повернення ще більший — 46 діб, а інколи й 
кілька місяців. Це при тому, що середній термін обертання російського чи 
білоруського вагона в Україні становить лише 5—6 діб, українського в Росії 
— 18,5 доби. Вихід з цієї ситуації «Укрзалізниця» бачить в перекваліфікації 
загального парку рухомого складу залізниці в статус «приватного». 
Передбачається, що з початку 2012 року інвентарний парк залізниць 
передадуть на баланс державним підприємствам, які підпорядковані 
Укрзалізниці. Як вважає керівництво «Укрзалізниці», у вагонів з’явиться 
справжній господар і саме він відповідатиме за їхній технічний стан. Він же 
унеможливить використання вагонів залізничними адміністраціями інших 
країн без дозволу власника. При цьому керівництвом «Укрзалізниці» було 
запевнено,  що Україна спроможна уникнути помилок, яких припустились її 
північні сусіди, тобто уникнути неефективного використання вагонного 
парку, як це відбулось  в Росії, де при збільшенні парку універсальних 
піввагонів за останніх три—п’ять років погіршилися показники його 
експлуатації. Це сталося тому, що кожен власник бажав працювати лише на 
певних дохідних напрямках з високорентабельним вантажем.  

В цьому контексті Укрзалізницею заплановано, що УТЛЦ створить 
загальний пул, до якого увійдуть вагони існуючих і нових операторських 
компаній, а також рухомий склад приватних операторів. Цей єдиний парк 
буде управлятись з єдиного диспетчерського центру. Наразі в інвентарному 
парку Укрзалізниці» перебуває  47,7 тис. напіввагонів, з яких близько 7 тис. 
постійно знаходяться в країнах СНД, зокрема 3 тис. — в Російській 
Федерації. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним 
підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво 
власним вагонним парком.  

 Причому, керівництво Укрзалізниці, також переконливо 
проінформовало громадськість про те, що «……нещодавно створене для 
організації вантажних залізничних перевезень  Держпідприємство 
«Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ), уклало договори зі 
створюваними вагонними компаніями і основними вантажовідправниками на 
2012 рік, які будуть регламентувати роботу з вагонами і, які змінять статус з  
«інвентарного» на «власний», а також про те, що в даний час УТЛЦ почав 
кампанію з укладання договорів з експедиторськими і операторськими 
компаніями, що мають свій рухомий склад, для роботи загальним пулом 
вагонів і веде переговори із залізничними адміністраціями країн СНД для 
забезпечення управління парком українських вагонів за межами України та 
іноземними вагонами на території України. Планується, що схема, при якій  
за кожним типом вагонів буде закріплений власник в особі державного 
підприємства, буде поширена й на інші види вантажного рухомого складу. 



Зокрема, криті вагони будуть передані на баланс ДП «Український 
державний центр рефрижераторних перевезень «Укррефтранс», платформи і 
транспортери - на баланс Українського державного центру транспортного 
сервісу «Ліски», спеціальний рухомий склад - на баланс ДП «Стрийський 
вагоноремонтний завод».  

Проте, ДП «Український транспортно-логістичний центр», який діє на 
підставі довіреності від імені Укрзалізниці №134від 30.11.11 р., розпочав 
свою діяльність з того, що почав підписання договорів на 2012 рік  з 
експедиторами, в яких мова йде лише про платежі за транзит, а умови 
подання рухомого складу просто відсутні. Зрозуміло, що в підписанні 
договору з ДП «Український транспортно-логістичний центр» без 
одночасного підписання договору про забезпечення вагонами інвентарного 
парку в статусі «приватного» немає ніякого сенсу. Навіть в січні 2012 року, 
коли розпочався новий договірний період,  Укрзалізниця офіційно не 
оголосила учасникам транзиту умови роботи не тільки з напіввагонами, а й з 
платформами, критими вагонами, іншими видами рухомого складу, однак 
заборонила відправку вантажів на експорт і транзит в вагонах інвентарного 
парку Укрзалізниці. Внаслідок чого, переважна кількість рухомого складу 
залізниці, що обслуговувала транзитні та експортні перевезення  опинилась 
на простої.  

Окрім того, Державна адміністрація залізничного транспорту 
"Укрзалізниця" має намір розпочату у грудні 2011 року  трансформацію 
"Укрзалізниці" в публічне акціонерне товариство завершити створенням 
державного акціонерного товариства (ДАТ) в грудні 2012 р. За рік 
планується  реально оцінити вартість основних фондів, розділити фінансові 
потоки кожного із  напрямів діяльності, створити умови для надходження 
інвестицій насамперед у вантажні перевезення і забезпечити рівний доступ 
до інфраструктури всіх суб`єктів ринку. Тобто, на першому етапі (2012-2013 
роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію і розподілено 
функцій між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть 
утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні структури 
залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому 
етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування 
пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське 
товариство у сфері пасажирських перевезень. 

В той же час, фактичний стан справ в питаннях реформування 
системи управління залізничного транспорту в частині вантажних 
перевезень, як  показує аналіз ситуації, свідчить про непрозорість, 
непослідовність, поспішність, переслідування вузьковідомчих інтересів в 
діях адміністрації Укрзалізниці, що несе в собі загрозу руйнації залізничного 
комплексу України і знищення транзитного потенціалу країни, а саме:  
           1. В порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» та від 3 
листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» ДАЗТУ «Укрзалізницею» не 
представлено для публічного доступу та професійного обговорення    



інформацію щодо детального плану реформування залізничної галузі, а 
саме: проекту «Цільової моделі ринку транспортних послуг України» на  
2012 рік, що  фактично позбавляє національні транспортні компанії, наукові 
заклади та громадські об’єднання їх конституційного права на участь в 
управлінні державними справами. 

2. Вкрай не виважені, необґрунтовані, непослідовні, непередбачливі 
рішення,  а в переважній більшості неправомірні дії  Державної адміністрації 
залізничного транспорту України «Укрзалізниця» в напрямку зміни статусу 
рухомого складу з  «інвентарного» на «власний» та передчасна передача його 
конкретним підприємствам на не зрозумілих правах до юридичного 
створення державного акціонерного товариства (ДАТ), незважаючи на  
вимоги проектів ЗУ «Про внесення змін до Закону України  "Про залізничний   
транспорт",  та Про особливості утворення державного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування», де зазначено 
що майно залізничного транспорту загального користування АТ 
“Укрзалізниця” не можна відчужувати, передавати в користування, в оренду, 
лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) 
капіталу суб’єктів господарювання, …проводити списання, продаж, 
безоплатну передачу, надання в користування, оренду, обмін, а також 
виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, а 
повинно здійснюватися  лише відповідно до законодавства та Статуту 
АТ “Укрзалізниця”, фактично позбавляє вітчизняні транспортно-
експедиторські та термінальні компанії, а також вітчизняних експортерів: 

 можливості конкурувати на ринку міжнародних залізничних 
перевезень; 

 комплексно обслуговувати експортні, транзитні вантажопотоки, 
утримувати та нарощувати їх обсяги; 

 виконувати передбачені контрактами строки відправлення, 
доставки і переробки вантажів, а також:  

 порушує всі діючи договори з клієнтами залізниці, 
 змушує інозалізниці припинити прийом вантажів в транзитному 

          сполучені через Україну, 
 суттєво обмежує транзитні можливості залізниць України; 
 повністю витісняє вітчизняні транспортно-експедиторські та  

  термінальні компанії з    ринку міжнародних залізничних   
  перевезень, 

 зменшує доходи та валютні поступлення в економіку держави; 
 різко зменшує бюджетні надходження від даної сфери діяльності; 
 призупинено експорт вітчизняної продукції. 

 
2. Без огляду на реальні потреби ринку залізничних перевезень 

України, потреби суб’єктів господарювання – контрагентів залізниці та 
інтереси суспільства як такого, спішне утворення наприкінці 2011 року 
Держпідприємства «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) 
для організації вантажних залізничних перевезень  без  дієвого механізму 
його нормативно-правового функціонування в складі Укрзалізниці та на 
ринку міжнародних перевезень створило повний колапс в галузі, внесло 



хаос в договірну компанію 2012 року та спричинило виникнення 
комерційних компаній - посередників, діяльність яких цілком прогнозовано: 

 стимулює ріст тарифів на залізничні перевезення в середньому по 
експорту – імпорту - на 33%, по транзиту- до 50%  ; 

 суттєво збільшує собівартість внутрішніх та зовнішніх перевезень;    
 повністю руйнує правові стосунки учасників ринку міжнародних 

залізничних перевезень; 
 розширює корупційні можливості керуючого складу залізниці в 

питаннях забезпечення рухомим складом міжнародні перевезення. 
 
             3. В Україні  з грудня 2011 року де-факто перестав існувати 
інвентарний парк залізничного транспорту, де-юре, згідно існуючої правової 
бази  – він ще залишається парком загального користування.  Неуправлінські, 
в порушення   міжнародних правил дії керівництва Укрзалізниці (у вигляді 
телеграмних повідомлень протягом листопада, грудня 2011 року  та планів на 
січень щодо прийому транзитних перевезень лише за умови перевантаження 
у власні або орендовані вагони колії 1520мм.), фактично зупинили транзитні 
перевезення територією України, викликали обурення інозалізниць, 
спонукали європейських вантажовідправників переорієнтувати перевезення 
на автотранспорт або в обхід України, що недопустимо стосовно діючої 
законодавчої та нормативно-правової бази         (Статут залізниць України, 
правила СМГС та інші документи, регулюючої залізничні перевезення) і 
унеможливили повне і своєчасного забезпечення вагонним парком 
вантажовідправників.  
             4.Хаотичні кроки щодо реформування структури Укрзалізниці ще  до 
її акціонування призвело до прихованих масових скорочень працівників 
залізничного транспорту. Залізничникам пропонують змінити 
спеціалізацію чи посаду на менш оплачувану, або ж перейти працювати в 
інший регіон мотивуючи  це відсутністю коштів на заробітну плату. На 
початку листопада 2011 року представники профспілок зустрічалися з 
керівництвом Укрзалізниці і висунули свої вимоги, аби скорочені залізничні 
маршрути були відновлені та  були переглянуті плани щодо оптимізації 
пасажирських перевезень на наступний рік. Натомість пройшов місяць і 
жодної реакції на вимоги профспілок немає, що спонукає профспілки 
готуватися до страйку. Така ситуація в свою чергу ще більше загострить 
проблеми з обслуговування вантажних перевезень у зв’язку з відволіканням 
керівників залізниці на врегулювання ситуації з обслуговування пасажирів. 
              5. Намагання керівництва «Укрзалізниці» перекласти організацію 
вантажних  перевезень на обмежене коло комерційних структур, 
користуючись монопольним правом, а саме: 

1. Агент №1 СТГО «Південна залізниця» - Юніон Транс Сервіс (ТОВ 
«ЮТС); 

2. Агент №2 ДТГО «Південно-Західна залізниця – «Рейл Карго Транс» 
(ТОВ «РКТ»); 

3. Агент №3 ДП «Донецька залізниця» - «Транс систем Лоджистік» ( ТОВ 
«ТСЛ»); 



4. Агент №4 ДТГО «Львівська залізниця» - «Юніверсал Карго Транс» 
(ТОВ «ЮКТ»); 

5. Агент №5 ДП «Придніпровська залізниця» - «Карготранс» (ТОВ 
«Карготранс»); 

6. Агент №6 ДП «Одеська залізниця» - «Юніон Ком Транс» (ТОВ 
«ЮКГ»), 

7. Агент «Укррефтранс» «Транс Рейл Україна» 
8. «Квадро Центр» 
9. «Тринити Инвест» 

 

фактично ліквідують експедиторські фірми в Україні, і як результат 
конкуренцію на ринку залізничних перевезень в Україні та суттєво 
збільшують корупційні можливості в даному секторі економіки.  

Так, підписаний між Укрзалізніцею, ДП «Українським транспортно-
логістичним центром», ДП «Дарницьким вагоноремонтним заводом», ДП 
«Укрспецвагон» і вищеозначеними шістьма компаніями договір, знаходиться 
в режимі «таємно», про зміст якого експедиторські компанії України не 
обізнані. Виходячи із змісту  договорів, які в свою чергу ці шість компаній 
пропонують підписати експедиторам України, можна однозначно 
припустити, що   керівництво Укрзалізниці, передавши незаконно 
«довіреним» комерційним структурам в  управління державний рухомий 
склад залізниці намагається монополізувати ринок експедиторських послуг. 

6. Через розбіжність в нормативній базі щодо обслуговування 
міжнародних залізничних перевезень, яка виникла внаслідок грубого, 
непродуманого втручання керівництва Укрзалізниці  в діючі міжнародні 
Угоди при переводі залізничного парку загального користування в статус 
«приватного», повністю зупинила роботу існуюча на українській території 
прикордонна інфраструктура з комплексного обслуговування транзитних та 
імпортних вантажів, тисячі працівників як термінальних комплексів, так і 
залізничних підрозділів змушені піти в неоплачувані відпуски і в 
найближчий час поповнять лави безробітних. В той же час, навантаження на 
термінальних комплексах суміжних з територією України  по колії 1520мм 
продовжують забезпечуватися Укрзалізницею в повному обсязі при сплаті  
незначних штрафів.  При цьому, обсяги термінальних робіт на території 
України, падіння яких в кризовий період вдалось дещо зупинити,  з 
листопада минулого року, з вищеозначених причин, почали катастрофічно 
падати, а в січні 2012 року практично припинились. (Див. табл., граф.,  
діагр. в  додатоку 2), внаслідок чого: 

 втрачається, так важко відвойований за роки незалежності у сусідніх 
держав, ринок прикордонних логістичних послуг, 

 занепадає потужна прикордонна інфраструктура,  
 ліквідовуються робочі місця, росте безробіття. Чисельність працюючих 

залізничників в Закарпатській області з 17359 чол. в 1994 році 
знизилась у 2011 році до 9475чол., тобто майже вдвічі.; 



 зменшуються бюджетні поступлення, які є чи не основними для 
прикордонних регіонів.; 

 унеможливлюється реалізація регіональних програм  з питань розвитку 
логістики та прикордонної транспортної інфраструктури. 

Таким чином, непослідовність та непрозорість дій Укрзалізниці в 
напрямку передбаченої Програмою етапності реформ щодо структури, майна 
та рухомого складу з врахуванням,  що  всі напрями діяльності залізниць 
можна  розділити на сектори: монопольний, умовно-монопольний, 
конкурентний,   прогнозовано призведуть до таких негативних для 
суспільства і держави наслідків: 

 Умовно-монопольний і конкурентний сектор залізниць у 
найближчому майбутньому опиняться  у приватній власності. 

 Згідно з Програмою економічних реформ Президента В.Януковича, 
реструктуризація Укрзалізниці повинна завершитися до кінця 2014 
р. На той час держактиви  Укрзалізниці будуть розділені і 
розукрупнені. На їх базі створять акціонерні товариства, а окремі 
непрофільні активи просто продадуть.  

 Планується розділити господарські функції і функції державного 
управління. Потім – створити єдиний суб`єкт господарювання на 
базі Укрзалізниці, територіальних залізниць та інших 
підпорядкованих підприємств, установ і організацій. Потім - 
розмежувати в системі транспорту природно-монопольний і 
конкурентний сектори, тобто створити умови для демонополізації 
окремих сфер діяльності. 

  Далі – сформувати структури управління за видами комерційної 
діяльності і почати поступове роздержавлення конкурентного 
сектора. Окремими напрямами діяльності займатимуться дочірні 
компанії. 

 Після завершення процедури приватизації - обґрунтувати 
необхідність IPO шляхом збільшення статутного капіталу 
(залучення інвестицій в оновлення основних засобів, наприклад), 
коли державна частка буде «розмита», тобто зменшена, і прибрати 
один рядок із закону (про закріплення 100% акцій у державній 
власності).  

 Організація відкритого продажу на аукціоні, з допуском всіх 
бажаючих і чесною ціною пакета пропозицій в  умовах, які 
створюються, однозначно видається утопічною. 

 
 При всьому цьому  управляти і координувати роботу цих 
підприємств на державному рівні будуть окремі службовці у складі 
центрального апарату виконавчої влади в галузі транспорту України, що 
зробить залізничний сектор найбільш  корумпованим в державі. 



У порівнянні з іншими Європейськими аналогіями реформування 
залізничного транспорту Україна проводиться непослідовно, непрозоро, із 
небезпечним  корупційним спрямуванням. 

Експерти вважали за доцільне навести коротку аналітичну довідку 
зарубіжних реформ залізничного транспорту. (Додаток 1) 

В Україні відсутня головна безпосередня причина, що спонукала багато 
країн шукати вихід у реформуванні залізничного транспорту, – конкуренція 
інших видів транспорту і, перш за все, автомобільного, яка призводила до 
серйозного скорочення перевезень на залізниці. Українські залізниці, 
залишаючись найбільшим монопольним  сектором в економіці держави, 
завдяки  недалекоглядній політиці, неузгодженості в діях та небажанні 
поступитись монополією стрімко втрачають долю на  транспортних ринках 
та позбавляють державу доходів від транзиту, плануючи утриматись за 
рахунок підвищених тарифів, що повністю суперечить принципам ринкової 
економіки. 

 Проте, є і незаперечний аргумент на користь реформи – в нинішніх 
умовах подальший розвиток українських залізниць без реформування – 
неможливий. За роки незалежності в Україні значно (на 1141 км, або майже 
на 5 %) скоротилася експлуатаційна довжина залізничних колій, вантажообіг 
залізничного транспорту знизився на 23,7 %, на всіх залізницях. Технологічні 
потужності національної транспортної інфраструктури дозволяють щороку 
перевозити залізницями понад 1 млрд. т вантажів, переробляти в портах 
понад 160 млн. т вантажів та доставляти трубопровідним транспортом 
близько 200 млн. т вуглеводнів. Значна частина цього потенціалу може 
забезпечувати транзитні перевезення. Ці потенційні потужності 
використовуються не в повну міру, а затяжний період спаду промислового й 
сільськогосподарського виробництва та адекватне зниження доходів і 
обумовлені ними скорочення обсягів перевезень призвели до значного 
погіршення відтворювального процесу на транспорті і стану його виробничо-
технічної бази, яка не зможе в перспективі у повному обсязі та з потрібною 
якістю забезпечити потреби як у внутрішніх, так і в міжнародних 
перевезеннях. Вже на сьогодні, резерви технічних потужностей залізничного 
транспорту, його провізної спроможності практично вичерпані, що ставить 
під загрозу можливість безперебійного задоволення зростаючих потреб 
суспільства у транспортному обслуговуванні, особливо у напрямках 
морських торговельних портів Чорного та Азовського морів, гальмуючи 
подальший розвиток продуктивних сил у регіонах.  

Подібна ситуація стосується також міжнародних перевезень, де на 
ринку транспортних послуг йде жорстка конкурентна боротьба. Водночас, 
спроможності залізничних транспортних коридорів №№ 3, 5, 9 
використовуються лише наполовину. 

Фінансово-економічна криза в Україні, внаслідок якої суттєво 
зменшився випуск продукції промислової та будівельної галузей, обумовила 
скорочення попиту на вантажні перевезення практично за всіма основними 
видами транспорту. До цього додається значний рівень фізичного і 



морального зношення основних фондів транспорту (на кінець 2009 р. 
становив 85,7 %), що в умовах конкуренції призводить до витіснення 
українських перевізників з міжнародних ринків транспортних послуг, 
переорієнтації транзитних вантажопотоків в обхід України, знижує якість 
обслуговування вітчизняних підприємств і населення, створює загрози 
економічній безпеці держави. 

Завдання прискорення економічного розвитку України можливо 
виконати лише шляхом ефективного використання транспортної 
інфраструктури та її динамічного розвитку, особливо в умовах реалізації 
потенціалу членства нашої країни в СОТ, прийняття Урядом України 
фінансових зобов’язань перед МВФ, Світовим банком та ЄБРР та підготовки 
Угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі 
(ЄАВТ). 

 

Експертні пропозиції: 
Виходячи з вищевикладеного та з метою уникнення значних втрат сегменту 
ринку вантажних залізничних перевезень, запобігання створенню 
корупційних схем, вважати вкрай необхідним і терміновим, на період 
проведення реформування залізничного комплексу України,  здійснення 
таких кроків з боку інститутів центральної влади: 

 Вжити термінових і комплексних заходів щодо унеможливлення 
корупційних дій в ході реструктуризації залізничної галузі та покласти 
край непрофесійним діям керівництва Укрзалізниці в питаннях 
реформування залізничної галузі України, які заважають досягненню 
транспортним комплексом України рівня європейських і світових 
стандартів, прискоренню темпів євроінтеграції та максимальній 
реалізації транзитного потенціалу держави. 

 Вжити термінових заходів щодо недопущення передачі комерційним 
структурам функцій організації перевезень на залізниці, права 
управління і навіть володіння залізничним рухомим складом, які 
виконуватимуть непотрібну роль посередників, стимулюючи  тим 
самим корупційну складову та ріст тарифів на перевезення. 

 Поставити і вирішити питання про заборону державним 
підприємствам, яким  є і Укрзалізниця, проводити розрахунки з 
транспортно-експедиторськими компаніями через посередників, які в 
супереч ст. 14 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність» 
нав'язуючи свої проекти договорів про організацію перевезень не 
несуть ніякої відповідальності  за надані послуги залізницею.  

 Зобов’язати Укрзалізницю  на підставі положень ст.ст. 1, 5, 13, п. З ч. 1 
ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», своєчасно та в 
доступному вигляді для всіх учасників ринку залізничних перевезень 
оприлюднювати договірні умови,  в тому числі переліки та умови 
отримання послуг, що надаються ними, а також форми і зразки 
документів та правила їх заповнення; 

  В обов’язковому порядку залучати професійні об’єднання  та 
експертів, у тому числі громадських, до розроблення законодавчих і 



нормативних актів у сфері реформування залізничного транспорту у 
відповідності з чинними Урядовими  постановами; 

 Створити при Міністерстві інфраструктури України   за участю органів 
місцевого самоврядування та виконавчої влади, представників 
громадських організацій та громадських рад, керівників підприємств та 
підрозділів залізниці, профспілкових організацій та силових структур 
постійно діючі наглядові ради з питань стабілізації ситуації в 
залізничному комплексі України на період проведення реформ в 
залізничній галузі.  

 На регулярній основі заслуховувати на всеукраїнській селекторній 
нараді під головування Кабінету міністрів України про його роботу.  

 Забезпечити широке громадське обговорення проекту «Цільової моделі 
ринку транспортних послуг України» на  2012 рік  та хід 
реструктуризації залізниці України. В обов’язковому порядку залучати 
професійні об’єднання в підготовку законодавчих і нормативних актів, 
що зачіпають інтереси членів об’єднань. 

 Відпрацювати ринкові механізми, які б стимулювали  учасників 
перевізного процесу на покращення показників роботи обігу вагону, 
зниження часу перебування  рухомого складу  під вантажними 
операціями, на раціональне використання транспортної 
інфраструктури. 

 Забезпечити ефективне функціонування наявної прикордонної 
транспортної інфраструктури  з метою збереження транзитного 
потенціалу залізничного комплексу України. 

 Переглянути систему  формування вартості послуг залізничного 
транспорту у відповідності зі змінами, пов’язаними з процесом 
реформування галузі. 

 Представити учасникам перевізного процесу юридично відпрацьований  
механізм   використання  рухомого складу  Укрзалізниці, в тому числі 
належністю всіх форм власності для управління консолідованим 
парком на технологічних принципах роботи.  

 Забезпечити розвиток конкурентного середовища на ринку залізничних 
перевезень та рівні умови доступу підприємств різних форм власності 
до роботи на ньому. 
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Афтанас Я.Д.                                                                      /______________/  

Хромчак І.Д.                                                                      /______________/ 



Пароконна В.В.                                                                  /______________/ 

Подгорецький В.Г.                                                           /______________/ 

Кілару Ю.О.                                                                       /______________/  

Нестеренко Г.І.                                                                     /______________/  

Цвєтов Ю.М.                                                                       /______________/  

 

 

 

 

 

       
 



                                                                                                       Додаток 1 
Досвід реформ залізничного вантажного транспорту в інших зарубіжних 

країнах (експертний огляд та аналіз) 

Реформи залізничного транспорту за кордоном органічно вписуються в 
глобальну тенденцію лібералізації економіки. Для окремих регіонів і країн 
існує і свій конкретний набір причин, які спонукали проводити відповідні  
реформи. Влада і бізнес в розвинених країнах постійно мотивують розвиток 
високоефективної термінально-транспортної інфраструктури і рухомого складу 
на користь оптимальних логістичних технологій закінченого транспортного 
циклу, який може організувати перевізник і вантажовласник тільки в поєднанні 
з експедиторськими технологіями головним чином через те, що частка 
транспортних витрат складає значну частину структури собівартості будь-
якого товару, точність за часом і  доставок є одним з основних критеріїв, що 
забезпечують конкурентоспроможність товарів на ринку, а рівень 
ефективності технологій, що забезпечують товарні потоки, є одним з головних 
критеріїв, що впливають на інфляційні процеси і рентабельність транспортних 
систем.  

Наприклад, у країнах Західної Європи державні залізниці, починаючи з 
50-х років стали втрачати позиції в пасажирських і вантажних перевезеннях і, 
незважаючи на фінансову підтримку з боку держави, їх економічний стан 
погіршувався. У зв`язку з цим, знадобилися кардинальні заходи для зміни 
ситуації. 
            На залізницях країн Центральної і Східної Європи спостерігався 
різкий спад об`єму пасажирських перевезень. Основними причинами цього 
було загальне погіршення економічного і фінансового стану країн з 
перехідною економікою, а також  слабопрогнозоване збільшення кількості 
приватних автомобілів і відповідне зростання конкуренції з боку 
автомобільного транспорту. Ще більше зменшився об`єм вантажних 
перевезень. 
              Залізниці США, які виконують в основному вантажні перевезення, 
знаходяться у сприятливішому, в порівнянні із залізницями європейських 
країн, економічному стані. На ринку вантажних перевезень вони мають 
більшу частку, ніж у Європі. У США нерентабельні пасажирські перевезення 
здійснюються спеціально створеною компанією Amtrak. 

Таким чином, моделі реформування і управління залізничним 
транспортом, незважаючи на все їх різноманіття, можна розділити на два 
основних типи. Зокрема це: 



 «американська модель», що передбачає наявність декількох 
вертикально-інтегрованих компаній, які поєднують взаємозв`язок 
інфраструктури та експлуатації, і які володіють і інфраструктурою, і 
рухомим складом, тобто оперують на своїх інфраструктурах, з 
виділенням пасажирських перевезень в окрему компанію. Дана модель 
функціонує в США, Канаді, Японії; 

 «Європейська модель» передбачає відділення інфраструктури від 
операторів або перевізників. Європейську модель, у свою чергу, 
можна розділити на два різновиди, позначивши їх умовно як 
французьку та німецьку, хоча розрізняють ще шведську і англійську. 

           Реформа залізничного транспорту Франції передбачає збереження 
цілісності державної компанії SNCF (Національне товариство залізниць 
Франції), її відповідальності за залізничні перевезення, управління рухом і 
поточне утримання інфраструктури мережі. Водночас, створення RFF 
чіткіше фіксує відповідальність держави за інфраструктуру, залишаючи 
функції фінансування її розвитку за державою. Таким чином, держава, в 
особі RFF звільняє SNCF від фінансових проблем, пов`язаних із інвестиціями 
в розвиток інфраструктури (у тому числі і від старих боргів). Реформа 
передбачає чітке формулювання умов, при дотриманні яких, SNCF виконує 
соціально необхідні функції, і особливо – перевезення пасажирів у 
регіональних сполученнях. Закон визначає порядок компенсації державою 
витрат, пов`язаних із соціальними зобов`язаннями. 

    Європейська модель реформування, яка одержала застосування в 
Німеччині, йде істотно далі французької і шведської. Реформі передував 
тривалий період зниження частки залізниць у вантажних і пасажирських 
перевезеннях унаслідок, перш за все, конкуренції з боку автомобільного 
транспорту. Раніше прибуткові залізниці стали збитковими і вимагали 
дотацій у розмірі декількох мільярдів марок. Реформі передувало об`єднання 
Державних залізниць ФРН (DB) і колишньої НДР (DR) і утворення 
Державних залізниць Німеччини (DBAG). Після чого 1 січня 1994 року було 
утворено акціонерне товариство «Залізниці Німеччини» (DBAG), орієнтоване 
на отримання прибутку, яке мало можливість здійснювати підприємницьку 
діяльність. Єдиним акціонером нового ринково орієнтованого утворення є 
держава. У концерн, крім холдингової компанії, входять п`ять акціонерних 
товариств: перевезення пасажирів у дальніх сполученнях, приміських, 
вантажні перевезення, інфраструктури і станції. Цим головним акціонерним 
товариствам підпорядковані закріплені за ними підприємства концерну. За 
роки проведення реформ DBAG змогли добитися збільшення об`єму 
пасажирських перевезень і зниження витрат на персонал. Економічні 
показники DBAG покращилися також завдяки адресній федеральній 
допомозі – на підвищення технічного рівня колишніх DR. 
 
               У рамках європейської моделі реформування, близької до 



французького її різновиду, цікавим є досвід Швеції, яка першою в Європі 
здійснила реформу залізниць. В основу реформи покладено розділення сфер 
інфраструктури та експлуатації. Державні залізниці Швеції (SJ) розділені на 
дві компанії. Одна з них відає питаннями розвитку та утримання 
інфраструктури (BV), інша (SJ) – займається, власне, експлуатацією. Обидві 
компанії залишаються в державній власності, але працюють на комерційній 
основі. В результаті реформи фінансовий стан залізниць Швеції значно 
покращився. 
 
              У найбільш послідовному, «радикальному» варіанті «європейська 
модель» реалізувалася під час реформи залізниць у Великобританії. У 1994-
1997 роках галузь була приватизована. Замість державної монополії 
з`явилася більше сотні компаній. Одночасно передбачалася ліквідація 
величезної структури управління галуззю. 

              Польща в реформуванні залізниць пішла шляхом акціонування. Нова 
структура в залізничній галузі зараз має назву РКР Polskie Linie Kolejowe 
(входить до складу РКР Group) і не є приватною фірмою. Це акціонерне 
товариство, акції якого закріплені в держвласності, проте господарською 
діяльністю займаються приватні структури. Тепер державі значно легше 
управляти залізницею. Цим нова структура відрізняється від колишньої. 
Після реформування відпала необхідність створення спільних підприємств із 
залізницею. У новій структурі, як помічають самі залізничники, все ідеально, 
– є чітке розділення відповідальності і функцій, які закріплені за різними 
об`єктами господарювання. Впроваджуючи залізничну реформу, залізниці 
увійшли до величезного дебету. У 1999 році вони взяли позику у розмірі 
декількох мільярдів злотих, що було дуже ризиковано. Але вже майже через 
10 років залізничники «вийшли в нуль» і мають вже «легкий плюс». Якщо з 
початку реорганізації на залізниці працювало 300 тис. осіб, то після змін їх 
кількість скоротилася до 140 тис. На сьогодні в РКР працює трохи більше 120 
тис. людей. Майже 160 тис. працівників довелося не просто звільнити, а 
кожного працевлаштувати, сплатити курси перекваліфікації, знайти нове 
місце роботи. У той час залізничники опинилися в складній фінансовій і 
економічній ситуації – не вистачало коштів, щоб розрахувати цих 
працівників і виплачувати їм пенсії. 

                 «Зелене світло» реформі залізничного транспорту в Росії дали в 
2001 році. Там міністерство шляхів сполучення розділили на дві складові: 
регулювання залишилося в держорганах, а основні функції з перевезення 
пасажирів і вантажів дісталися «Російським залізницям». Після завершення 
акціонування було прийнято рішення приступити до процесу створення 
дочірніх компаній – із перевезення вантажів, пасажирів, ремонту і 
технічного обслуговування залізниць, виробництва різних вузлів і 
агрегатів. До 2010 року росіяни залишили в держвласності тільки 
інфраструктуру і управління рухом потягів, а все інше перейшло або до 



акціонерних компаній за участю держави, або до повністю приватних 
структур. На сьогодні у власність дочірніх компаній – «ПГК» і «ВГК» – 
перейшло більше 42 % вагонного парку РЗ. У результаті реформаторських 
перетворень на зміну не дуже ефективній державі прийшла повноцінна 
комерційна компанія, зацікавлена в отриманні максимальної віддачі від 
майна, що дісталося в спадок, здатна залучати необхідні для його 
примноження фінансові кошти на ринку. За минуле десятиліття, з моменту 
початку реформ, виручка РЗ збільшилася з 100 млрд. руб. до 1,154 трлн. крб., 
чистий прибуток з 20 млрд. руб. до 152,2 млрд.руб., а об`єми 
вантажоперевезень – з 834,3 млн. тонн до 1108 млн. тонн. 

В цьому контексті, з урахуванням особливостей соціально-
економічного розвитку України, а також, підсумовуючи світовий досвід, слід 
зазначити, що існує ряд особливостей, які специфічно виділяють 
«Укрзалізницю» серед інших залізничних адміністрацій, хоча багато в чому її 
теперішня організаційна структура схожа із структурою РЖД на початку 
стадії її не зовсім вдалої, як на сьогодні виявилося, реорганізації. 



 
 
 
 
 

Додаток 2 
АНАЛИЗ 

по перегрузу транзитных и импортных грузов  
перегрузочными терминалами (кроме контейнерных отправок) на Ужгородской дирекции  

железнодорожных перевозок 
январь 2006 – 2011гг. 

 

месяц/год,% январь 
2006 

январь 
2007 

январь 
2008 

январь 
2009 

январь 
2010 

январь 
2011 

2011/2006, 
% 

2011/2007, 
% 

2011/2008, 
% 

2011/2009, 
% 

2011/2010, 
% 

К-во вагонов 
к. 1435мм 

2036 2212 2153 979 1030 1062 52,2 48,0 49,3 108,5 103,1 

К-во вагонов 
к. 1520мм 

2929 2964 2823 1490 1478 1303 44,5 44,0 46,2 87,4 88,2 

Количество 
перегр. тонн 

75551 75875 76892 39695 42740 44426 58,8 58,6 57,8 111,9 103,9 

 



 
 



 
 

АНАЛИЗ 
по перегрузу транзитных и импортных грузов  

перегрузочными терминалами (кроме контейнерных отправок) на Ужгородской дирекции  
железнодорожных перевозок 

за 2005 – 2011гг. 
 

 
 

Перегруз. 
терминал 

Количетво выгруж. Вагонов к. 1435 мм. Количество погруж. вагонов к. 1520 мм. Количество перегруженных тонн. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ЕвроТЭО  7294 7997 7721 7115 2984 3969 3589 7908 8529 6365 7266 3618 4104 3919 227858 280692 223986 230666 117540 154756 138444 

Лог.Центр 
«Пакобо» 
Экспорт 
транстрой 

4601 4416 4220 4863 1555 1966 2004 5645 6485 6164 5751 2057 2560 2499 151422 167226 159775 128820 42848 81022 73104 



Терминал 
Карпаты 

10821 11788 14268 15394 7880 8046 10393 15703 16333 20217 21866 11594 11322 11741 428585 462191 552732 617920 322179 343211 445244 

АО 
«Закарпат
интерпорт

» 

10399 8793 9126 7649 2622 2491 691 10563 13356 12868 11607 3563 2894 699 310687 286192 322097 273523 103360 97987 25148 

Всего 33115 32994 35335 35021 15041 16472 16677 39819 44703 45614 46490 20832 20880 18858 1 118 
552 

1197301 1258590 1250929 585927 676976 681940 

 

 
 



 
 



 
 
 
 
 

Год/год,% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2005, 
% 

2011/2006, 
% 

2011/2007, 
% 

2011/2008, 
% 

2011/2009, 
% 

2011/2010, 
% 

К-во вагонов 
к. 1435мм 

33 115 32 994 35 335 35 021 15 041 16 472 16 677 50,4 50,5 47,2 47,6 110,9 101,2 

К-во вагонов 
к. 1520мм 

39 819 44 703 45 614 46 490 20 832 20 880 18 858 47,4 42,2 41,3 40,6 90,5 90,3 

Количество 
перегр. тонн 

1118552 1197301 1258590 125929 585927 676976 681940 61,0 56,96 54,18 54,51 116,39 100,73 
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Вих. № 4124 від 25.11.2011 р. 

Віце-прем'єр-міністру України 
Міністру інфраструктури України 

п. Колеснікову Б.В. 
 

Шановний Борисе Вікторовичу! 
 

Перед тим, як перейти до питання, з приводу якого ми вирішили звернутися до Вас 
особисто, дозвольте коротко ознайомити Вас з нашою компанію та сферою її діяльності.  

ТОВ «ПАКОБО» - це експедиторська компанія, яка існує на ринку транспортних послуг 
з 1991 року і була однією з перших компаній, яка уклала угоду з «Укрзалізницею» про 
здійснення транзитних перевезень вантажів через територію України залізничним 
транспортом. Крім експедиторських послуг, що надає наша компанія, ТОВ «ПАКОБО» на 
станції Чоп Львівської залізниці володіє і власним перевантажувальним терміналом, на якому 
здійснюємо перевантаження вантажів з вагонів європейської колії (1435 мм) в вагони ширини 
колії країн СНД (1520 мм) та їх митне оформлення, цим самим надаємо нашим замовникам 
широкий спектр послуг, які пов’язані з транзитними перевезеннями вантажів. Результатом 
багаторічної сумлінної праці партнерами і замовниками послуг нашої компанії стали видатні 
компанії Західної, Центральної та Східної Європи. 

  Тепер дозвольте перейти до проблеми, з приводу якої ми вирішили направити Вам 
листа і описати безперспективну ситуацію, яка склалася на прикордонній передаточній станції 
Чоп і триває вже біля місяця.  

Справа в тому, що Наказом заступника генерального директора «Укрзалізниці»         
п. Науменко П.П. № 154 від 09.11.2011 з грудня місяця 2011 року всі без винятку вантажні 
перевезення по колії 1520 мм (транзитні та експортно-імпортні) у всіх видах універсального та 
спеціалізованого рухомого складу (криті вагони, платформи, напіввагони, транспортери та 
лісовози) повинні здійснюватись виключно у власних або орендованих вагонах.   

З цього приводу, керівництву Укрзалізниці та Львівської залізниці нами були 
направлені листи з проханням роз’яснити перспективи транзитних перевезень вантажів у 
власних вагонах, а також повідомити назви та контакти тих компаній, яким передано у 
власність парк вагонів Укрзалізниці. 

24 листопада ми отримали відповідь заступника начальника Львівської залізниці в 
якому зазначено, що з питанням щодо забезпечення перевезень власним рухомим складом нам 
необхідно звернутися до наступних компаній: ДП УДЦЗРП «Укррефтранс», ДП УДЦТС 
«ЛІСКИ», ДП «Укрспецвагон» та ТОВ «ПГК в Україні», що і було нами невідкладно зроблено. 
У відповідь від вище зазначених компанії, крім ТОВ «ПГК в Україні», ми отримали 
інформацію, що по теперішній час жодного універсального вагону (криті вагони, бортові 
платформи, зерновози та напіввагони) інвентарного парку Укрзалізниці вони у власність від 
залізниці не отримали і забезпечити нас такими вагонами не можуть. Компанія ТОВ «ПГК в 
Україні» в свою чергу пропонує власні вагони своєї російської материнської компанії, які 
значно дорожчі за відповідні вагони залізниць України, не кажучи вже про те, що з’являються 
такі вагони на станції Чоп вкрай рідко, а спеціальна підсилка їх під завантаження призводить 
до значного подорожчання вартості транзиту через Україну. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ситуацію погіршує той факт, що із-за гострого дефіциту порожніх критих вагонів колії 

1520 мм, станція Чоп призупинила прийом від інозалізниць вагонів колії 1435 мм з імпортними 
та транзитними вантажами. На даний час на станції Чоп простоюють в очікуванні прийому на 
Укрзалізницю 85 іновагонів (з них біля 70 вагонів з транзитними вантажами), що призвело до 
виникнення затору накопичених на станції вагонів. По нашим попереднім розрахункам, для 
перевантаження накопиченого на станції Чоп вантажу, необхідно мати в наявності біля 130 – 
140 придатних під завантаження критих вагонів.  

З цього приводу 22 листопада нами було направлено листа керівництву «Укрзалізниці», 
в якому було викладено і детально описано існуючу проблему на ст. Чоп, а також в додатку до 
зазначеного листа були надані листи вантажовідправників та вантажоодержувачів з 
наріканнями та претензіями щодо затримки вантажів та зриву строків доставки, що в свою 
чергу приводять до зриву виробничого процесу і виникнення невиправданих матеріальних 
витрат. На наш погляд, ці нарікання зі сторони клієнтури залізничного транспорту, на даний 
час є цілком виправданими, якщо прийняти до уваги, що є такі іновагони, які простоюють на 
станції Чоп ще з 14 листопада. Не кажучи вже про такі випадки, коли із-за простою іновагону в 
очікуванні прийому на УЗ, наприклад, з підкарантинним вантажем,  прострочується 
фітосанітарний сертифікат, який потім карантинна служба вимагає замінити оригіналом 
іншого. 
 
 Виходячи з вищевикладеного, просимо Вашого особистого втручання для врегулювання 
цієї катастрофічної ситуації з порожніми вагонами інвентарного парку Укрзалізниці на станції 
Чоп, так як постійні простої завантажених іновагонів та зриви строків доставки неминуче 
призведуть до втрати цих перевезень залізничним транспортом або до їх переорієнтації на 
автомобільний транспорт чи в обхід території України. Якщо це збудеться, то втратимо не 
тільки ми з Вами, а і Україна, як держава, в цілому. 
 
 
 
З повагою і надією на порозуміння, 
генеральний директор ТОВ «ПАКОБО»       В.Е. Палко 

 
 
 
Вик. Сабов Ю.Ю. 

 Тел.: 0503728745  
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ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Вікторе Федоровичу! 
 

З метою забезпечення сталого зростання та прискореного подолання розриву 
в розвитку між Україною та розвинутими країнами, створення умов для 
динамічного розвитку економіки та досягнення високих соціальних стандартів 
життя громадян професійні транспортні об’єднання, в  співпраці з державними 
органами виконавчої влади  та органами місцевого самоврядування завжди 
спрямовували свої зусилля на зміцнення позицій вітчизняного транспорту на 
ринку міжнародних перевезень, відродження та зміцнення економічного і науково-
технічного потенціалу в сфері транспортної політики, цивілізованого  переходу 
транспортного комплексу України  до функціонування в ринкових умовах. 

На наше переконання, в умовах вступу України в СОТ, укладення Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, створення зони вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом, а також співробітництва з країнами СНД в напрямку 
оптимізації економічної співпраці в межах Єдиного економічного простору та 
Угоди про зону вільної торгівлі, об'єднання зусиль влади та громадських 
об’єднань, особливо при здійсненні системних соціально-економічних реформ в 
державі  повинно вийти на більш високий рівень довіри та набувати постійної 
динамічності. 

Однак, незважаючи на достатньо довгий підготовчий період до 
реформування залізничного комплексу України, Укрзалізницею нічого крім 
декларативних презентацій про акціонування на рівні громадськості 
запропоновано не було. Натомість, прикриваючись кризовою ситуацією та 
падінням обсягів міжнародних перевезень,  керівниками залізничної адміністрації 
направляються підлеглим внутрівідомчі розпорядження спрямовані на різке 
скорочення робочих місць як на підприємствах залізниці, так і в супутніх   галузях, 
а також застосовуються заходи  надання в ручному режимі порожнього рухомого 



складу під навантаження вантажів, в тому числі й транзитних під приводом 
переходу до роботи лише з приватним рухомим складом. В теперішній час на 
залізничних переходах спостерігається суттєве накопичення транзитних  вантажів 
в іновагонах, яким українською строгою в порушення правил СМГС та об’ємних 
протоколів, підписаних Укрзалізницею на 2011 рік просто безпідставно 
відмовляється в прийомі. Такі дії не тільки викликали обурення залізниць країн 
ЄС, а й змусили європейських відправників шукати інші способи та напрямки до 
перевезень.  

Така «реструктуризація» залізничної галузі не тільки призведе до руйнації 
залізничного комплексу України, а й взагалі знищить транзитний потенціал країни.  

Виходячи з вищевикладеного та з метою уникнення втрати згаданого 
сегменту ринку, існує об'єктивна необхідність, терміново, на період проведення 
реформування залізничного комплексу України, створити при органах центральної 
влади та органах місцевого самоврядування,  за участю представників 
громадськості, керівників підприємств та підрозділів залізниці, профспілкових 
організацій та силових структур постійно діючі комітети з питань стабілізації 
ситуації в залізничній галузі. Про їх роботу та хід   реформування залізничного 
комплексу України на регулярній основі заслуховувати на всеукраїнській 
селекторній нараді під головування Кабінету міністрів України.  

Сподіваємось на Ваше розуміння  критичності ситуації, що склалась. 
 
З повагою, 
 
 
Керівник Карпатського  
Центру асоціації                                                                        Пароконна В.В.   
 
 

 



Асоціація „Європейська спілка транспортників України”,  
e-mail:estu@ukrpost.ua 

79000, м. Львів, вул. Стефаника, 17/2, тел./факс: 38 0322 614274, 970736, 970737 

     

 
№  8 від 05.12.2011 р Прем’єр-міністру  України 

Азарову  М.Я. 
 

Шановний Микола Янович ! 
 

По інформації членів асоціації “Європейська спілка транспортників України”, в т.ч. і 
закордонних, в Україні склалася критична ситуація з забезпеченням вагонним парком 
експортно-імпорних та транзитних перевезень вантажів, в зв’язку із забороною перевезень 
вантажів на експорт в вагонах парку залізниць України, згідно телеграфних вказівок та 
оперативних наказів «Укрзалізниці» (наказ № 154 від 09.11.2011 р. за підписом Науменка П.П., 
заступника генерального директора «Укрзалізниці»), телефонограм № 1043 від 25.11.2011 р. 
Управління Львівської залізниці, і т.п. 

Такими діями «Укрзалізниця» фактично призупинила експорт вантажів з України, а той 
експорт, що здійснюється в орендованих та приватних вагонах призводить до не 
конкурентоздатності вітчизняної продукції  за межами України, оскільки її вартість 
збільшується до 50%, а то і цілих 100% в випадку експорту будівельної сировини (щебінь, 
граніт, пісок і т.д.).  

Малий та середній бізнес, який займається експортом своєї продукції поодинокими 
вагонами,  із-за відсутності порожніх вагонів вимушені призупинити свою діяльність, оскільки 
ні одна операторська компанія «Укрзалізниці», не зважаючи на телеграфні вказівки УЗ, ще не 
укладає договори на користування вагонами.    

Така ж ситуація склалася  і на прикордонних переходах України з Європою, де 
здійснюється прийом та перевантаження  вантажів, які слідують транзитом по Україні. 
Іновагони колії 1435 мм тривалий час простоюють в очікуванні перевантаження (до 14 днів), а 
велика кількість транзитних вантажів взагалі не приймається із-за відсутності порожнього 
рухомого складу колії 1520 мм, не зважаючи на те, що в Україні прийнятий Закон «Про транзит 
вантажів», яким передбачена свобода транзиту вантажів, та Міністерством транспорту України 
підписана угода «Про міжнародні вантажні сполучення (СМГС)», яка зобов’язує перевозити 
вантажі, оформлені документами СМГС. 

Члени асоціації “Європейська спілка транспортників України” переконані, що така 
катастрофічна для економіки України ситуація із забезпеченням вагонами інвентарного парку 
«Укрзалізниці» вантажовідправників та прикордонних терміналів, склалася із-за 
непрофесійного та келійного реформування залізничного комплексу України, суть якого  не 
відома ні трудовим колективам «Укрзалізниці», ні професійним громадським об’єднанням, ні 
широкій громадськості, що в результаті може привести до руйнації залізничного комплексу 
України та втрати транзитного потенціалу України. 

Враховуючи вищенаведене, просимо Вашого особистого втручання для стабілізації із 
забезпеченням інвентарним вагонним парком всіх вантажовідправників та прикордонних 
терміналів України.   

       З повагою, 
 Президент Асоціації   
“Європейська спілка транспортників України”                   Хромчак І.Д. 
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