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Офіс ефективного регулювання BRDO було засновано в листопаді 2015 року, задля  
сприяння створенню ефективного регулювання і поліпшення економічних свобод 
в Україні (з пріоритетом для малого/середнього бізнесу). Саме з цією метою ми 
реалізуємо інклюзивний та відкритий процес оптимізації регуляторних відносин 
на ринках перевезення вантажів та пасажирів, паливно-енергетичного комплексу 
та житлово-комунального господарства, який призведе до взаємної довіри та  
партнерства держави й бізнесу.
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ПРЕАМБУЛА
Ця Зелена книга присвячена дослідженню ринку залізничних вантажних 

перевезень, зокрема його сегменту з оперування вантажними вагонами (їх 
утримання, ремонт, будівництво та надання у користування).

Метою написання цієї книги є визначення шляхів завершення структурної 
реформи АТ «УЗ», гарантування рівноправного, відкритого та прозорого 
доступу операторам до транспортної інфраструктури, підвищення конкуренції, 
вирішення проблем, пов’язаних із порушенням законодавства про захист 
економічної конкуренції.

Зелена книга містить аналіз ключових індикаторів та стану конкуренції ринку, 
цілей та завдань чинного законодавчого поля щодо реформування залізничного 
транспорту, освітлює перелік актів, які містять відповідні стратегічні завдання, 
аналізує ступінь їх виконання. Також зелена книга надає рекомендації для 
досягнення цілей та пропонує можливі варіанти вирішення визначених проблем.

У процесі розробки Зеленої книги були проведені консультації з 
представниками бізнесу та їх об’єднаннями, зокрема:

- ГО «Всеукраїнська аграрна рада»
- ГС «Центр дослідження залізничного транспорту»
- ГО «Європейська бізнес асоціація» (зацікавлені у залізничних перевезеннях 

учасники)
- ГС «Професійна асоціація корпоративного управління»

Ми хочемо висловити подяку усім організаціям та особам, які надавали 
консультації та інформацію під час підготовки цієї книги.

Написання зелених книг є поширеним методом започаткування професійного 
обговорення актуальних проблем у країнах Європи. Метою таких документів є 
напрацювання спільного бачення цілей у певній сфері та перешкод, що існують 
на шляху їх досягнення, усіма заінтересованими сторонами (стейкхолдерами): 
державними інституціями, бізнесом, суспільством.

Офіс ефективного регулювання BRDO
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ГЛОСАРІЙ
АМКУ — Антимонопольний комітет України

АР КРИМ — Автономна Республіка Крим

АТ «УЗ» — акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця»)

ВРУ — Верховна Рада України

ВК — вагонна компанія

ВРЗ — вагоноремонтний завод

ГК України — Господарський кодекс України

ДП — державне підприємство

ДРС — Державна регуляторна служба України

ДСБТ — Державна служба України з безпеки на транспорті

ДССУ — Державна служба статистики України

ЄС — Європейський Союз

ЄТСНВ — Єдина тарифно-статистична номенклатура вантажів

ЄЕК — Європейська економічна комісія. Одна з п’яти регіональних економічних комісій ООН, створена у 

1947 р. Україна є однією з держав-засновниць ЄЕК.

КМУ — Кабінет Міністрів України

КОТІФ — Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (транслітерація від французької абревіатури 

СOTIF Convention Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires)

КПЕ — ключові показники ефективності

МДП — Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП

МІУ — Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури)

МСФЗ — Міжнародні стандарти фінансової звітності

МТФ — Міжнародний транспортний форум

НКРТ — Національна комісія з державного регулювання у сфері транспорту

НКТБ — науково-конструкторське та технологічне бюро

НПА — нормативно-правовий акт

НКЦПФР — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ООН — Організація Об’єднаних Націй

ОЕСР — Організація економічного співробітництва та розвитку. За впливом ОЕСР належить до трійки 

провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.

ОСЗ — Організація співробітництва залізниць

ОЧЕС — Організація Чорноморського економічного співробітництва

ПКТБ — проектно-конструкторське та технологічне бюро

ПТЕ — Правила технічної експлуатації залізниць України

ТРАСЕКА — транспортний коридор Європа – Кавказ – Азія

ТСК з перевірки АТ «УЗ» — Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки 

стану акціонерного товариства «Українська залізниця», розслідування фактів можливої бездіяльності, 

порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до 

значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників, утворена 

постановою1 ВРУ 27.01.2021 №_1141-IX

Угода про асоціацію — Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку

ЦК України — Цивільний кодекс України

ЦТЛ — Філія «Центр транспортної логістики» АТ «УЗ» (взаємодія з клієнтами в частині договірної роботи)

BRDO — ГО «Офіс ефективного регулювання»

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-20
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ
1.1. Ключові індикатори та стан конкуренції

Відповідно до законодавства України залізничний транспорт призначений 
для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в 
перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших 
транспортних послуг усім споживачам без обмежень.

Це призначення останні 3 роки повною мірою не виконується. Залізничний 
транспорт, частка якого становить 75% вантажообігу (без врахування 
трубопровідного) та 30% пасажирообігу, системно втрачає свої перевізні 
здатності та прискорено деградує, що несе реальну загрозу національній 
економіці, соціальній стабільності та обороноздатності держави.

За даними2 Державної служби статистики України (далі − ДССУ), 
вантажообіг підприємств транспорту, який є сумою добутків ваги 
перевезеного (транспортованого) вантажу на відстань перевезення 
(транспортування) за кожною партією вантажу (вимірюється в тонно-
кілометрах) та є дуже важливим у цілях аналізу роботи транспортних систем, у 
2009−2020 роках становив від 426 млрд т-км у 2011  р. до 290 у 2020  р., частка 
залізничного транспорту становила від 52% у 2009  р. до 63% у 2014  р. та 
у 2020  р. становила 61%. Проте слід зауважити, що в абсолютних цифрах 
було встановлено антирекорд (Діаграма 1.1.) з найнижчими показником за 
останні 10 років – 175,6 млрд т-км (-28% до рівня 2011  р., -16% до рівня 2014  р.). 

Діаграма 1.1. Вантажообіг залізничного транспорту у 2009-2020 рр., млрд т-км 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

У січні – жовтні 2021  р. вантажообіг підприємств транспорту становив 
238,8 млрд т-км, або 100,6% порівняно із січнем – жовтнем 2020 р. Підприємствами 
транспорту перевезено 509,2  млн т вантажів (103,9% від обсягу січня–жовтня 
2020р). Частка залізничного транспорту становила 62% у вантажообігу та 51% у 
загальному обсягу перевезених вантажів (Таблиця 1.1.).

2 Джерело: ДССУ http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tr/tr_rik/vo_v/arh_vo_v_u.htm



7

У порівнянні з відповідним періодом 2020 р. відбулося невелике зростання 
вантажообігу (+2,8%) та обсягу перевезених вантажів (+3%), проте у порівнянні3 
з «ковідним» 2019  роком результати роботи, на жаль, гірші: вантажообіг (-3%), 
перевезено (-1,5%).

Таблиця 1.1. Вантажні перевезення за видами транспорту4

в січні–жовтні 2021 року

Вантажообіг Перевезено вантажів

млн т-км у % до 
січня–жовтня 2020 млн т

у % до 
січня–жовтня 
2020

Транспорт 238 782,5 100,6 509,2 103,9

залізничний 147 948,9 102,8 258,4 103,0

автомобільний 38 213,5 109,5 182,9 117,5

водний 2 445,4 101,2 4,3 96,4

трубопровідний 49 908,0 89,2 63,5 80,1

авіаційний 266,7 109,5 0,1 95,2

Основним виробничим показником, що описує реально виконану роботу 
та відповідні фінансові надходження і витрати, є експлуатаційний вантажообіг, 
який відповідно до наданих АТ «УЗ» даних скоротився порівняно із 2015 р. на 
майже 12%. Втрачено 22,3 млрд т-км нетто (Діаграма 1.2.).

Діаграма 1.2. Експлуатаційний вантажообіг у 2015-2020 рр., млрд т-км

Реалізована за останні роки провізна спроможність мережі залізниць 
погіршена у 2,5 рази. Навіть вивільнення інфраструктури і тягових ресурсів 
унаслідок скорочення пасажирських перевезень не дозволило зупинити 
падіння вантажних.

Середньорічне скорочення експлуатаційного вантажообігу становило 
близько 3,2%, незадоволення попиту − понад 17%, що свідчить про формування 
загрозливого для національної економіки тренду.

Вже сьогодні спостерігається неповне задоволення потреб економіки у 

3 У січні – жовтні 2019 р. вантажообіг становив 152,53 млрд т-км; перевезено 262,2 млн т
4 Джерело: ДССУ, ЕКСПРЕС-ВИПУСК від 26.11.2021 http://www.ukrstat.gov.ua

190,5 185,31 86 181,9 176,8 168,2

97,3100,0

2015 20162 017 2018 2019 2020

95,5 92,8 88,3
97,6
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залізничних вантажних перевезеннях, про що, зокрема, свідчить аналіз5 змін 
ВВП та вантажообігу (Діаграма 1.3.). Стабільна раніше кореляція цих показників 
за останні 3 роки різко порушена та перейшла у сталу дивергенцію.

Діаграма 1.3. Динаміка змін ВВП та вантажообігу відносно 2015 р., %

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВВП до 2015 100,00 102,40 104,96 108,53 112,00 107,52

Вантажообіг до 2015 100,00 96,34 98,76 95,89 93,58 90,36

Різниця 0,00 -6,06 -6,20 -12,63 -18,42 -17,16

 
 
 
 
 
 

Такий стан справ у першу чергу є наслідком неприпустимо низького рівня 
оновлення та відновлення основних фондів шляхом їх ремонту та технічного 
обслуговування. Зокрема, за експертними оцінками АТ «УЗ» за останні 5 років 
втратило 1/3 ресурсу (вартості) переданого на праві господарського відання 
державного майна.

Діаграма 1.4. Реальна вартість необоротних активів, млрд грн

 
 
 
 

5 Джерело: ДССУ http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tr/tr_rik/vo_v/arh_vo_v_u.htm, http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2004/vvp/ind_vvp/ind_vvp_u/arh_indvvp.html  та http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/vvp_rik/arh_vvp_rik_90-18u.htm
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Системно, із року в рік АТ  «УЗ» не виконуються затверджені акціонером 
показники капвкладень в основні фонди (Додаток  1.1.). У 2020 р. у порівняні із 
2012 р. обсяги капвкладень в оновлення основних фондів зменшилося на 32% 
(-3,9 млрд грн), а у доларовому еквіваленті майже у 5 разів. У цілому за 5 років 
план капвкладень виконано лише на 64,7%, не освоєно 29,4 млрд грн (USD 1,2 
млрд).

План оновлення та модернізації рухомого складу, який є визначальним для 
роботоспроможності галузі, було виконано лише на 65,1%, не освоєно близько 
13 млрд грн.

Визначені Урядом джерела фінансування капвкладень (Додаток  1.2.) 
використано в 2016-2020 рр. лише на 65% (-29 млрд грн), зокрема, власні джерела 
(амортизація) на 74% (-17 млрд грн), залучені кошти на 30% (-12 млрд грн).

Значно гірший стан справ із фінансуванням ремонту основних фондів.

Як показує аналіз, починаючи з 2016 р. АТ «УЗ» фінансує ремонт переданих 
йому основних фондів у 2,4-2,9 рази менше за нормативну потребу, штучно 
скорочує операційні витрати в середньому на 8,2 млрд грн на рік. Таким чином, 
правління і наглядова рада щорічно подають на затвердження Уряду (як елемент 
фінплану) занижені на 63% планові витрати на ремонт основних фондів, чим 
системно і свідомо знищують експлуатаційні можливості (ресурс) залізничного 
рухомого складу і колії.

Діаграма 1.5. Витрати АТ «УЗ» на ремонт і обслуговування основних фондів
 у 2016 - 2020 рр., млрд грн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Наслідком такого згубного для галузі господарювання за 2016-2020 рр. є:

1)  Парк експлуатованих локомотивів скорочено в 1,8 рази (Діаграма  1.4.), 
сотні локомотивів розібрані на запчастини, розграбовані і відновленню уже не 
підлягають. Товариству нанесені прямі збитки на десятки млрд грн.

Близько 60% локомотивів, які експлуатуються, для цього технічно не придатні 
згідно з вимогами чинних нормативів, через загрозу безпеці руху. Щоб їх 
відремонтувати, потрібно у 2021 р. витратити 8,2 млрд грн, а в плані закладено 
лише 1,0 млрд грн.

2) Із інвентарного парку вантажних вагонів АТ «УЗ», який у 2020 р. становив 
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105,4 тис. одиниць, в роботі постійно перебувало лише 36,7 тис. од. або 35%, інші 
до роботи не придатні.

Продуктивність вагону АТ «УЗ» на 28% менше приватного. Лише у 2020 р. АТ 
«УЗ» втратило понад 6 млрд грн доходів від вагонного бізнес-сегменту, позбавило 
себе як публічного перевізника можливості виконання низки перевізних 
функцій.

Діаграма 1.6. Стан локомотивного парку АТ «УЗ»

 
 
 
 

3) Парк пасажирського рухомого складу скорочено на 20-30% (Додаток 1.3). 
Наразі 41% експлуатаційного парку пасажирського рухомого складу потребує 
різних видів ремонту, що відкладені. 61% електропоїздів та майже всі дизель-
поїзди експлуатуються в непридатному для цього стані, наражаючи пасажирів 
та поїзні бригади на небезпеку.

4) Через неможливість експлуатації в останні роки закрито 400 км головних 
та 1800 км станційних колій, 2500 стрілочних переводів.

Встановлено 31,8 тис. обмежень швидкості руху поїздів, в середньому одне 
на 1 км.

Наразі капітального ремонту і реконструкції потребують понад 11 тис. км 
залізничних колій, або кожен третій експлуатований кілометр. За 9 місяців6 
2021 р. протяжність головних колій, що потребують капремонту і реконструкції, 
збільшилася на 626,8 км (+6,85%) у порівнянні з 2020 р. (з 9 145,3 км до 9 772,1 км).

6 https://data.gov.ua/organization/filiia-hiots-pat-ukrzaliznytsia
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Зведені дані щодо технічного стану та потреби в ремонтах основних видів 
виробничих фондів свідчать про ситуацію, близьку до катастрофічної.

Загальна вартість відкладених ремонтів, які далі відкладати вже не можливо, 
становить 73,7 млрд грн у чинних цінах, що дорівнює річному доходу АТ «УЗ» 
(Додаток 2).

Фінпланом 2021 р. на ремонт виробничих засобів було передбачено 4,23 млрд 
грн, що на 1 млрд грн менше факту 2020 р. та на 10,3 млрд грн менше нагальних 
потреб.

Щодо накопичених за 5 років неосвоєних капвкладень (29  млрд грн) та 
відкладених ремонтів (38,5  млрд грн), то вони мають бути профінансовані 
протягом 2021-2025 рр.

 
Ступінь концентрації та стан конкуренції на ринку

Ринок залізничних вантажних перевезень можливо укрупнено розділити на 
чотири ключові блоки загального бізнес-процесу:

а) надання в користування інфраструктури залізничного транспорту;
б) перевезення вантажів залізничним транспортом;
в) надання послуг магістральних вантажних локомотивів;
г) надання в користування вагонів у межах України.
Кожен з них потребує диференційованих підходів під час дослідження, 

зокрема щодо визначення інституційних, економічних та організаційних 
проблем, що впливають на функціонування ринку, умов вступу й діяльності, 
кількості учасників тощо.

Крім визначеного законодавством ринку перевезення вантажів залізничним 
транспортом, існують дві основні невід’ємні складові цього ринку – два окремих 
товарних ринки: надання послуг магістральних локомотивів та надання в 
користування вагонів, які відрізняються умовами вступу й діяльності, кількістю 
учасників тощо, а тому й стан конкуренції на кожному з них має досліджуватися 
окремо.

Законом України «Про природні монополії» визначено, що суміжним ринком 
визнається товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для 
суб’єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших 
суб’єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання 
товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій.

Статтею 6 Закону України «Про природні монополії» суміжними з природними 
монополіями ринками, що регулюються відповідно до цього Закону, визначено, 
зокрема, внутрішні та міжнародні перевезення вантажів залізничним 
транспортом.

У розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції» залізничні 
вантажні перевезення здійснюються на ринках:

1)  що перебуває у стані природної монополії – надання в користування 
інфраструктури залізничного транспорту;

2) на яких встановлено монопольне (домінуюче) становище АТ «УЗ» з часткою 
100%:

- перевезення вантажів залізничним транспортом;
- надання послуг магістральних вантажних локомотивів;
3)  на якому є ознаки монопольного (домінуючого) становища АТ «УЗ» з 

часткою, що перевищує 35%:
- надання в користування вагонів в межах України.
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Ключовим фактором генерації ризиків порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції є поєднання у складі однієї юридичної особи (суб’єкта 
господарювання) видів діяльності, що провадиться як на монопольному, так і на 
конкурентному сегментах ринку.

У досліджуваному випадку цей фактор багаторазово посилюється унаслідок 
того, що АТ «УЗ» перебуває у стані природної монополії (в частині надання в 
користування інфраструктури залізничного транспорту), а також є суб’єктом 
здійснення нагляду (контроль, перевірка) за додержанням вимог нормативно-
правових актів із забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті, їх 
класифікації, обліку та аналізу.

Ступінь монопольного становища АТ «УЗ»

природня 
монополія

монопольне 
(домінуюче)

ознаки 
монопольного

а) надання в користування 
інфраструктури •

б) перевезення вантажів 
залізничним транспортом • 100%

в) надання послуг 
магістральних вантажних 
локомотивів

• 100%

г) надання в користування 
вагонів у межах України • понад 35%

Тарифне регулювання

Законом України «Про залізничний транспорт» визначено, що встановлення 
тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України 
здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів № 1392 від 16.12.2009 та наказом Міністерства 
інфраструктури України (далі – МІУ) № 782 від 08.10.2013 (державна реєстрація 
№1762/24294) встановлено:

– тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України 
підлягають щорічній індексації до початку нового фінансового року;

–  тарифи змінюються на рівні індексу, що розрахований у затвердженому 
зазначеним наказом7 Порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом, але не нижче від індексу цін виробників промислової 
продукції.

Зміни індексу цін виробників промислової продукції та індексу тарифів на 
вантажні перевезення в межах України відносно 2012  року (за даними ДССУ) 
наведено у Діаграмі 1.7.

У порушення чинних нормативно-правових актів, відповідно до яких темпи 
зростання тарифів не можуть бути меншими від змін індексу цін виробників 
(така собі червона лінія), починаючи з 2016 р. спостерігається їхнє суттєве (на 
13-30%) відставання. За підсумками 2020 р. це відставання становило 24,2%, що 
еквівалентно 14 млрд грн річного доходу.

7 Наказ МІУ № 782 від 08.10.2013 (державна реєстрація №1762/24294) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1762-13
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Відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 
під час створення АТ «УЗ» держава пішла на безпрецедентний крок та внесла до 
статутного капіталу товариства основні фонди, дооцінені до ринкової вартості. 
Таким чином, амортизаційні відрахування на повне відновлення основних 
фондів були збільшені в 3 рази, чим створювалися відповідні інвестиційні 
можливості розвитку АТ «УЗ».

Таким чином, на початку реформування за рахунок амортизації збільшувалося 
власне джерело інвестицій в розвиток галузі на 13 млрд грн на рік. Для його 
забезпечення тарифи на вантажні перевезення (за виключенням транзиту) 
починаючи з 2016 р. мали бути збільшені на 20%. Чого, на жаль, не відбулося, і ці 
можливості було втрачено.

Відповідно до вищезазначеного Порядку перегляду тарифів на перевезення 
вантажів залізничним транспортом підставою для зміни рівня тарифів є зміна 
умов, що не залежать від господарської діяльності залізниць, зокрема, визначених 
актами законодавства.

Діаграмі  1.7. Зміна індексу цін промислових виробників (ІнЦПВ) та індексу 
тарифів на вантажні перевезення (ІнТВП) відносно 2012 року, за даними ДССУ

Державне тарифне регулювання, що здійснювалося протягом 2016-2020 рр. 
з порушенням вимог чинних нормативно-правових актів України, позбавило АТ 
«УЗ» за цей період майже 100 млрд грн належних їй доходів за виконану перевізну 
роботу та призвело до її критичного зубожіння. На Діаграмі  1.8. наведено 
розрахункові доходи, які мало отримати АТ «УЗ» за фактичні перевезення з 
урахуванням вимог вищенаведених нормативно-правових актів.

Таким чином, залізничний транспорт на шкоду власному розвитку дотував 
основні галузі економіки за рахунок штучно заниженої транспортної складової 
в ціні їхньої продукції.

Відбувся перерозподіл належних державному товариству доходів на користь 
інших, зокрема і приватних, суб’єктів господарювання.
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Діаграма 1.8. Розрахунок можливих доходів АТ «УЗ» у 2016-2020 рр., млрд грн

1.2. Оперування вантажними вагонами

АТ «УЗ» як перевізник використовує для перевезень як свої вантажні вагони, 
так і вагони приватних компаній, що залучаються вантажовідправниками на 
праві власності чи договірних умовах.

Парк вантажних вагонів

В Україні функціонує повноцінний ринок послуг з надання у 
користування вантажних вагонів, вартість яких встановлюється 
механізмами економічної конкуренції. На цьому ринку АТ «УЗ»   є одним 
із багатьох учасників, проте займає домінуюче становище з часткою 
понад 35%. У Таблиці  1.2. наведено дані про зареєстрований в Україні 
інвентарний парк вантажних вагонів і зміну його кількості та ступінь зносу. 
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Таблиця 1.2. Зареєстрований в Україні інвентарний парк вантажних вагонів

Роки Усього НВ Ц ОВ ЗВ

Парк АТ «УЗ», тис. од. 2016 104,7 46,7 9,2 2,7 11,7

Середній знос, % 2016 91,6 89,6 87,4 94,2 97,8

Приватний парк, тис. од. 2016 63,2 39,4 11,9 2,3 2,8

Середній знос, % 2016 58,0 48,0 80,7 77,6 39,2

Парк АТ «УЗ», тис. од. 2020 105,4 50,1 8,6 2,8 11,6

Середній знос, % 2020 90,0 82,0 93,0 97,0 100,0

Приватний парк, тис. од. 2020 95,6 53,9 10,4 2,7 18,9

Середній знос, % 2020 59,4 53,8 86,2 77,6 46,3

Парк АТ «УЗ», що досяг (досягне) 
нормативно встановленого терміну 
служби, тис. од.

2020 73,7 35,4 5,4 2,5 11,6

2025 81,9 36,4 7,0 2,7 11,6

Парк АТ «УЗ», що досяг (досягне) 1,5 
нормативного строку служби, тис. од.

2020 18,4 13,9 0,6 2,1 2,0

2025 39,0 30,3 1,4 2,3 758

Приватний парк, що досяг (досягне) 
нормативно встановленого терміну 
служби, тис. од.

2020 33,1 13,6 5,5 1,7 7,3

2025 38,1 14,7 7,5 2,5 7,5

Приватний парк, що досяг (досягне) 1,5 
нормативного строку служби, тис. од.

2020 7,8 5,8 0,2 1,0 0,0

2025 15,6 11,2 1,3 1,0 0,4

Скорочення: Напіввагони – НВ; Цистерни – Ц; Обкотишовози – ОВ; Зерновози – ЗВ

За попередні 5 років парк вагонів власності АТ «УЗ» майже не змінився, 
середній рівень його зносу залишається критичним − 90%, зокрема, 73,3 тис. 
вагонів (70%) перетнуло нормативно встановлений термін служби, 18,4 тис. − 
відпрацювали півтора терміни встановленого строку служби та за вимогами 
безпеки руху мають бути списані. До 2025 р. списанню підлягають 39 тис. вагонів, 
або кожен третій.

Зовсім інакша ситуація із приватним парком вагонів, який зріс на 32,3 тис. 
одиниць, або в 1,5  рази, середній знос становить 59,4%, що є прийнятним. До 
2025 р. має бути списано 15,6 тис. старих вагонів, або 16%.

Український ринок послуг з надання у користування вантажних вагонів є 
відкритим, і тому у разі виникнення дефіциту українських вагонів (як АТ «УЗ», 
так і приватних) швидко поповнюється іновагонами, парк яких у профіциті, а їхні 
власники заробляють на високоприбутковому українському ринку.

Якщо у 2015 р. дефіцит робочого парку вагонів АТ «УЗ» та зареєстрованих в 
Україні приватних майже на 30 тис. одиниць компенсувався іновагонами, то вже 
починаючи з 2018 р. їхня кількість є незначною (технологічною).

У Таблиці  1.3. наведено дані щодо використання вагонів робочого парку 
(дислокація Україна) для перевезення вантажів у 2015 р. та 2018−2020 рр.

Згідно з даними АТ «УЗ», у його робочому парку в середньому у 2015−2019 рр. 
нараховувалося 54 тис. ваг., але внаслідок проблем із технічним станом вони 
більше простоювали, ніж працювали. 
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У 2020 р. ситуація різко погіршилася. У середньому за рік у роботі постійно 
було 36,7 тис. вагонів, напіввагонів налічувалося 24,4 тис., у роботі − 16,9 тис. 
При цьому продуктивність вагону АТ «УЗ» впала на 27% порівняно з 2019  р. 
(−  39% від 2018  р.) та стала менше продуктивності приватного вагону на 28%. 

Таблиця 1.3. Використання вагонів робочого парку (дислокація Україна)  
для перевезення вантажів у 2015 р. та 2018−2020 рр.

2015 2018 2019 2020

Загальний робочий парк, тис. ваг. 143,3 142,6 128,3 101,7

Вагони АТ «УЗ», тис. ваг. 54,3 58,3 52,8 36,7

Приватні вагони, тис. ваг. 89,0 84,3 75,5 65,0

Частка АТ «УЗ», % 37,9 40,9 41,2 36,1

Частка приватних, % 62,1 59,1 58,8 63,9

Продуктивність вагонів АТ «УЗ», тон/рік 3 318 3 654 3 057 2 228

Продуктивність приватних вагонів, тон/рік х 3 521 2 970 3 088

Роботоспроможність зношених на 90% вантажних вагонів повинна 
підтримуватися більш частими ремонтами та діагностуванням, як то передбачено 
чинною в Україні нормативною документацією.

Якщо у 2015  р. було відремонтовано 28,9 тис. вагонів АТ «УЗ», то вже  
у 2019 р. − 18,9 тис., а у 2020 р. − 13,2 тис. одиниць, або в 2,2 рази менше, при цьому 
розмір інвентарного парку не змінився.

Таблиця 1.4. Кількість відремонтованих універсальних вагонів АТ «УЗ», одиниць

2015 2018 2019 2020 Зменшення у 2020 у 
порівнянні з 2015

Деповський ремонт 25,4 18,2 16,8 11,4 2,2 рази

Капітальний ремонт 3,5 2,1 2,1 1,8 1,9 рази

Всього ремонтів 28,9 20,3 18,9 13,2 2,2 рази

Як наслідок, із 105,4 тис. вагонів інвентарного парку в робочому парку АТ «УЗ» 
у 2020 р. в середньому на рік було 36,7 тис. од., або 35%, напіввагонів відповідно: 
50,1 тис. од. в інвентарному та 16,9 або 34% у робочому.

Таблиця 1.5. Обсяги оновлення парку вантажних вагонів АТ «УЗ», одиниць

2016 2017 2018 2019 2020

Закупівля вагонів 650 250 250 0 0

Виготовлення вагонів на ВРЗ АТ «УЗ» 398 2 606 2 901 21 0

Всього оновлення 1 048 2 356 3 151 21 0

Починаючи з 2019 р., оновлення власного парку вантажних вагонів зупинено 
правлінням та наглядовою радою (Таблиця 1.5.). Вже залучений кредит ЄБРР на 
закупівлю 4 тис. вантажних напіввагонів не використано.
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Доходи від використання вагонів (вагонна складова вартості 
перевезення)

АТ «УЗ» розпочало свою діяльність у 2016 р., коли в Україні уже діяв ринок 
послуг з надання у використання приватних вагонів для перевезень. 

Його частка сягала 60% загального робочого парку, а ціни у 2,7-3 рази 
перевищували розмір вагонної складової тарифу, у межах якої АТ «УЗ» надавала 
для використання свої вагони.

Відповідно до плану реформ у першочерговому порядку мала бути створена 
та виведена на ринок як повноправний гравець акціонерна компанія (компанії) 
– оператор вантажних вагонів АТ «УЗ». Але це не зроблено на теперішній 
час, натомість утримується вартість використання своїх вагонів значно нижче 
ринкової та навіть собівартості.

У Таблиці 1.6. наведено фактичні доходи АТ «УЗ» від надання у використання 
своїх вагонів у період жорсткого регулювання вагонної складової (2016-2017 
рр.) та послаблення регулювання (2018-2020  рр.), у порівнянні із можливими 
доходами, розрахованими на основі чинних на той час ринкових цін.

Таблиця 1.6. Доходи АТ «УЗ» від надання у використання своїх вагонів

Од. 
виміру

Роки
Разом

2016 2017 2018 2019 2020

Робочий парк вагонів АТ «УЗ» тис. од. 53,7 57,6 58,3 52,8 36,7 х

Мінімально можлива вартість 
використання зазначеного 
парку на операторському 
ринку

млрд 
грн 8,9 9,5 9,8 8,7 6,1 43

Доходи АТ «УЗ» у межах 
вагонної складової (звіт)

млрд 
грн 1,2 1,4 0 0 0

25,9
Доходи АТ «УЗ» після зміни 
регулювання (розрахунок)

млрд 
грн 0 0 7,8 10,6 4,9

Різниця млрд 
грн -7,7 -8,1 -2,0 1,9 -1,2 -17,1

Таким чином можна припустити, що АТ «УЗ» недоотримало понад 17 млрд грн, 
оскільки різниця між фактичними доходами АТ «УЗ» від надання у використання 
своїх вагонів та можливими доходами, розрахованими на основі чинних у 
відповідний період ринкових цін, становила у 2016-2017 рр. близько 8 млрд грн 
на рік, а у 2018-2020 рр. від 2 до 1,2 млрд грн на рік. 

У звіті ТСК з перевірки АТ «УЗ»:

-  надано рекомендацію8 Прем’єр-міністру України: «терміново вирішити 
питання щодо створення суб’єктів господарювання – операторів вантажних 
вагонів власності АТ «УЗ» та забезпечити їх ефективне функціонування на ринку»;

1. - наведено приклад9, що ілюструє проблему недоотримання доходів: «у 2021 
році АТ «УЗ» укладено договір з ТОВ «Метінвест – Шіппінг» щодо забезпечення 
за період березень 2021  р. – лютий 2024  р. (3 роки) щомісячного обсягу в 35 

8 Сторінка 15, Звіт ТСК з перевірки АТ «УЗ», затверджено постановою ВРУ від 09.09.2021 №1734-ІХ, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
9 Сторінка 16, Звіт ТСК з перевірки АТ «УЗ», затверджено постановою ВРУ від 09.09.2021 №1734-ІХ, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
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тис. вагоновідправлень у напіввагонах власності АТ «УЗ», що еквівалентно 50% 
наявного в АТ «УЗ» парку, за ставкою плати 480 грн. Очікувані доходи складають 
орієнтовно 605 млн грн на рік при собівартості утримання таких вагонів біля 1220 
млн грн на рік (за даними АТ «УЗ»). Збитки за умови реалізації договору, складуть 

понад 600 млн грн на рік».

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
Виходячи з вищевикладеного, враховуючи результати консультацій з 

експертною спільнотою та аналізу балансу парку вантажних вагонів, можна 
зробити такі висновки:

1. Частка вагонів, що належать приватним операторам рухомого залізничного 
складу, в загальній кількості робочого парку вагонів та за основними видами 
вагонів зростає.

2. Будь-яких бар’єрів для входу приватних операторів на ринок надання в 
користування вагонів або виходу з нього (законодавчих обмежень, спеціальних 
умов – ліцензування, сертифікація тощо для набуття у володіння вагонів) під 
час дослідження не виявлено.

3. На ринку  надання в користування вагонів уже існує можливість отримати 
під перевезення вагон або АТ «УЗ», або іншого власника, тобто конкуренція між 
операторами рухомого залізничного складу вже існує.

Водночас багато вантажовідправників скаржаться на дефіцит конкретних 
видів вагонів, особливо під час «сезонного» перевезення вантажів, що, крім 
інших чинників, може стримувати розвиток конкуренції на цьому ринку.

4.  Сукупна частка приватних операторів рухомого залізничного складу в 
загальній кількості робочого парку вагонів становить 63%, частка АТ «УЗ» – 37%.

5.  З огляду на вимоги10 законодавства про захист економічної конкуренції 
АТ «УЗ» протягом останніх років мало та на сьогодні має ознаки монопольного 
(домінуючого) становища на ринку надання в користування вагонів у межах 
України, оскільки у загальній кількості робочого парку більшості видів вагонів 
(крім цистерн, де частка становить 22%) частка АТ «УЗ» перевищувала та наразі 
перевищує 35%.

6.  Враховуючи недосконалість та технологічну неефективність організації 
бізнес-процесів АТ «УЗ» у порівнянні з приватними операторами рухомого 
складу, вбачається доцільним невідкладне виділення операторів вантажних 
вагонів Укрзалізниці в окремі юридичні особи, що виведе їх із-під впливу 
природньої монополії та поставить їх у рівні, конкурентні умови відносно 
приватних операторів рухомого складу.

10 Статтею 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначені структурні показники, зокрема, «монопольним 
(домінуючим) вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, 
що зазнає значної конкуренції».
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2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

2.1. Мета, завдання та етапи реформування

Стратегічним шляхом щодо обмеження монополізму та розвитку конкуренції, 
створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств 
транспорту є наполегливе виконання зобов’язань України за Угодою про 
асоціацію в частині залізничного транспорту, які полягають у запровадженні 
нової моделі ринку, аналогічної європейським залізничним системам.

Положення щодо залізничного транспорту в Угоді про асоціацію між Україною 
та ЄС11 передбачені, зокрема, у Додатку XXXII до Глави 7 «Транспорт», який 
визначає перелік директив та регламентів ЄС, до яких Україна зобов’язується 
поступово наблизити своє законодавство відповідно до встановлених термінів, 
зокрема у сфері доступу до ринку та інфраструктури:

• Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29.07.1991 про розвиток залізниць 
Співтовариства;

• Директива Ради 95/18/ЄС від 19.06.1995 про ліцензування залізничних 
підприємств;

• Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26.02.2001 про 
розділення пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення 
зборів за користування залізничною інфраструктурою;

• Регламент (ЄС) 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22.09.2010 
стосовно Європейської залізничної мережі для конкурентоздатності 
вантажних перевезень.

Конкретні заходи і часові рамки для наближення законодавства України до 
законодавства ЄС у транспортній сфері визначені в Плані заходів з виконання 
Угоди про асоціацію, що був затверджений Постановою КМУ № 1106 від 25.10.2017 
(із змінами)12.

Окремо слід зазначити, що з 2006 року список цілей державного регулювання 
стосовно розвитку залізничного транспорту практично не змінювався і 
переносився13 з однієї концепції або програми до інших, з одного плану заходів 
або стратегії до наступних. Це свідчить про малий прогрес або ж відсутність 
прогресу в залізничній реформі протягом останніх 14 років, що в підсумку і 
призвело до теперішньої ситуації, яку, зокрема, у Звіті ЄС14 назвали критичною.

Базовим нормативно-правовим актом (НПА), що комплексно визначає мету, 
шляхи, способи та строки реформування залізничного транспорту України 
тривалий час була «Державна цільова програма реформування залізничного 
транспорту на 2010-2019 рр.», затверджена постановою КМУ від 16.12.2009 № 1390, 
у редакції постанови Уряду від 26.10.2011 № 1106 (далі – Програма).

11 Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншого https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/conv
12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF
13 Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту, схвалена розпорядженням КМУ від 27.12.2006 
№ 651-р; Розпорядження КМУ від 16.12.2009 №1555-р «Про схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року»; 
Постанова КМУ від 16.12.2009 № 1390 «Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 
2010-2015 роки» та «Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки», Роз-
порядження КМУ від 12.06.2019 № 591-р «Про погодження Стратегії акціонерного товариства «Українська залізниця» на 2019—2023 роки»; 
Розпорядження КМУ від 27.12.2019 № 1411-р «Про затвердження плану заходів з реформування залізничного транспорту».
14 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf
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Враховуючи той факт, що визначені в програмі заходи у передбачені строки 
не були виконані, крім підготовчого (внесення змін до законодавства) і першого 
(утворення єдиного суб’єкта господарювання – АТ «УЗ») етапів, Уряд ухвалив 
рішення щодо припинення її дії з одночасним перенесенням невиконаних 
завдань до Плану заходів з реформування залізничного транспорту, 
затвердженого відповідним розпорядженням15 від 27.12.2019 № 1411-р.

Цей план як за суттю, так і за змістом є продовженням (повторенням) 
Програми з невеликими коригуваннями і доповненнями щодо актуалізації 
завдань та строків їх виконання. Крім того, слід зауважити, що значна кількість 
завдань Програми знайшла своє відображення у Плані заходів з виконання 
Угоди про асоціацію, що був затверджений постановою Уряду №  1106 від 
25.10.2017 (зі змінами)16.

Метою Програми було і є створення нової організаційно-правової 
та економічної моделі управління залізничним транспортом, розвиток 
конкурентного середовища на ринку залізничних послуг, підвищення 
ефективності його функціонування, задоволення потреб національної економіки 
і населення в перевезеннях, покращення їхньої якості та зменшення розміру 
транспортної складової у вартості товарів і послуг.

Здійснювана структурна реформа АТ «УЗ», яка відповідно до пункту 1864 
Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію17 передбачає в строк до 31.10.2022 
відокремлення функцій управління інфраструктурою та здійснення перевезень, 
зокрема, організаційне та фінансове розділення оператора інфраструктури та 
перевізника всередині товариства, створення вагонних компаній, розроблення 
та затвердження плану заходів з ліквідації перехресного субсидування тощо.

Виконання цього завдання є найпершою умовою гарантування справедливого 
доступу до інфраструктури. Разом із тим, трансформація державної залізничної 
компанії за видами бізнесу дозволить забезпечити прозорість фінансових потоків 
всередині товариства, підвищити якість управління кожним видом діяльності18.

Крім того, проведення структурної реформи АТ «УЗ» передбачено в Основ-
них засадах здійснення державної власності щодо акціонерного товариства 
«Українська залізниця» 19. 

    Програма містила такі завдання:

розмежування господарських функцій і функцій державного управління;

утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту 
загального користування як національного перевізника вантажів та 
пасажирів на ринку транспортних послуг, у володінні якого перебуватимуть 
об’єкти інфраструктури залізничного транспорту загального користування 
(далі − об’єкти інфраструктури);

формування вертикально інтегрованих структур за видами діяльності: 
вантажні перевезення, пасажирські перевезення у внутрішньому та 
міжнародному сполученні, пасажирські перевезення у приміському 
та регіональному сполученні, утримання та експлуатація об’єктів 
інфраструктури, надання послуг локомотивної тяги, ремонт рухомого 

15 Розпорядження КМУ від 27.12.2019 р. № 1411-р
16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF
17 Постанова КМУ від 25.10.2017 № 1106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п
18 МІУ: Реформи залізничного транспорту https://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichn
19 МІУ: Реформи залізничного транспорту https://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichn
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складу, будівництво та ремонт об’єктів інфраструктури, проведення 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, утримання 
соціальної сфери;

підвищення рівня конкуренції за рахунок гарантування суб’єктам 
господарювання незалежно від форми власності рівного 
доступу до ринку надання залізничних послуг у конкурентних, 
потенційно конкурентних секторах, на суміжному ринку тощо. 
 

Завдання Програми у кілька етапів передбачали перехід від територіальних 
багатофункціональних монопольних структур (6 залізниць) через проміжну, 
тимчасову, безпрецедентну монополізацію в одній структурі (утворення 
АТ  «УЗ»), що і було зроблено на першому етапі, до формування (на другому 
етапі) множини вузько функціональних суб’єктів господарювання, які провадять 
діяльність на конкурентному та потенційно-конкурентному сегментах ринку 
(зокрема і приміські перевезення пасажирів), юридично відокремившись від 
монопольних функцій АТ «УЗ» щодо управління інфраструктурою та здійснення 
перевезень, які, у свою чергу, залишившись у складі материнської компанії, 
мали бути організаційно та фінансово (окремі фінансові плани) розділені на 
оператора інфраструктури, вантажного та пасажирського (у далекому сполученні) 
перевізників. Третій етап передбачав, зокрема, припинення перехресного 
субсидування, запровадження державного замовлення на соціально важливі 
перевезення, відокремлення пасажирського перевізника та появу на ринку 
вантажних перевезень більше ніж одного суб’єкта господарювання.

Наразі, на жаль, завершено лише перший етап – АТ «УЗ» утворено відповідно 
до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування» як акціонерне 
товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності, на базі 
Державної адміністрації залізничного транспорту, що мала статус органу 
управління, та 48 підприємств і установ залізничного транспорту, включно з 6 
залізницями (усього 49 суб’єктів), які реорганізовано шляхом злиття, згідно з 
додатком 1 до постанови Уряду від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця».

Засновником та єдиним акціонером АТ  «УЗ» є держава в особі Кабінету 
Міністрів України, відповідно до Закону України «Про особливості утворення 
публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування».

Вищим органом є загальні збори акціонерів. Функції загальних зборів 
виконує Кабінет Міністрів України.

Наріжним каменем структурних реформ залізничного транспорту України, 
як і більшості залізниць розвинених країн, що реформуються, є перехід 
від неефективної територіально-галузевої структури управління (коли, у 
випадку України, кожна із шести залізниць займалася всіма видами діяльності) 
до ринкової, вертикально-інтегрованої за основними видами діяльності 
організаційної структури.
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Реалізація зазначеного переходу передбачала:

У сегментах, що вже є конкурентними, − одразу, а в потенційно-
конкурентних − пізніше, утворення відповідних суб’єктів господарювання, 
що конкурують на наявних вже ринках із приватними гравцями.

У монопольних сегментах − створення вертикально інтегрованих, 
організаційно та фінансово відокремлених структурних підрозділів 
(філій) зі своїми балансами і прозорим обліком, що унеможливлює крос-
субсидування.

Для полегшення і прискорення таких перетворень було обрано варіант 
тимчасового злиття усіх підприємств залізничного транспорту та внесення 
їхнього майна до статутного капіталу АТ «УЗ» із подальшим раціональним його 
розділенням на майнові комплекси створюваних вертикально інтегрованих за 
видами діяльності відокремлених структур.

2.2. Очікувана цільова модель ринку залізничних 
транспортних послуг України в частині оперування рухомим складом

У рамках виконання першого етапу нової редакції Державної цільової 
програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 рр. Робочою 
комісією Укрзалізниці з реформування залізничного транспорту спільно з 
фахівцями МІУ, за підтримки міжнародних консалтингових компаній A.T. Kearney20 
і ТОВ  «Ернст енд Янг Україна»21, було розроблено Цільову модель ринку22 
залізничних транспортних послуг України, яку у березні-квітні 2012 р. схвалено 
Радою Укрзалізниці та Центральною комісією з реформування залізничного 
транспорту України при МІУ.

Під час розробки Цільової моделі ринку було враховано світовий досвід 
реформування залізничного транспорту, проаналізовано можливість 
реалізації моделей, що існують в розвинених країнах світу, застосування 
різних організаційно-правових форм підприємств, їх об’єднань з метою вибору 
найоптимальнішого варіанту та виходячи із завдань реформ запропоновано 
такі підходи:

Вантажні перевезення

Реформа вантажних перевезень залізничним транспортом спрямована на 
вирішення ключових проблем, до яких належать:

-  дефіцит активів залізничного транспорту у сфері здійснення вантажних 
перевезень, у першу чергу рухомого складу, зокрема тягового. Дефіцит активів 
пов’язаний із недостатністю коштів для оновлення і розвитку наявних основних 
фондів. Поточні надходження23 від вантажних перевезень покривають близько 
81,2% від потреби інвестицій у сегмент. Дефіцит активів залізничного транспорту 
призводить до неможливості забезпечення перевезень вантажів у повному 
обсязі, що негативно позначається не тільки на фінансових результатах окремих 
підприємств, а й на макроекономічних показниках України;

- викривлення економічних умов господарювання через наявність 

20 А.Т.Kearney є глобальною консалтинговою фірмою з питань управління, що має офіси в більш ніж 40 країнах світу. https://www.
kearney.com
21 Ernst & Young Global Limited — одна з найбільших у світі міжнародних компаній «Великої четвірки», що надають професійні 
послуги, поряд з Deloitte, KPMG, PwC. https://www.ey.com/uk_ua
22 Звіт А.Т.Kearney, Додаток 3.1. https://urm.media/rozrobka-czilovoyi-modeli-rinku-zaliznichnih-poslug-ukrayini/
23 За 9 місяців 2021 р. цей показник становив близько 50%. Фактичне виконання планів ремонтів і капітальних інвестицій АТ «УЗ» 
за останні 5 років не перевищувало 60%, при цьому самі планові завдання встановлювалися на рівні майже у 2 рази меншому від потре-
би.



23

перехресного субсидування між видами діяльності АТ «УЗ», в 
рамках якого прибуток від вантажних перевезень спрямовується 
на фінансування збитків від операційної діяльності пасажирських 
перевезень, а не на фінансування розвитку вантажних перевезень. 
 
 Основними цілями реформи вантажних перевезень є:

забезпечення перевезення вантажів у повному обсязі;
 
покращення якості послуг, що надаються у вантажних перевезеннях, для 
підвищення привабливості та конкурентоспроможності залізничного 
транспорту;
 
мінімізація зростання транспортних витрат для вантажовласників, зокрема 
за рахунок підвищення операційної ефективності;

забезпечення умов для безпечного і сталого технологічного 
розвитку вантажних перевезень залізничним транспортом в Україні. 
 
Для досягнення зазначених цілей очікувана модель ринку вантажних 
перевезень повинна мати такі характеристики:
• Збереження інтеграції управління інфраструктурою і локомотивами в 

умовах високої завантаженості інфраструктури («холдингова модель» – 
прим. BRDO). Крім того, у процесі складання ниток графіка планування 
послуг тяги нерозривно пов’язане з плануванням завантаження 
інфраструктури, оскільки вантажний рух здійснюється відповідно до 
плану формування, а його істотні зміни впливають на рух у цілому на 
мережі залізниць. Інтеграція управління інфраструктурою і тягою 
дозволить реалізувати необхідний обсяг інвестицій при меншому 
зростанні тарифу (необхідне зростання тарифу становитиме не більше 
28%, у разі поділу – близько 35%), що відповідає меті мінімізації зростання 
транспортних витрат.

• Концентрація парку вагонів в одній чи декількох філіях та подальше 
створення відповідних відокремлених залежних товариств для 
збільшення операційної ефективності.

• Збереження єдності управління парком вагонів, тягою та інфраструктурою 
в рамках Групи УЗ (за прикладом німецької Deutsche Bahn Group24 – 
прим. BRDO). Така інтеграція відповідає світовому досвіду і дозволить 
найкращим чином реалізувати мету реформи в частині забезпечення 
безпечного і сталого технологічного розвитку залізничного транспорту.

• Впровадження правил та критеріїв допуску власників до управління 
локомотивами на мережі загального користування та оперування 
універсальним рухомим складом.

Розробники Цільової моделі на підставі розрахунків і аналізу світового досвіду 
очікували, що залучення приватного капіталу дозволить реалізувати переваги 
у вигляді динамічного оновлення парку, у той же час припускали необхідність 
запровадження певних обмежень з метою мінімізації операційних ризиків.

Як приклад реалізації можливих обмежень пропонувалося встановлення 
контролю за приватними власниками рухомого складу через механізм ведення 

24 https://www.deutschebahn.com/resource/blob/5058476/17c067502d60908df49a5486a63dcf64/20190328_bpk_2020_daten_fakten_en-
data.pdf
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реєстру операторів рухомого складу, які відповідають вимогам, закріпленим в 
НПА регулятора (наразі це МІУ, у подальшому – Національна комісія з державного 
регулювання у сфері транспорту (далі – НКРТ) – прим. BRDO).

Крім того, не виключалася можливість передачі вагонів приватних компаній 
в управління підприємствам, що входитимуть до Групи УЗ.

Необхідними умовами для реалізації цільової моделі ринку є:
-  індексація тарифу на рівень не нижче рівня індексу цін виробників 

промислової продукції для реалізації необхідного обсягу інвестицій;

- ініціація перегляду умов чинних міжнародних угод;

-  розробка тарифної політики та принципів визначення плати за 
використання інфраструктури і локомотивів АТ «УЗ» у процесі перевезення у 
вагонах приватного парку на умовах маршрутної відправки.

Інші активи і види діяльності

До видів діяльності, які здійснюються регіональними філіями, філіями АТ «УЗ», 
крім послуг з перевезення вантажів і пасажирів, належить:

1)  Надання послуг інфраструктури залізничного транспорту. Активи, 
безпосередньо пов’язані з наданням послуг інфраструктури, критичні для 
надання цієї функції, тому їх виділення зі складу Укрзалізниці в окрему юридичну 
особу недоцільне, оскільки це порушить цілісність процесу управління 
інфраструктурою. Допуск приватного капіталу в цей сегмент також недоцільний.

2)  Надання послуг локомотивної тяги. Активи безпосередньо пов’язані із 
здійсненням відповідних видів діяльності: вантажні локомотиви, пасажирські 
локомотиви, маневрові локомотиви.

Як вже було зазначено, збереження інтеграції управління інфраструктурою 
та вантажними і маневровими локомотивами необхідне в умовах високої 
завантаженості інфраструктури. Крім того, планування послуг тяги нерозривно 
пов’язане з плануванням завантаження інфраструктури, оскільки вантажний 
рух здійснюється відповідно до плану формування та істотні зміни впливають 
на рух у цілому в мережі залізниць. Допуск незалежних приватних гравців до 
управління вантажними локомотивами в цілому в мережі недоцільний, тому що 
несе суттєві операційні та комерційні ризики.

У довгостроковій перспективі доцільна передача пасажирських локомотивів 
пасажирській компанії. У цьому випадку взаємодія компанії «Пасажирські 
перевезення дальнього слідування» (ППДС) і АТ  «УЗ» здійснюється в частині 
надання останньою послуг інфраструктури за встановленими тарифами. 
У середньостроковій перспективі доцільно зберегти єдність управління 
вантажними і пасажирськими локомотивами з огляду на:

-  можливість реалізації комплексної інвестиційної програми оновлення 
локомотивів у процесі поступового переходу до економічно обґрунтованого 
рівня тарифу в пасажирських перевезеннях;

- поступової передачі досвіду управління парком локомотивів пасажирській 
компанії для мінімізації ризиків переходу;

- необхідності використання вантажних локомотивів у пасажирському русі 
за чинного дефіциту пасажирських.

3)  Поточне утримання рухомого складу (ремонт та експлуатація). Активи, 
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пов’язані з цим видом діяльності: основні та оборотні локомотивні депо; 
експлуатаційні, ремонтні та ремонтно-експлуатаційні депо вантажних вагонів; 
експлуатаційні, ремонтні та ремонтно-експлуатаційні депо пасажирських вагонів; 
експлуатаційні, ремонтні та ремонтно-експлуатаційні депо моторвагонного 
рухомого складу (МВРС).

У разі можливості чіткого поділу експлуатаційних і ремонтних депо, а також 
економічної доцільності у кожному окремому випадку такого поділу, його може 
бути проведено із застосуванням таких підходів:

Вантажні перевезення. У загальному випадку діяльність експлуатаційних 
депо пов’язана з поточним обслуговуванням, а також здійсненням поточного 
та відчіпного ремонтів рухомого складу під час перевезення, що нерозривно 
пов’язане з наданням послуг інфраструктури для забезпечення безперервності 
і безпеки процесу перевезень. Тому доцільно зберегти експлуатаційні депо 
вантажних вагонів у складі АТ  «УЗ». При цьому витрати на утримання таких 
депо і надання ними базових послуг з технічного обслуговування та поточного 
ремонту повинні враховуватися у процесі визначення рівня тарифу за доступ до 
інфраструктури.

Пасажирські перевезення далекого сполучення. Оскільки підготовка 
вагонів до перевезень неможлива без експлуатаційних депо, то доцільною 
вбачається передача таких активів до компанії ППДС. Окремі пункти технічного 
обслуговування (ПТО), не пов’язані з комерційною підготовкою вагонів, 
доцільно залишити в АТ «УЗ». Це дозволить забезпечити рівний доступ для всіх 
перевізників у разі їх появи в середньостроковій перспективі.

Приміське пасажирське сполучення. Оскільки планується створити кілька 
регіональних компаній спільно з обласними адміністраціями, для забезпечення 
рівного доступу до експлуатаційних депо доцільно, як правило, зберігати депо 
в складі АТ «УЗ».

Локомотиви. Основні експлуатаційні і оборотні локомотивні депо у 
середньостроковій перспективі необхідно зберегти в складі АТ «УЗ» для 
координації управління та технічного обслуговування локомотивів. Допуск 
приватного капіталу до сегмента експлуатаційних депо не передбачається.

Ремонтні депо. Ремонтні депо доцільно виділити в кілька окремих філій 
з подальшою трансформацією їх у залежні господарські товариства для 
забезпечення ефективної конкуренції у разі відсутності територіальної прив’язки 
ремонтів рухомого складу. Присутність приватних гравців у цьому виді діяльності 
стимулюватиме вільну конкуренцію і зростання операційної ефективності 
суб’єктів господарювання.

У разі економічної доцільності можлива часткова консолідація активів 
під управлінням ремонтних заводів для мінімізації адміністративних витрат і 
дублювання функцій. У цільовій моделі сегмент є конкурентним.

4) Утримання й експлуатація об’єктів інфраструктури. Активи, 
пов’язані з експлуатацією інфраструктури, а також із проведенням аварійно-
відновлювальних робіт та охорони навколишнього середовища, повинні 
залишитися в АТ  «УЗ» для реалізації зобов’язання компанії як власника і 
оператора інфраструктури забезпечити безпеку руху на всій мережі залізниць.

5)  Ремонт і будівництво об’єктів інфраструктури та цивільних споруд. 
Підрозділи, що здійснюють ремонт і будівництво інфраструктури та, особливо, 
об’єктів цивільного будівництва (заводи, КМС, БМП, кар’єри, будівельні 



26

організації)25 повинні бути виділені в залежні від АТ «УЗ» господарські товариства 
з подальшим аналізом ефективності їхньої діяльності та оцінкою доцільності 
збереження їх у рамках Групи УЗ. У цільовій моделі сегмент є конкурентним.

6)  Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. У цільовій 
моделі доцільно виділення об’єктів НДДКР в окремі господарські товариства 
та координація їхньої діяльності на рівні корпоративного центру. Така модель 
забезпечить концентрацію уваги на основній діяльності цих об’єктів з 
урахуванням їхньої спеціалізації. Разом із тим, координація діяльності у рамках 
Групи УЗ дозволить досягти ефективного використання ресурсів, усунути 
дублювання робіт, забезпечити єдину стратегічну спрямованість діяльності.

7)  Утримання соціальної сфери (зокрема медичне забезпечення). Об’єкти 
соціальної сфери повинні мати статус окремих юридичних осіб для зосередження 
на ключовій діяльності. Крім того, під час формування комерційних відносин 
за принципами госпрозрахунку витрати інших учасників Групи УЗ, пов’язані з 
наданням соціального забезпечення працівникам, можуть бути безпосередньо 
враховані в складі витрат на персонал.

2.3. НПА, що передбачають (передбачали) заходи з 
лібералізації ринку залізничних перевезень та анбандлінгу АТ «УЗ» 

Експертами BRDO було проведено розширений аналіз НПА з метою 
визначення комплексу передбачених указами Президента України та актами 
Уряду завдань і заходів із реформування залізничного транспорту загального 
користування, зокрема пов’язаних з лібералізацією ринку та анбандлінгом АТ 
«УЗ».

У Таблиці  2.1 у хронологічному порядку наведено невичерпний перелік 
ключових індикаторів, що описують просування реформи залізничного 
транспорту за останні 5 років, та стан їх виконання. Нижче буде надано більш 
поглиблений аналіз виконання 7 базових НПА.

На жаль, стан виконання реформи є дуже негативним. Плани Уряду, ухвалені 
на підставі указів26 Президента України та Національної транспортної стратегії 
України (далі – НТСУ-2030), не виконані. У жовтні 2022 року, відповідно до Угоди 
про асоціацію з ЄС, має бути завершено увесь комплекс заходів з реформування. 
Станом на кінець 2021 року не виконано жодного заходу.

Слід враховувати, що План заходів з реалізації Угоди про асоціацію − це 
складний комплекс взаємопов’язаних та послідовно обумовлених заходів. І 
поточні невиконані завдання унеможливлюють виконання наступних у строк, 
що залишився до дедлайну.

Це ставить під загрозу виконання Угоди про асоціацію та євроінтеграційні 
перспективи України.

25 Заводи - виробничі структурні підрозділ АТ «УЗ», призначені для виготовлення залізобетонних, металічних, дерев’яних кон-
струкцій і виробів, виготовлення товарного бетону, бетонних блоків з метою забезпечення підрозділів АТ «УЗ» виготовленою продукці-
єю.
КМС – колійна машинна станція. Виробничий структурний підрозділ АТ «УЗ», механізоване рухоме підприємство колійного господар-
ства, яке виконує планові роботи щодо ремонту колії.
БМП – будівельно-монтажний поїзд. Виробничий структурний підрозділ АТ «УЗ», призначений для виконання робіт з поточного, капі-
тального ремонту, капітального будівництва службово-технічних будівель і споруд, об’єктів виробничої сфери, житлового фонду струк-
турних підрозділів залізниці
26 1 Указ від 20.09.2019 № 713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку 
регіонів та запобігання корупції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713/2019 
2. Указ від 08.11.2019 № 837/2019  «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/837/2019
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Таблиця 2.1. Стан виконання ключових індикаторів

НПА Індикатор виконання Термін Статус

 

1. Стратегічний 
план розвитку 
залізничного 
транспорту на 
період до 2020 
року (21.12.2015)

1) утворено суб’єкти ринку: публічний 
перевізник (АТ «УЗ»), інші перевізники, 
відокремлені від АТ «УЗ» оператори 
рухомого складу

2020 0

2. План 
пріоритетних дій 
Уряду на 2020 рік 
(09.09.2020)

2) затверджено ключові показники 
ефективності діяльності наглядової ради 
АТ «УЗ»

2020 0

3) впроваджено прозору процедуру допуску 
приватних локомотивів до роботи 
окремими маршрутами на залізничних 
коліях загального користування

2020 0

4) утворено філії вантажних перевезень АТ 
«УЗ» 2020 0

5) централізовано функції вертикалі 
інфраструктури, зокрема господарств 
колій та споруд, електрифікації та 
електропостачання, автоматики та 
телекомунікацій, управління рухом

2020 0

3. План заходів з 
реформування 
залізничного 
транспорту 
(27.12.2019)

6) реалізація експериментального проекту 
щодо допуску приватних локомотивів 2020 0

7) утворення філії вантажних перевезень 2020 0

8) утворення вагоноремонтної філії АТ «УЗ» 
(на базі 30 вагоноремонтних депо – прим. 
BRDO)

2021 0

9) утворення локомотиворемонтної філії АТ 
«УЗ» 2021 0

10) утворення юридичної особи − вантажного 
перевізника

до кінця 
2022

під 
загрозою

11) утворення юридичної особи − 
пасажирського перевізника

до кінця 
2022

під 
загрозою

12) утворення юридичної особи − оператора 
інфраструктури залізничного транспорту

до кінця 
2022

під 
загрозою

13) утворення окремих юридичних 
осіб − вагоноремонтної компанії та 
локомотиворемонтної компанії

до кінця 
2022

під 
загрозою
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4. План заходів з 
реалізації НТСУ-
2030 (07.04.2021)

14) виконано розмежування діяльності АТ «УЗ» 
з управління інфраструктурою, вантажними 
та пасажирськими перевезеннями шляхом 
створення бізнес-структур з окремими 
балансами та системою взаєморозрахунків 
між ними, одна з бізнес-структур — оператор 
інфраструктури

2021 0

15) забезпечено створення рівних умов 
допуску на ринок операторів залізничних 
перевезень та чесну конкуренцію між ними 
(кількість перевізників ― не менше трьох, 
один з яких − національний оператор, що 
виконує не більше 80% обсягів перевезень)

2021 0

5. План 
пріоритетних дій 
Уряду на 2021 рік 
(затверджений 
24.03.2021)

16) затверджено очікувані показники роботи 
нового складу наглядової ради та умови 
відповідальності за їх досягнення

вересень
2021 0

17) затверджено принципи (Кодекс) 
корпоративного управління

вересень
2021 0

19) проведення структурних реформ в АТ 
«УЗ», підготовка товариства до запуску 
конкурентного ринку залізничних перевезень

2021 0

6. План заходів з 
виконання Угоди 
про асоціацію 
(затверджений  
25.10.2017)

20) створення вагонних компаній жовтень 
2022

під 
загрозою

21) створення холдингової структури АТ 
«УЗ» за функціональним принципом

жовтень 
2022

під 
загрозою

Аналіз виконання базових НПА

1.  План заходів з виконання Угоди про асоціацію (УА), затверджений 
(25.10.2017) Урядом27, в частині залізничного транспорту містить 27 пунктів, 
своєчасне виконання більшості з яких є під загрозою (залишилось часу менше 
року), зокрема:

Пункт 1864 Плану заходів з виконання УА

Завдання: Реструктуризація АТ «УЗ» відповідно до законодавства  
ЄС щодо відокремлення функцій управління інфраструктурою та здійснення 
перевезень

Підстава: стаття 368, додаток XXXII до УА, Директива Ради 91/440/ЄЕС
Виконавці: Мінекономіки, АТ «УЗ» (за згодою), МІУ, ФДМУ
Граничний строк виконання: до 31 жовтня 2022 р.

27 Постанова КМУ від 25.10.2017 N 1106, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п  пп.1860 – 1891
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Найменування заходу Викон.

1) розроблення та затвердження концепції реструктуризації АТ «УЗ» 0

2) проведення структурної реорганізації всередині АТ «УЗ» з метою 
утворення вертикально інтегрованої системи управління без змін

3) розроблення моделі відокремлення рахунків видів діяльності не відомо

4) запровадження окремої звітності про фінансові результати та 
балансову звітність та окремого оприлюднення результатів комерційної 
діяльності залізничних компаній

0

5) забезпечення навчання бухгалтерів методикам бухгалтерського обліку 
ЄС не відомо

6) проведення аналізу витрат на перехресне субсидування 
пасажирських перевезень 0

7) розроблення та затвердження плану ліквідації перехресного 
субсидування 0

8) ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень 0

9) створення вагонних компаній 0

10) забезпечення передачі в комерційну вертикаль локомотивного парку 0

11) створення холдингової структури АТ «УЗ» за функціональним 
принципом 0

Пункт 1865 Плану заходів з виконання УА
Завдання: Формування ефективної системи встановлення 
тарифів за користування інфраструктурою залізничного транспорту
Підстава: стаття 368, додаток XXXII до УА, Директива 2001/14/ЄС
Виконавці: МІУ, АТ «УЗ» (за згодою), Мінфін, АМКУ, Мінекономіки
Граничний строк виконання: до 31 жовтня 2022 р.

Найменування заходу Викон.

1) проведення аналізу витрат на кожен вид діяльності залізничних 
підприємств не відомо

2) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін’юсті методології 
встановлення тарифів 0

3) розроблення та впровадження механізму формування схем знижок 
для сприяння розвитку нових залізничних перевезень 0

4) розроблення та впровадження механізму формування схем 
ефективності експлуатації мережі (система штрафів або бонусів на 
вибір)

0

2.  План заходів з реформування залізничного транспорту, затверджений 
(27.12.2019) Урядом28.

Єдиним НПА, що комплексно визначає мету, шляхи, способи та строки 
реформування залізничного транспорту України, тривалий час була «Державна 
цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010 – 2019 рр.», 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 №  1390, в 
редакції29 постанови Уряду від 26.10.2011 № 1106.

28 Розпорядження КМУ від 27.12.2019 № 1411-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-р
29 Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-п
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Враховуючи той факт, що визначені в програмі заходи у передбачені строки 
не були виконані, крім підготовчого (внесення змін до законодавства) і першого 
(утворення єдиного суб’єкта господарювання − АТ «УЗ») етапів, Уряд ухвалив 
рішення щодо припинення її дії з одночасним перенесенням невиконаних 
завдань до Плану заходів з реформування залізничного транспорту (27.12.2019).

1) Пункт 1 Плану заходів з реформування
Завдання: Забезпечення відкриття ринку залізничних перевезень
Виконавці: МІУ, АТ «УЗ» (за згодою)
Граничний строк виконання: до кінця 2020 р.

Найменування заходу Викон.

1) удосконалення законодавства у сфері залізничного транспорту без змін

2) реалізація експериментального проекту щодо допуску приватних 
локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях 
загального користування

0

3) здійснення попереднього розрахунку тарифу на обов’язкові послуги 
з доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального 
користування стратегічного значення

0

4) розроблення та впровадження геоінформаційної системи розподілу 
пропускної спроможності залізничної інфраструктури (GIS) − 
електронної бази-реєстру інфраструктури, що містить детальну 
інформацію про параметри залізничної інфраструктури, використану 
і доступну її пропускну спроможність; забезпечення її автоматичної 
взаємодії з реєстром залізничної інфраструктури загального 
користування стратегічного значення

не вик.

2) Пункт 2 Плану заходів з реформування
Завдання: Пасажирські перевезення залізничним транспортом
Виконавці: МІУ, АТ «УЗ» (за згодою)
Граничний строк виконання: до кінця 2020 р.

Найменування заходу Викон.

1) здійснення аналізу структури пасажирських перевезень на 
залізничному транспорті, виокремлення за результатами аналізу 
напрямків пасажирських перевезень, що є стабільно збитковими, та 
визначення джерел їх фінансування

0

3) Пункт 2 Плану заходів з реформування
Завдання: Пасажирські перевезення залізничним транспортом
Виконавці: МІУ, АТ «УЗ» (за згодою), Дніпропетровська 
та Запорізька облдержадміністрації в частині пп.1)
Граничний строк виконання: до кінця 2021 р.

Найменування заходу Викон.

1) запровадження експериментального проекту з модернізації 
регіональних пасажирських послуг, зокрема, запровадження 
контрактів на суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів 
(у Дніпропетровській та Запорізькій областях) в рамках технічної 
допомоги Європейського інвестиційного банку

під 
загрозою

2) розроблення та впровадження системи управління якістю 
пасажирських залізничних перевезень

під 
загрозою

3) запровадження Єдиного електронного проїзного документа на 
залізничному транспорті 0
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4) Пункт 4 Плану заходів з реформування
Завдання: Структурні реформи АТ «УЗ», підготовка 
товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень
Виконавці: АТ «УЗ» (за згодою), а також МІУ, Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку (далі - НКЦПФР) в частині пп.10), 12); ФДМУ в частині пп.11)

Граничний строк виконання: до кінця 2020 р.

Найменування заходу Викон.

1) підготовка вертикалі локомотивного господарства до розподілу 
вертикалей інфраструктури, пасажирських, вантажних перевезень 0

2) розроблення порядків взаємодії вертикалей у сфері організації 
перевезень (послуги тяги), ремонту та обслуговування тягового 
рухомого складу

0

3) централізація корпоративних послуг (HR, IT, юридичні послуги тощо) та 
утворення корпоративного центру не вик.

4) утворення філії вантажних перевезень 0

5) реорганізація структури господарства пасажирських перевезень 0

6) реорганізація вокзалів не вик.

7) централізація функцій вертикалі інфраструктури:
• господарства колій та споруд;
• господарства електрифікації та електропостачання;
• господарства автоматики та телекомунікацій;
• господарства управління рухом

0

8) розроблення методології для категоризації дільниць інфраструктури 0

9) визначення фінансової моделі компанії з виокремленням самостійних 
балансів інфраструктурної, вантажної та пасажирської вертикалі 0

10) розроблення та прийняття законодавчих актів для проведення 
процедури розміщення акцій АТ «УЗ», зокрема, внесення змін до ЗУ «Про 
особливості утворення …»

0

11) проведення оцінки активів АТ «УЗ» в розрізі їх приналежності до 
інфраструктурної, вантажної та пасажирської вертикалей 0

12) проведення стратегічного аналізу на предмет визначення підрозділів, 
акції яких буде розміщено під час процедури первинного розміщення 0

13) укладення договору щодо фінансування заходів, необхідних для 
трансформації компанії у процесі підготовки до первинного розміщення 
акцій

0

5) Пункт 4 Плану заходів з реформування
Завдання: Структурні реформи АТ «УЗ», підготовка товариства 
до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень
Виконавці: АТ «УЗ» (за згодою)
Граничний строк виконання: до кінця 2021 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4442-17
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Найменування заходу Викон.

1) передача функцій та активів локомотивного господарства до 
відповідних вертикалей 0

2) розроблення та впровадження системи управління якістю 
пасажирських залізничних перевезень 0

3) запровадження Єдиного електронного проїзного документа на 
залізничному транспорт 0

4) реорганізація структури господарства ремонтів та обслуговування 0

5) розроблення Порядку рівноправного доступу до інфраструктури 
залізничного транспорту загального користування відповідно до вимог 
законодавства України та законодавства ЄС

0

6) розроблення порядку організації військових та спеціальних перевезень 
у зв’язку з початком роботи конкурентного ринку залізничних 
перевезень

не 
відомо

7) утворення вагоноремонтної філії АТ «УЗ» 0

8) утворення локомотиворемонтної філії АТ «УЗ» 0

6) Пункт 4 Плану заходів з реформування
Завдання: Структурні реформи АТ «УЗ», підготовка 
товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень
Виконавці: АТ «УЗ» (за згодою), НКЦПФР (за згодою)
Граничний строк виконання: до кінця 2022 р.

Найменування заходу Викон.

1) утворення юридичної особи − вантажного перевізника під 
загрозою

2) утворення юридичної особи − пасажирського перевізника під 
загрозою

3) утворення юридичної особи − оператора інфраструктури 
залізничного транспорту

під 
загрозою

4) утворення окремих юридичних осіб − вагоноремонтної компанії та 
локомотиворемонтної компанії

під 
загрозою

3.  План пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затверджений30 
(09.09.2020) на виконання Указу31 Президента України від 08.11.2019 №  837 
«Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», 
зокрема містить пов’язані із залізничним транспортом завдання суб’єктам 
управління об’єктами державної власності (п. 157) та МІУ (п. 247 – 250, п. 262): 

Пункт 157 Плану пріоритетних дій
Завдання: Затвердження для 15 найбільших державних 
компаній політики власності, індивідуального плану 
заходів з корпоративного управління, ключових 
показників ефективності діяльності наглядової ради, зокрема АТ «УЗ»
Обґрунтування (підстава): виконання Указу Президента України від 8 листопада 
2019 р. № 837

30 Затверджений розпорядженням КМУ від 09.09.2020 №1133-р https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-prioritetni-
a1133r
31 Указ Президента України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019
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Виконавці: суб’єкти управління об’єктами державної власності (АТ «УЗ», МІУ, 
Уряд як єдиний акціонер)
Граничний строк виконання: до 31 грудня 2020 р.

Індикатор виконання Викон.

1) затвердження політики власності АТ «УЗ» +

2) затвердження індивідуального плану заходів з корпоративного 
управління АТ «УЗ» +

3) затвердження ключових показників ефективності діяльності 
наглядової ради АТ «УЗ» 0

Пункт 247 Плану пріоритетних дій
Завдання: Реалізація експериментального проекту щодо 
допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами 
на залізничних коліях загального користування
Обґрунтування (підстава): дефіцит магістральних тепловозів та електровозів 
АТ «УЗ» призводить до неспроможності задоволення потреб суб’єктів 
господарювання у вантажних перевезеннях
Виконавці: МІУ, АТ «УЗ» (за згодою)
Граничний строк виконання: до 31 грудня 2020 р.

Індикатор виконання Викон.

1) впроваджено прозору процедуру допуску приватних локомотивів 
до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального 
користування

0

2) подано звіт про проведення проміжного оцінювання результатів 
експериментального проекту не відомо

Пункт 248 Плану пріоритетних дій
Завдання: Проведення структурної реформи АТ «УЗ», 
зокрема розмежування діяльності з управління 
інфраструктурою, вантажними, пасажирськими перевезеннями
Обґрунтування (підстава): непрозорість та неефективність організаційної 
структури АТ «УЗ»
Виконавці: АТ «УЗ» (за згодою), МІУ
Граничний строк виконання: до 31 грудня 2020 р.

Індикатор виконання Викон.

1) утворено філії вантажних перевезень АТ «УЗ» 0

2) централізовано функції вертикалі інфраструктури, зокрема господарств 
колій та споруд, електрифікації та електропостачання, автоматики та 
телекомунікацій, управління рухом

0

Пункт 249 Плану пріоритетних дій
Завдання: Розроблення та впровадження геоінформаційної 
системи розподілу пропускної спроможності 
залізничної інфраструктури (GIS)
Обґрунтування (підстава): модернізація процесів в АТ «УЗ» щодо планування та 
інформування про пропускну спроможність
Виконавці: МІУ, АТ «УЗ» (за згодою)
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Граничний строк виконання: до 30 листопада 2020 р.

Індикатор виконання Викон.

1) запущено в дослідну експлуатацію геоінформаційну систему не вик.

Пункт 250 Плану пріоритетних дій
Завдання: Оновлення залізничного рухомого складу
Обґрунтування (підстава): задоволення потреб громадян у якісних 
пасажирських перевезеннях
Виконавці: МІУ, Мінекономіки, Мінфін, АТ «УЗ» (за згодою)
Граничний строк виконання: до 31 грудня 2020 р.

Індикатор виконання Викон.

1) закуплено пасажирський рухомий склад, зокрема не менш як 28 
пасажирських вагонів та 3 дизель-поїзди не вик.

2) проведено капітальний ремонт і модернізацію 100 локомотивів не вик.

Пункт 262 Плану пріоритетних дій
Завдання: Розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проекту Закону України «Про суспільно важливі 
перевезення пасажирів»
Обґрунтування (підстава): встановлення норм, що регулюють аспекти діяльності 
системи надання суспільно важливих послуг з перевезень пасажирів 
маршрутами … приміського залізничного транспорту відповідно до положень 
Регламенту 32(ЄС) № 1370/2007 «Про громадські послуги з перевезення пасажирів 
залізницею і автомобільними шляхами»
Виконавці: МІУ, Укртрансбезпека, Мінфін, Мінекономіки
Граничний строк виконання: до 31 грудня 2020 р.

Індикатор виконання Викон.

1) розроблено та подано Урядом проект Закону до ВРУ не відомо

4. Стратегічний план розвитку33 залізничного транспорту на період до 2020 
року

Ще один невиконаний Стратегічний план! Цей план передбачав ще до 
кінця 2020 р. утворення та функціонування окремих суб’єктів ринку: АТ «УЗ» як 
перевізника, інших перевізників, окремих від АТ «УЗ» операторів рухомого склад.

Доволі інформативним є наведений нижче Додаток  3 до цього плану  
(с. 59 тексту наказу).

32 Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 23.10.2007 № 1370/2007 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-07
33 Наказ МІУ від 21.12.2015 № 547 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку залізничного транспорту на період до 2020 
року»
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5. План заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на 
період до 2030 року

Національна транспортна стратегія34 України на період до 2030 року (НТСУ-
2030) визначає пріоритети комплексного формування транспортної політики та 
ефективного державного управління, основні напрями розвитку транспортної 
галузі.

Метою НТСУ-2030 є створення інтегрованого до світової транспортної 
мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу 
України, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов 
ведення бізнесу для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності 
національної економіки.

Серед загальних проблем, що потребують розв’язання за напрямом 
«конкурентоспроможна та ефективна транспортна система», зокрема визначено:

• незавершеність адміністративної реформи, зокрема процесу 
розмежування функцій державного регулювання та контролю, включно 
з формуванням відповідних державних органів управління, операційної 
діяльності та функцій господарської діяльності транспортних підприємств;

• відсутність дієвих систем контролю за ефективністю ухвалення 
управлінських рішень, недостатня прозорість звітності та провадження 
діяльності органів державної влади та суб’єктів господарювання 

34 Схвалено розпорядженням КМУ від 30.05.2018 №430-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р
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державного сектору економіки в транспортній галузі;

• тенденція до зниження ефективності використання пропускної 
спроможності, а саме:

- недостатній рівень конкуренції на ринку надання транспортних послуг 
та невідповідність європейським вимогам доступу до ринку транспортних 
послуг;

- недосконала тарифна політика у сфері надання транспортних послуг;

- низька швидкість доставки вантажів «від дверей до дверей» та у 
визначений строк;

- наявність «вузьких місць» транспортної інфраструктури.

До переліку завдань, що необхідно виконати для розв’язання проблем, 
зокрема увійшли:

• використання кращого світового досвіду для забезпечення розвитку 
транспортної галузі, підвищення якості та надійності надання транспортно-
логістичних послуг з урахуванням зовнішньоекономічних і регіональних 
зв’язків України та на основі комплексного системного підходу до 
координації роботи всіх видів транспорту та національної транспортної 
моделі;

• забезпечення розвитку транспортної інфраструктури відповідно до 
стандартів ЄС, зокрема удосконалення функціонування пунктів пропуску 
через державний кордон;

• підвищення відповідальності та прозорості під час прийняття управлінських 
рішень, зокрема шляхом:

- розмежування регуляторних та управлінських функцій;

- впровадження незалежних наглядових рад на підприємствах державного 
сектору економіки, систем управління ресурсами підприємств, публічного 
моніторингу та системи звітності про діяльність та отримані результати;

- впровадження системи відкритих даних, електронних сервісів та інших 
заходів щодо запобігання та протидії корупції;

- визначення системи показників реструктуризації державних компаній з 
метою комерціалізації, демонополізації і відкритої конкуренції, підвищення 
прозорості, боротьби з корупцією, зменшення транспортних витрат та 
збільшення ефективності транспорту шляхом:

- оптимізації та покращення управління державними ресурсами;

- завершення структурної реформи АТ «УЗ», зокрема запровадження 
вертикально інтегрованої системи управління з належним 
стратегічним плануванням ресурсів у короткостроковій перспективі, 
а також забезпечення відокремлення оператора інфраструктури від 
вантажних та пасажирських перевізників.

У квітні 2021 р. Урядом затверджено35 План заходів з реалізації НТСУ-2030, 
який містить пов’язані із залізничним транспортом завдання, серед яких:

35 Розпорядженням КМУ від 07.04.2021 № 321-р https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-
nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421
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Пункт 12 Плану заходів

Завдання: Завершення структурної реформи АТ «УЗ», зокрема запровадження 
вертикально інтегрованої системи управління із належним стратегічним 
плануванням ресурсів в короткостроковій перспективі, а також забезпечення 
відокремлення оператора інфраструктури від вантажних та пасажирських 
перевізників

Виконавці: АТ «УЗ» (за згодою), МІУ 

Граничний строк виконання: до 31 грудня 2021 р.

Індикатор виконання Викон.

1) виконано розмежування діяльності АТ «УЗ» з управління 
інфраструктурою, вантажними та пасажирськими перевезеннями 
шляхом створення бізнес-структур з окремими балансами та системою 
взаєморозрахунків між ними, одна з бізнес-структур — оператор 
інфраструктури

не вик.

Пункт 32 Плану заходів

Завдання: Гарантування рівноправного, відкритого та прозорого доступу 
операторам до транспортної інфраструктури

Виконавці: МІУ, Мінекономіки, Мінфін, ДРС

Граничний строк виконання: до 31 грудня 2021 р.

Індикатор виконання Викон.

1) забезпечено створення рівних умов допуску на ринок операторів залізничних 
перевезень та чесну конкуренцію між ними (кількість перевізників ― не менше 
трьох, один із яких національний оператор, що виконує не більше 80% обсягів 
перевезень)

0

6.  План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затверджений36 (24.03.2021) 
{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМУ від 15.09.2021 №1152-р }, 
зокрема містить пов’язані із залізничним транспортом завдання МІУ та АТ «УЗ» 
(п.154, 264 – 269, 303):

Пункт 154 Плану пріоритетних дій 2021

Завдання: Приведення корпоративного управління АТ «УЗ» у відповідність 
із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на 
підприємствах державної форми власності

Очікувані результати: впровадження системи корпоративного управління, що 
відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності 
товариства

Виконавці: МІУ, АТ «УЗ» (за згодою)

Граничний строк виконання: вересень 2021 р.

Індикатор виконання Викон.

1) затверджено очікувані показники роботи нового складу наглядової ради 
та умови відповідальності за їх досягнення 0

2) затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління 0
Пункт 264 Плану пріоритетних дій 2021

36 Розпорядження КМУ від 24.03.2021 № 276-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276-2021-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1152-2021-%D1%80#n2
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Завдання: Проведення структурних реформ в АТ «Укрзалізниця», підготовка 
товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень
Очікувані результати: сприяння розвитку конкуренції на ринку залізничних 
перевезень в Україні; підвищення ефективності залізничних перевезень за 
рахунок максимального використання інфраструктури залізничного транспорту
Виконавці: АТ «УЗ» (за згодою), МІУ
Граничний строк виконання: грудень 2021 р.

Індикатор виконання Викон.

1) передано функції та активи локомотивного господарства до відповідних 
вертикалей 0

2) розроблено порядок організації військових та спеціальних перевезень у 
зв’язку з початком роботи конкурентного ринку залізничних перевезень 0

3) реорганізовано структуру господарства ремонтів та обслуговування 0

4) утворено вагоноремонтну філію АТ «УЗ» 0

5) утворено локомотиворемонтну філію АТ «УЗ» 0

Пункт 303 Плану пріоритетних дій 2021

Завдання: Приведення Системи управління безпекою руху поїздів 
у відповідність із положеннями оновленої Директиви (ЄС) 2016/798 
Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 р.
Очікувані результати: зменшення кількості транспортних подій на залізничному 
транспорті
Виконавці: МІУ, Укртрансбезпека, АТ «УЗ» (за згодою)
Граничний строк виконання: травень 2021 р.

Індикатор виконання Викон.

1) видано наказ МІУ +

7. План заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період
 до 2025 року, затверджений37 (24.03.2021)

Пункт 4 Плану заходів
Завдання: Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів 
нормативно-правових актів про внесення змін до технічних регламентів та 
прийняття технічних регламентів, що відповідають актам законодавства ЄС 
Обґрунтування (підстава): Директива ЄС 2016/797 Європейського Парламенту 
та Ради від 11.05.2016 про інтероперабельність залізничної системи в рамках 
Європейського Союзу
Виконавці: МІУ, АТ «УЗ» (за згодою)
Граничний строк виконання: 2022 р.

Індикатор виконання Викон.

1) прийнято акт КМУ щодо безпеки рухомого складу залізничного 
транспорту 0

2) прийнято акт КМУ щодо безпеки інфраструктури залізничного 
транспорту 0

37 Розпорядження КМУ від 22.09.2021 № 1145-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276-2021-р
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2.4. Рекомендації та звіти міжнародних консультантів і експертів

2.4.1. Звіт експертів ЄЕК ООН

 
У 2018 році ООН оприлюднила звіт «Реформа на залізничному транспорті 
в регіоні ЄЕК»38 (далі – Звіт ООН). Це дослідження показало, що реформа на 
залізничному транспорті в регіоні ЄЕК проводиться в різних формах з точки зору 
інституціональної структури, учасників ринку та розвитку даної галузі. Кожна з 
використаних моделей дала успішні результати в одних областях і менш успішні 
в інших, проте незважаючи на схожі підходи рівень досягнутих успіхів у різних 
країнах неоднаковий. З цього чітко випливає, що стандартної моделі проведення 
реформи на залізничному транспорті, так само як і єдиного рішення, яке можна 
було б застосувати у всіх випадках в регіоні ЄЕК, не існує і що кожна країна 
повинна переконатися в тому, що обрана нею модель відповідає її завданням і 
потребам і що фінансове становище даної галузі дозволяє їй успішно провести 
реформу і підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту.

Аналізуючи групу країн, частиною якої є республіки колишнього Радянського 
Союзу (проте експерти BRDO не вважають це головно об’єднуючою рисою39), 
з точки зору темпів реформування експерти ЄЕК  ООН розподілили їх на три 
підгрупи40:

• країни, що досягли певного прогресу в реформах: Казахстан і Російська 
Федерація;

• країни, де реформи є предметом широкого обговорення і де вже прийнято 
деякі законодавчі акти, але реальні практичні кроки видаються досить 
скромними: Узбекистан і Україна;

• країни, де проведення реформ поки що не намічено: Азербайджан, 
Вірменія, Білорусь, Грузія, Киргизстан, Республіка Молдова, Таджикистан 
та Туркменістан.

Експерти констатували та внесли до Звіту ООН таку інформацію:

Україна

«Українські залізниці» (Укрзалізниця, УЗ) – це компанія, що перебувала у 
повній власності держави, створена у 1991 році, коли Україна стала незалежною 
державою. У 2006 році український уряд затвердив «Концепцію Державної 
програми реформування залізничного транспорту»41. Проведення реформи 
відповідно до державної програми42, терміни виконання якої переносилися в 
2009 і 2011 роках (нині її завершення намічається на 2019 рік), передбачалося в 
три етапи:

∙  етап 1 (2010–2012 роки): поділ функцій державного регулювання та 
господарської діяльності УЗ, а також злиття шести чинних регіональних залізниць 
та інших численних дочірніх підприємств УЗ в одне вертикально інтегроване 
державне акціонерне товариство. Парламентом було закладено законодавчу 
базу, необхідну для реформування залізничного сектора (прийняття Закону «Про 

38 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
39 Головним фактором їх порівняння є участь цих країн в Організації співробітництва залізниць (ОСЗ), крім того, схожість на 
початку реформ в частині принципів роботи залізниць їх організаційно структури, типів, видів та технічного стану основних фондів, 
однакова ширина колії (1520мм) тощо.
40 Звіт ООН, ст.16 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
41 Мається на увазі Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту, схвалена розпорядженням КМУ від 
27.12.2006 № 651-р https://www.kmu.gov.ua/npas/60705298
42 Мається на увазі Постанова КМУ від 16.12.2009 № 1390 «Про затвердження Державної цільової програми реформування заліз-
ничного транспорту на 2010-2015 роки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-п
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акціонування»43). Відповідно до цього Закону, який набув чинності у березні 2012 
року, уряду належало ухвалити до червня 2012 року постанову про утворення 
нової національної залізничної компанії. У результаті ця постанова була схвалена 
у червні 2014 року, наслідком чого стало перетворення державних підприємства 
та державної адміністрації на публічне акціонерне товариство (2015 рік)44;

∙   етап 2 (2013-2015 роки): запровадження конкуренції на ринку рухомого 
складу. Крім того, передбачалося налагодження системи управління 
залізничним рухом, перегляд тарифної політики, створення центрального та 
регіональних центрів управління перевезеннями, впровадження механізмів 
фінансової підтримки пасажирських перевезень, забезпечення правових та 
організаційних умов для отримання приватними операторами пасажирських 
перевезень доступу до ринку, а також створення операторів регіональних. 
пасажирських перевезень, що перебувають у власності місцевих органів влади, 
та нової національної залізничної компанії.

На думку складачів Звіту ООН, другий етап реформування поки що не 
розпочато (станом на 2021 р. ніяких змін не відбувалося – за матеріалами ТСК з 
перевірки АТ «УЗ»);

∙  етап 3 (2016–2019 роки): досягнення більш довгострокових цілей, намічених 
для залізничної галузі України, включно з впровадженням відповідного 
фінансового механізму усунення перехресного субсидування збиткових 
пасажирських перевезень за рахунок доходів від вантажних, подальше 
заохочення конкуренції на ринку рухомого складу та розвиток термінальних 
комплексів.

У листопаді 2016 року – згідно з положеннями Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС – було розпочато реалізацію спільного з Європейським союзом 
проекту з надання Міністерству інфраструктури сприяння у проведенні 
реформи залізничного сектору. Цей проект має сприяти зміцненню потенціалу 
Міністерства інфраструктури щодо розробки стратегічних підходів до 
створення конкурентного ринку залізничних перевезень, встановлення у 
залізничному секторі вимог до безпеки, що узгоджуються з європейськими 
нормами та стандартами, а також інтеграції української залізничної системи до 
транс’європейської залізничної мережі.

Це дослідження було підготовлено завдяки внеску з боку ораторів та делегатів, 
які виступили на робочій нараді з реформи на залізничному транспорті, яке 
відбулося у зв’язку з сімдесят першою сесією Робочої групи з залізничного 
транспорту у листопаді 2017 року.

Стратегія розвитку АТ «УЗ» на 2017−2021  рр., презентована на 71-й сесії 
Робочої групи ЄЕК з залізничного транспорту у листопаді 2017 року.

Членом правління Р.Пашкевічем було презентовано Стратегію розвитку АТ 
«УЗ» на 2017−2021 рр. Матеріали його виступу було включено до загального звіту45.

Відповідно до публікації ЄЕК ООН (2017 рік), яка містила матеріали виступу 
Р.Пашкевіча, на сьогоднішній день реформи на залізничному транспорті в 
Україні поки що не завершені. За даними української делегації46, представленої 
на робочій нараді з реформи на залізничному транспорті, перехід від минулої 
43 Мається на увазі Закон України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4442-17
44 АТ «УЗ» розпочало господарську діяльність 01.12.2015
45 Звіт ООН, сторінки 25-26 та 48-49 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
46 Ukrainian Railways (2017). JSC “Ukrainian Railway” (UZ) Development Strategy for 2017−2021. Presentation by Remigiusz Paszkiewicz, 
Member of Management Board, Ukrainian Railways, Ukraine. UNECE, Working Party on Rail Transport, 71th session (Geneva, 27−29/11/2017) Біблі-
ографія, Звіт експертів ООН, ст.90, https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
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структури, яка будувалася за регіональною ознакою, до інтегрованої за 
вертикалями холдингової компанії поки що перебувають на стадії здійснення.

Після завершення процесу реформ, залізнична система міститиме:

∙  нову бізнес-модель, яка передбачає (відповідно до презентованої 
стратегії усі перетворення повинні були закінчитися до кінця 2021  р.) 
створення холдингової компанії з вертикальним поділом комерційних 
функцій на п’ять підрозділів та низку дочірніх компаній, як зазначено в 
таблиці нижче (Таблиця 8 Звіту ООН);

∙  нові засади формування бюджету за рахунок перехресного субсидування 
дочірніх компаній холдингу;

∙ нову тарифну систему, що передбачає поділ тарифних складових 
інфраструктури та локомотивного господарства. 

Таблиця 8 Звіту ООН. Прогнозна бізнес-модель Українських залізниць

Підрозділ
(група 
комерційних 
функцій)

Дочірня компанія
(залежне 
товариство)

Функція
(завдання конкретної компанії)

Вантажні 
перевезення та 
логістика

УЗ-Карго Оператор вантажних вагонів

УЗ-Експедиція Експедитор вантажів

УЗ-Міжнародна Експедитор вантажів за межами України

УЗ-Інтермодальна Оператор інтермодальних перевезень

УЗ-Термінали Оператор терміналів

УЗ-Під’їзди Забезпечення доступу до залізниці

Пасажирські 
перевезення

Пасажирська 
компанія Пасажирські перевезення

Компанія 
забезпечення 
пасажирських 
перевезень

Забезпечення матеріально-виробничих 
запасів, служба харчування та ін.

Компанія 
швидкісних 
перевезень

Міжміські та Міжміські+ пасажирські 
перевезення

6 регіональних 
приміських компаній

Регіональні та приміські перевезення у 
пасажирському сполученні

Компанія зі 
станційних споруд Управління станційними спорудами

Виробництво

Компанія з ремонту 
пасажирських 
вагонів

Технічне обслуговування та ремонт 
пасажирських вагонів

Компанія з ремонту 
локомотивів

Технічне обслуговування та ремонт 
локомотивів

Компанія з ремонту 
вантажних вагонів

Виготовлення та технічне обслуговування 
вантажних вагонів
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Інфраструктура

УЗ-Діагностика Діагностика та нагляд за інфраструктурою, 
енергопостачанням та спорудами

Філії АТ «УЗ» (відокремлені структурні підрозділи)

УЗ-Колійне 
господарство

Експлуатаційно-технічне обслуговування та 
модернізація залізничних колій

УЗ-Автоматизація та 
комунікація

Експлуатаційно-технічне обслуговування та 
модернізація комунікаційного обладнання; 
експлуатація відповідного комунікаційного 
центру

УЗ-
Енергопостачання

Експлуатаційно-технічне обслуговування та 
модернізація системи енергопостачання; 
служби енергопостачання

УЗ-Диспетчерська 
централізація

Диспетчерська централізація Управління 
регіональними центрами диспетчерської 
централізації

Джерело: Українські залізниці (2017 рік)

Німеччина47

У Німеччині компанія «Залізниці ФРН» (Deutsche Bahn, DB) була створена 
внаслідок злиття державних залізничних компаній Західної та Східної 
Німеччини (1994 рік) після їх об’єднання. З того часу вона обрала модель так 
званої «холдингової компанії», у якій «ДБ Нетце» відповідає за управління 
інфраструктурою, а інші вертикалі цієї структури – за організацію пасажирських 
та вантажних перевезень. З 2008 року під безпосереднім управлінням компанії 
«Залізниці ФРН» (DB) знаходяться підрозділи «ДБ Нетце» («ДБ Нетце Трак», 
«ДБ Нетце Енерджі» та «ДБ Нетце Стейшн»), а філія під назвою «ДБ Мобіліті 
Лоджистик» (DB_МL) керує іншими комерційними підрозділами, що займаються 
пасажирськими перевезеннями далекого прямування («ДБ Лонг Дістанс»), 
регіональними перевезеннями («ДБ Реджинал»), міжнародними пасажирськими 
перевезеннями («ДБ Арріва»), вантажними перевезеннями («ДБ Карго») та 
логістичними послугами («ДБ Шенкер»). Наради керуючих органів DB та DB_МL 
зазвичай проводяться на спільній основі з метою забезпечити застосування 
комплексного групового підходу до проблеми управління.

Наразі структура Deutsche Bahn AG складається з декількох незалежних 
структурних бізнес-одиниці (Business units), які керують кількома десятками 
юридичних осіб (див. Додаток 6).

Казахстан48

На момент здобуття 1991 року незалежності залізнична мережа Казахстану 
обслуговувалася трьома окремими регіональними залізничними управліннями. 
Реформування залізничної галузі було розпочато у 1997 році, коли сталося злиття 
цих управлінь в інтегровану національну залізничну організацію, що належить 
державі, яка оформилася в компанію «Қазақстан темір жоли» (КТЖ) (Казахстанські 
залізниці). На той момент залізничний сектор країни характеризувався високою 
фізичною зношеністю матеріальної бази, застарілою технічною оснащеністю та 

47 Звіт ООН, с. 44 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
48 Звіт ООН, с. 24 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf
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відсутністю конкурентного середовища.

У 2001 році уряд Казахстану затвердив програму великої реструктуризації 
залізничного транспорту. Реформи здійснювалися у три етапи. Хоча на першому 
та другому етапах (у період з 2001 по 2006 роки) передбачалося перетворення 
галузі на базі російської моделі, пізніше спрямованість реформ змінилася. 
На третьому етапі реформування казахстанська модель стала тяжіти до 
структури, характерної для залізничної галузі ЄС. На двох початкових етапах 
реструктуризації ставилося завдання створення двох відокремлених компаній, 
основними видами діяльності яких є надання послуг локомотивної тяги та 
послуг оператора вантажного вагонного парку. На третьому етапі реформування 
функції політики та регулювання були відокремлені від комерційних функцій, а 
діяльність із управління інфраструктурою, а також обслуговування пасажирських 
і вантажних перевезень було розподілено на окремі підприємства, які є дочірніми 
акціонерними компаніями в рамках холдингу «КТЖ», причому вантажні та 
пасажирські компанії експлуатували власні парки локомотивів та вагонів.

Результатами реформування стали й інші серйозні зміни, зокрема 
впровадження сучасних методів бухгалтерського обліку та інформаційного 
менеджменту, а також приватизація або виведення зі структури залізниць 
непрофільних активів (включно з поточним утриманням колії, технічним 
обслуговуванням та ремонтом рухомого складу) та об’єктів соціальної сфери 
(включно зі школами, лікарнями та будинками культури, які були передані 
відповідним місцевим виконавчим органам влади). Під час здійснення 
залізничної реформи у Казахстані уряд передав АТ «КТЖ» додаткові активи, 
зокрема 11 аеропортів та три зони міжнародної торгівлі.

Російська Федерація (РФ) 49

Залізнична реформа в РФ набрала темпи у 2001 році, коли було опубліковано 
10-річну «Програму структурної реформи на залізничному транспорті», 
заявленими цілями якої були:

• підвищення стійкості роботи залізничного транспорту, його доступності, 
безпеки та якості послуг;

• запровадження конкуренції на ринку залізничних перевезень та 
залучення у галузь приватних інвестицій;

• зниження сукупних народно-господарських витрат на перевезення та 
масштабів державної підтримки даного сектора; 

• задоволення зростаючого попиту на послуги з перевезення пасажирів на 
залізничному транспорті.

Відповідно до вищезгаданої програми, реформування проводилося у 
три етапи. На першому етапі (2001–2003 роки) передбачалося оформлення 
нормативно-правової бази та створення основних структур, покликаних 
підвищити конкурентоспроможність залізничного сектора.

У рамках другого етапу реформування (2003-2006 роки) акцент був зроблений 
на структурній реорганізації ВАТ «РЖД», причому основною метою була відмова від 
внутрішнього перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок 
вантажних. За вказаний період відбувся поділ комерційної та іншої діяльності 
ВАТ «РЖД». Було створено понад 40 дочірніх компаній, що спеціалізуються на 
контейнерних перевезеннях, рефрижераторних перевезеннях, перевезеннях 
автомобілів, технічному обслуговуванні та ремонті рухомого складу, виробництві 

49 Звіт ООН, с. 20 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/1737000_R_ECE_TRANS_261.pdf



45

запасних частин і т.і.

Третій етап реформування (2006–2010 роки) мав створити всі умови для 
залучення в галузь приватного капіталу та розвитку конкуренції. З цією метою 
відбувалася поступова лібералізація ринку вантажних перевезень. Права 
власності на велику частину парку вантажних вагонів були передані двом 
великим компаніям, створеним спочатку як дочірні підрозділи ВАТ «РЖД»: 
«Перша вантажна компанія» – утворена в 2007 році і «Друга вантажна компанія» 
– утворена в 2010 році (у 2013 році перейменована на «Федеральну вантажну 
компанію»). Решта парку вантажних вагонів було продано на конкурсній основі 
приватним операторам.

Лібералізація торкнулася і ринку пасажирських перевезень. У 2009 році була 
створена «Федеральна пасажирська компанія» (ФПК) як дочірня компанія РЖД, 
що надає послуги з перевезення пасажирів у далекому слідуванні.

Механізми розподілу функцій залізничних структур в країнах – членах ЄС

Вимога щодо поділу функцій керуючого інфраструктурою (КІ) та оператора 
залізничного транспорту в країнах – членах ЄС трактується в різних країнах ЄС 
по-різному, внаслідок чого діють різні механізми, які варіюються від повного 
поділу інституційних функцій до поділу організаційних функцій (що також 
кваліфікується як «моделі холдингової компанії»). Механізми поділу функцій у 
ЄС класифіковано в наведеній нижче таблиці.

Форма поділу Опис Країни – члени ЄС

Організаційне 
розділення
(«моделі 
холдингової 
компанії»)

Інтегрована система
Австрія, Угорщина, Німеччина, 
Ірландія та Північна Ірландія, 
Італія, Латвія, Литва, Словенія

Інтегрована система, але 
з більш високим рівнем 
незалежності КІ

Франція, Польща

Інституційне 
розділення

КІ відділений

Бельгія, Болгарія, 
Великобританія, Греція, Данія, 
Іспанія, Нідерланди, Румунія, 
Словаччина, Хорватія, Чеська 
Республіка, Естонія

Мультимодальний КІ 
відділений Португалія, Фінляндія, Швеція

2.4.2. Звіт та рекомендації «Ернст енд Янг Україна» (E&Y)

У проміжному звіті50 ТСК з питань перевірки АТ «УЗ» зазначено, що у 2013 році 
в рамках виконання державної Програми реформування міжнародною 
консалтинговою компанією «Ернст енд Янг Україна»51 було розроблено цільову 
організаційну структуру52 АТ «УЗ» (вартість роботи близько $1 млн), яка містила:

• комплексний опис організаційної структури АТ «УЗ» під час створення;
• заходи з управління її трансформацією на другому етапі реформ та 

детальний план її впровадження;

50 Сторінка 57, затверджено постановою ВРУ від 09.09.2021 №1734-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
51 Ernst & Young Global Limited — одна з найбільших у світі міжнародних компаній «Великої четвірки», що надають професійні 
послуги, поряд з Deloitte, KPMG, PwC. https://www.ey.com/uk_ua
52 Звіт ТОВ «Ернст енд Янг Україна», https://urm.media/metodika-reformuvannya-zaliznichnoyi-galuzi-vid-ernst-young/
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• актуалізовані та підготовлені до затвердження проекти положень основних 
структурних підрозділів;

• регламенти взаємодії з управління основними бізнес-процесами;
• КПЕ оцінки за результатами управлінської діяльності;
• принципи формування організаційної структури виробничих філій;
• принципи формування організаційної структури залежних товариств;
• утворення залежних товариств (зокрема 5 товариств з оперування 

рухомим складом).

На підставі рішення53 робочої комісії з реформування Державної адміністрації 
залізничного транспорту генеральним директором Укрзалізниці було (12.04.2013) 
схвалено і затверджено рекомендовану організаційну структуру публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця», типову цільову організаційну 
структуру регіональної філії (залізниці), принципи формування організаційної 
структури виробничих філій та залежних товариств, що будуть утворюватися.

Крім того, було вирішено використовувати схвалені документи під час 
утворення АТ «УЗ» та забезпечити їх впровадження у процесі подальших його 
трансформацій протягом першого року функціонування.

Принципи формування організаційних структур залежних товариств 
зокрема передбачали:

Принцип Ефект

1) Забезпечення залежних компаній 
інструментами корпоративного 
управління:
•Загальні збори – вищий колегіальний 
орган управління товариством;
•Наглядова рада (НР) – колегіальний 
орган що здійснює контроль 
виконавчих органів та захист прав 
акціонерів.

Створення інструментів корпоративного 
управління, зокрема наглядових рад, 
та участь у них представників АТ «УЗ» 
дозволить: 
•підвищити оперативність керування 
залежними товариствами;
•захистити інтереси АТ «УЗ» у прийнятті 
рішень, контроль діяльності виконавчих 
органів;
•забезпечити прозорість планування та 
звітності залежних товариств відносно АТ «УЗ».

2) Створення колегіальних органів у 
сферах діяльності з високим рівнем 
ризиків:
•Тендерний комітет;
•Бюджетно-інвестиційний комітет;
•Комітет з винагород.

Підвищення прозорості діяльності залежних 
товариств: 
•затвердження та контроль виконання 
ключових рішень і річних фінансових планів 
(бюджетів);
•вибір постачальників та контроль процесу 
закупівель;
•затвердження та контроль рішень щодо 
планів капітальних інвестицій;
•визначення параметрів щодо винагород та 
оплати праці.

53 Протокол засідання № РКР-1/9, затверджений генеральним директором 12.04.2013, https://urm.media/protokol-zasidannya-
robochoyi-komisiyi-z-reformuvannya-zaliznichnogo-transportu-ukrayini-vid-12-kvitnya-2013-roku/
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3) Впровадження незалежних 
органів контролю:
•Ревізійної комісії, призначеної 
загальними зборами, що виконує 
періодичний та позаплановий 
контроль ;
•Служби внутрішнього аудиту, 
призначеної НР, що формує систему 
внутрішнього контролю.

Підвищення прозорості діяльності залежних 
господарських товариств завдяки створенню 
незалежної контрольно-ревізійної функції та 
системи внутрішнього контролю.

4) Оптимізація навантаження 
голови правління (генерального 
директора): 3-6 керівників у його 
підпорядкуванні

Використання оптимальних скалярних 
ланцюжків створить передумови для 
ефективного делегування керівництва бізнес-
напрямками і збереження єдиного центру 
контролю.

5) Створення функціональних 
вертикалей (центрів 
відповідальності) за ключовими 
напрямками діяльності для чіткої 
спеціалізації: 
•Виробничий блок *;
•Основне виробництво (за видами 
діяльності); 
•Блок забезпечення;
•Фінанси і економіка;
•Комерційні питання (продаж/
закупівля);
•Персонал;
•Юридичні питання;
•Адміністративні та інші питання.

Створення центрів відповідальності за 
ключовими бізнес-напрямками дозволить 
керівництву чітко ставити завдання 
керівникам бізнес-напрямків та в подальшому 
контролювати їх виконання.

Формування річних фінансових планів у 
розрізі центрів відповідальності з подальшим 
делегуванням відповідальності за ухвалення 
рішень у рамках узгоджених річних планів 
дозволить створити систему ефективного та 
прозорого управління.

* Для компаній з розгалуженою регіональною структурою «Виробничий блок» може 
бути розділений на центри відповідальності за територіальною ознакою. Для сервісних 
компаній виробничий блок рекомендується розділити за видами послуг.
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Ключові зміни для побудови цільової вертикалі вантажних 
перевезень передбачали:
 
Розділення відповідальності за продаж послуг перевізника та продаж 
вагонної складової вантажних перевезень
 
Можливість порівняння ефективності діяльності АТ «УЗ» з продажу 
послуг оператора з іншими операторами ринку
 
Підвищення конкуренції та інвестиційної привабливості галузі при 
збереженні контролю за інфраструктурою зі сторони АТ «УЗ»
 
Відокремлення інфраструктури і тяги як монопольного сегмента від 
конкурентного сегменту вантажних перевезень
 
Створення умов для підвищення ефективності організації ремонтів і 
комерціалізації ринку ремонтів вантажних вагонів
 
Розділення функцій виконання ремонтів і приймання результатів 
робіт
 
Відокремлення послуг супроводження вантажів від охорони 
інфраструктурних об’єктів і пожежної безпеки відповідно до цільової 
моделі ринку
 
Спрощення розрахунку інфраструктурного тарифу та тарифу на 
вантажні перевезення
 
Створення умов для підвищення ефективності організації супроводу 
вантажів і комерціалізації ринку послуг супроводу вантажів

 

Рекомендації E&Y щодо утворення 5-ти залежних товариств у  
бізнес-вертикалі «Вантажні перевезення»

3 вагонні компанії (ВК)
АТ «Південна ВК» (Панютин), АТ «Центральна ВК» (Дарниця), АТ «Західна 
ВК» (Стрий)

• Надання послуг оренди рухомого складу
• Здійснення деповських і капітальних ремонтів рухомого складу
• Виготовлення рухомого складу
• Розробка нових моделей рухомого складу
• Надання послуг деповських і капітальних ремонтів третім особам

Логістичний оператор АТ «ЦТС Ліски»
• Оперування вантажними вагонами, зокрема, загальне управління та 

розрахунки за порожній пробіг
• Продаж послуг контейнерних вантажних перевезень, прийом і консолідація 

заявок від вантажовідправників
• Деповський і капітальний ремонт контейнерів та рухомого складу
• Надання транспортно-експедиційних послуг, зокрема під час перевезення 

експортних, імпортних і транзитних вантажів
• Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника 
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• Договірна і претензійна робота
• Маркетингові дослідження і прогнозування попиту на послуги 

контейнерних перевезень
• Прогноз обсягових показників експлуатаційної роботи і норм використання 

вагонів та аналіз виконання
• Надання послуг оренди універсальних платформ

Оператор вантажних вагонів АТ «Укррефтранс»
• Оперування вантажними вагонами, зокрема управління порожнім 

пробігом (вагони-рефрижератори) 
• Продаж послуг вантажних перевезень у вагонах-рефрижераторах, прийом 

і консолідація заявок від вантажовідправників 
• Організація міжнародного перевезення вантажів
• Деповський і капітальний ремонт рухомого складу
• Маркетингові дослідження і прогнозування попиту послуг перевезень у 

вагонах-рефрижераторах 
• Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні експортних, 

імпортних і транзитних вантажів 
• Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника 
• Договірна і претензійна робота
• Прогноз об’ємних показників експлуатаційної роботи і норм використання 

вагонів та аналіз виконання
• Надання послуг оренди універсальних критих вагонів

2.4.3. Звіт та рекомендації консалтингової компанії «A.T.Kearney»

У рамках виконання першого етапу нової редакції Державної цільової 
програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 рр. Робочою 
комісією Укрзалізниці з реформування залізничного транспорту спільно 
з фахівцями Міністерства інфраструктури, за підтримки міжнародних 
консалтингових компаній A.T.Kearney54 і ТОВ «Ернст енд Янг», було розроблено 
Цільову модель ринку залізничних транспортних послуг України55, яку у 
березні-квітні 2012 р. схвалено Радою Укрзалізниці та Центральною комісією з 
реформування залізничного транспорту України при МІУ.

Під час розробки Цільової моделі ринку (більш детально дивись п. 2.2.) 
було враховано світовий досвід реформування залізничного транспорту, 
проаналізовано можливість реалізації моделей, що існують у розвинених 
країнах світу, застосування різних організаційно-правових форм підприємств, їх 
об’єднань з метою вибору найоптимальнішого варіанту та виходячи із завдань 
реформ запропоновано такі підходи:

• Збереження єдності управління парком вагонів, тягою та інфраструктурою 
в рамках Групи УЗ (за прикладом німецької Deutsche Bahn Group – прим. 
BRDO).

• Ремонтні депо доцільно виділити в кілька окремих філій з подальшою 
трансформацією їх у залежні господарські товариства для забезпечення 
ефективної конкуренції у разі відсутності територіальної прив’язки 
ремонтів рухомого складу. Присутність приватних гравців у цьому виді 
діяльності стимулюватиме вільну конкуренцію і зростання операційної 
ефективності суб’єктів господарювання.

 
54 А.Т.Kearney є глобальною консалтинговою фірмою з питань управління, що має офіси у більш ніж 40 країнах світу. https://www.
kearney.com
55 Звіт А.Т.Kearney, Етап 2, https://urm.media/rozrobka-czilovoyi-modeli-rinku-zaliznichnih-poslug-ukrayini/
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• Підрозділи, що здійснюють ремонт і будівництво інфраструктури та, 
особливо, об’єктів цивільного будівництва (заводи, КМС, БМП, кар’єри, 
будівельні організації), повинні бути виділені в залежні від АТ  «УЗ» 
господарські товариства з подальшим аналізом ефективності їхньої 
діяльності та оцінкою доцільності збереження їх у рамках Групи УЗ. У 
цільовій моделі сегмент є конкурентним.

• Виділення об’єктів, що здійснюють науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи (НДДКР), проєктну діяльність, надають послуги 
соціальної сфери (зокрема медичні) в окремі господарські товариства з 
координацією їхньої діяльності на рівні корпоративного центру.

У той же період консалтинговою компанією A.T.Kearney на замовлення 
Укрзалізниці крім Цільової моделі ринку залізничних транспортних послуг 
України56 було розроблено Концепцію тарифного регулювання на перевезення 
вантажів та пасажирів залізничним транспортом України для реалізації завдань 
з реформування.

Загальний обсяг наданого A.T.Kearney звіту разом з додатками та 
розробленими проектами документів сягає майже 1000 сторінок, вартість цієї 
роботи становила близько 1 млн EUR.

До цього часу ці документи керівництвом АТ «УЗ» не представлені на розгляд 
Міністерства інфраструктури та не надані на затвердження Уряду.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1.  Стратегічним шляхом щодо обмеження монополізму та розвитку 
конкуренції, створення рівних умов для розвитку господарської діяльності 
підприємств транспорту є наполегливе виконання зобов’язань України за Угодою 
про асоціацію в частині залізничного транспорту, які полягають у запровадженні 
нової моделі ринку, аналогічної європейським залізничним системам.

Слід зазначити, що з 2006 року список цілей державного регулювання 
стосовно розвитку залізничного транспорту практично не змінювався і 
переносився з однієї концепції або програми до інших, з одного плану заходів 
або стратегії до наступних. Це свідчить про малий прогрес або ж відсутність 
прогресу в залізничній реформі протягом останніх 14 років, що в підсумку і 
призвело до теперішньої ситуації, яку, зокрема, у Звіті ЄС57 назвали критичною.

2.  Наріжним каменем структурних реформ залізничного транспорту 
України, як і більшості залізниць розвинених країн, що реформуються, є перехід 
від неефективної територіально-галузевої структури управління (коли, у 
випадку України, кожна із шести залізниць займалася всіма видами діяльності) 
до ринкової, вертикально інтегрованої за основними видами діяльності 
організаційної структури.

3. Наразі усі необхідні заходи стосовно реструктуризації АТ «УЗ» відповідно до 
законодавства ЄС щодо відокремлення функцій управління інфраструктурою та 
здійснення перевезень, підготовки товариства до запуску конкурентного ринку 
залізничних перевезень вже знайшли своє відображення у планах58 Уряду, 

56 Звіт А.Т.Kearney, Етап 3, https://urm.media/rozrobka-czilovoyi-modeli-rinku-zaliznichnih-poslug-ukrayini/
57 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf
58 План заходів з виконання Угоди про асоціацію (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п);
План заходів з реалізації НТСУ-2030 (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-
transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421);
План заходів з реформування залізничного транспорту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-р)
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ухвалених на підставі указів Президента України та Національної транспортної 
стратегії України.

Слід враховувати, що зазначені плани містять складний комплекс 
взаємопов’язаних та послідовно обумовлених заходів. І поточні невиконані 
завдання унеможливлюють виконання наступних у визначений строк.

У жовтні 2022 року, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, має бути 
завершено увесь комплекс заходів з реформування залізничного транспорту. 
Станом на кінець 2021 року, не виконано жодного заходу.

4.  План заходів із реалізації Угоди про асоціацію, зокрема, передбачає 
створення холдингової структури АТ «УЗ» за функціональним принципом 
(зокрема утворення вагонних компаній).

5.  Плани Уряду щодо реформування залізничного транспорту враховують 
вимоги європейського законодавства та рекомендації міжнародних 
консультантів і експертів.

3. ВНУТРІШНІ ВАДИ ЧИННОЇ СТРУКТУРИ  
АТ «УЗ» ТА ПОВ’ЯЗАНІ ПРОБЛЕМИ

3.1. Тимчасовий характер утворення АТ «УЗ»

Утворення АТ «УЗ» − це лише один з пунктів Державної цільової програми 
реформування залізничного транспорту загального користування, яким 
повинен був завершитися 1-й етап реформ. На 2-му етапі (починаючи з 2016 р.) 
передбачалося виведення зі складу АТ  «УЗ» функціонально спеціалізованих 
суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на конкурентному та 
потенційно-конкурентному сегментах ринку, юридично відокремившись від 
монопольних функцій.

АТ «УЗ», що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку залізничних 
перевезень, порушує законодавство про захист економічної конкуренції, про 
ціни і ціноутворення та багато інших норм, зловживаючи винятковими та 
тимчасовими (лише на момент утворення) положеннями, встановленими ЗУ 
«Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту 
загального користування»59, визначених зокрема у статті 2, яка передбачала:

1.  Утворення Товариства здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 
України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених 
цим Законом.

2.  Утворення Товариства не потребує попереднього дозволу 
Антимонопольного комітету України (зокрема дотримання вимог Положення 
про порядок подання заяв до АМКУ про попереднє отримання дозволу на 
концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію)60.

…

8.  Під час утворення Товариства, формування його статутного капіталу 
та припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України і 
підприємств залізничного транспорту, зокрема під час відступлення права 
59 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4442-17
60 Розпорядження АМКУ від 19.02.2002 № 33-р «Про затвердження Положення про концентрацію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0284-02

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#n13
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вимоги, переведення боргу, проведення реорганізації, не застосовуються 
положення законодавства щодо:

• необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника 
у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України;

• права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації 
забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або 
виконання та відшкодування збитків;

• неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених 
кредиторами;

• проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств 
залізничного транспорту;

• проведення екологічного аудиту підприємств залізничного транспорту.

На виконання закону Урядом було прийнято постанову61 «Про утворення 
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яка передбачала 
спеціальний (особливий) порядок дій щодо утворення товариства, оцінки майна, 
формування статутного капіталу, оформлення права власності на нерухоме 
майно та права постійного користування земельними ділянками.

Такі особливості не увільняють від необхідності дотримання вимог 
законодавства під час ведення господарської діяльності та реалізації завдань 
Уряду щодо реформування.

Держава Україна у 2012  р. застосувала такий безпрецедентний підхід, 
розуміючи складність господарсько-виробничого комплексу залізничного 
транспорту, його важливості для національної економіки та з метою 
забезпечення динамічного переходу до нової моделі ринку залізничних послуг, 
яка забезпечувала б зменшення монополізму, розвиток конкуренції, вивільнення 
оператора інфраструктури і перевізника від не властивих для них функцій 
та видів діяльності (тобто анбандлінг). Протягом першого року планувалося 
утворення понад 15 залежних товариств (Таблиця 3.1.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 Постанова від 25.06.2014 №200 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2014-п
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Таблиця  3.1. Залежні товариства, плановані до утворення у перший рік 
функціонування АТ «УЗ»

Бізнес-
вертикаль Залежні товариства Функції

Вантажні 
перевезення 
та логістика

3 вагонні компанії
АТ «Південна ВК» (Панютин)
АТ «Центральна ВК» (Дарниця)
АТ «Західна ВК» (Стрий)

Оперування рухомим складом, 
ремонт і будівництво вантажних 
вагонів

АТ «ЦТС Ліски» Логістичний оператор 
інтермодальних перевезень

АТ «Укррефтранс» Оперування вантажними вагонами 
(зокрема вагони-рефрижератори)

Регіональні вантажні компанії
(від 2 до 6 послідовно)

Забезпечення гнучкого доступу 
клієнтів до залізниці, маневрово-
вивізна робота, послуги, пов’язані з 
перевезенням

Пасажирські 
перевезення

АТ «УЗШК» Міжміські та Міжміські+ швидкісні 
пасажирські перевезення

Регіональні пасажирські 
компанії
(від 2 до 6 послідовно)

Регіональні та приміські 
перевезення у пасажирському 
сполученні

Компанія із забезпечення 
пасажирських перевезень

Забезпечення матеріально-
виробничих запасів, постільна 
білизна, кейтерінг, спецодяг, 
прибирання та інші

Вокзальна компанія Управління вокзалами та 
станційними спорудами

Виробництво

Компанія з ремонту 
пасажирських вагонів

Технічне обслуговування та ремонт 
пасажирських вагонів

Компанія з ремонту 
локомотивів

Технічне обслуговування та ремонт 
локомотивів

Компанія з ремонту вантажних 
вагонів

Виготовлення та технічне 
обслуговування вантажних вагонів

Проте така «мега об’єднана» структура, що створювалася як перехідна (на 
2-3 місяці), залишилася і наразі. Як свідчать матеріали розслідування62 ТСК з 
перевірки АТ «УЗ»: процес реформування галузі обмежився лише першим 
етапом (створення у 2015 р. АТ «УЗ») та залишився законсервованим у такому 
недієздатному, майже некерованому стані «напівфабрикату» більше ніж на 
5 років.

62 Звіт ТСК з перевірки АТ «УЗ», ст.76 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
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3.2. Структурні елементи АТ «УЗ», що належать до бізнес-вертикалі вантажні 
перевезення та забезпечують оперування вантажним рухомим складом 
(крім локомотивів)

Наведені нижче відокремлені підрозділи на прикладі лише однієї бізнес-
вертикалі демонструють притаманну усій структурі АТ «УЗ» різнонаправленість 
функціональних завдань, мети і предмету діяльності, ринкової спрямованості. 
Утворені на базі майна колишніх державних підприємств, які провадили 
діяльність на конкурентному, монопольному та природно-монопольному 
ринках, філії однієї юридичної особи продовжують діяльність на тих же ринках, 
що суперечить закріпленим у НТСУ - 2030 та Угоді про асоціацію принципам і 
завданням.

Комерційне господарство (вантажна робота)

Забезпечує організацію ефективної системи перевезення вантажів 
залізничним транспортом, взаємовідносин АТ «УЗ» з клієнтами та з іншими 
видами транспорту, здійснює контроль (у межах компетенції) забезпечення 
безпеки руху і вимог екологічної безпеки під час перевезення вантажів, 
розраховує і узгоджує тарифну політику, удосконалює нормативно-правові 
документи для внутрішнього та міжнародного сполучення, організовує роботу 
з формування договірних відносин з питань вантажних перевезень між АТ «УЗ», 
операторами та власниками рухомого складу, здійснює моніторинг і прогнозує 
динаміку вантажних перевезень.

Організаційно до структури комерційного господарства належать 4 філії 
(більш детально у Додатку 3), сформовані на базі майна реорганізованих шляхом 
злиття в АТ «УЗ» державних підприємств:

1. Рефрижераторна вагонна компанія (РВК) (Київська обл., м. Фастів)

Предмет діяльності: надання послуг з перевезення вантажів, зокрема 
небезпечних, залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному 
сполученні, а також транспортно-експедиторських послуг; транспортування 
вантажів (переміщення вантажів без укладення договору перевезення) 
залізничними коліями загального та незагального користування; надання послуг 
з навантаження, перевантаження, розвантаження, зважування, приймання, 
видачі та кріплення вантажів, зберігання та складування всіх видів вантажів, 
зокрема тих, що перебувають під митним контролем.

2. Центр транспортного сервісу «Ліски» (м. Київ)
Предмет діяльності: забезпечення потреби вантажовласників у перевезенні 

вантажів у контейнерах, залізничних вагонах, автотранспортом; обслуговування, 
ремонт, модернізація та експлуатація транспортних та технічних засобів, 
зберігання вантажів (зокрема в контейнерах) у режимі митно-ліцензійного складу 
і складу тимчасового зберігання; послуги із супроводження вагонів транспортерів 
зчленованого типу вантажопідйомністю 62-500  т, вагонами супроводження з 
бригадами обслуговування; додаткові послуги вантажовласникам.

3. Вінницятрансприлад (м. Вінниця)
Предмет діяльності: проектування, розробка конструкторської та 

технологічної документації, виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв, 
закруток канатних, пломбувальних лещат, пломб та пломбувального дроту, 
елементів електричних рейкових кіл залізниць, вантажно-розвантажувальних 
машин та механізмів, вантажозахватних механізмів та пристроїв, вантажно-
розвантажувального інвентарю, пристосування та інструменту; печаток 
та штампів, технологічної оснастки, товарів народного споживання та 
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іншої промислової продукції; проектування, розробка конструкторської та 
технологічної документації на виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв. 
«Вінницятрансприлад» випускає понад 50 найменувань продукції.

4. Центр транспортної логістики (ЦТЛ) (м. Київ)

Предмет діяльності: надання послуг з перевезення вантажів, зокрема 
небезпечних вантажів, залізничним транспортом у внутрішньому та 
міжнародному сполученні; інформаційна логістика (організація потоку даних, що 
супроводжують вантаж у процесі його переміщення), укладання договорів про: 
надання послуг з організації перевезень вантажів у межах України (внутрішнє 
сполучення, експорт, імпорт) надання послуг з організації перевезень транзитних 
вантажів територією України.

Вагонне господарство

Забезпечує утримання у справному стані парку вантажних вагонів, контроль 
якості ремонту вагонів, збереження рухомого складу та дотримання необхідного 
технічного стану рухомого складу на шляху прямування в процесі перевезень.

До вертикалі, зокрема, належать 46 виробничих підрозділів з обслуговування 
вантажних вагонів: 17 – експлуатаційних вагонних депо (ВЧДЕ); 5 – експлуатаційно-
ремонтних вагонних депо (ВЧДЕР); 23 – ремонтних вагонних депо (ВЧДР); 1 – 
колісні майстерні (ВКМ)

Рис. 3.1. Виробничі структурні підрозділи вагонного господарства 
регіональних філій АТ «УЗ»

«Донецька залізниця»: 1-ВЧДЕ, 1-ВЧДЕР, 4-ВЧДР
«Львівська залізниця»: 5-ВЧДЕ, 2-ВЧДР
«Одеська залізниця»: 3-ВЧДЕ, 1- ВЧДЕР, 3- ВЧДР, 1 – ВКМ
«Південна залізниця»: 2-ВЧДЕ, 1-ВЧДЕР, 3-ВЧДР
«Південно-Західна залізниця»: 3-ВЧДЕ, 1-ВЧДЕР, 4-ВЧДР
«Придніпровська залізниця»: 3-ВЧДЕ, 1-ВЧДЕР, 7-ВЧДР 

Організаційно до структури вагонного господарства віднесено 3 філії (більш 
детально у Додатку 3), сформовані на базі майна реорганізованих шляхом злиття 
в АТ «УЗ» державних підприємств:
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1. Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ) (м. Київ)
Предмет діяльності: проектування, будівництво, утримання, експлуатація, 
реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види 
поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного транспорту.

2. Стрийський вагоноремонтний завод (СВРЗ) (м. Стрий)
Предмет діяльності: проектування, будівництво, утримання, експлуатація, 
реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види 
поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного транспорту.

3. Панютинський вагоноремонтний завод (ПВРЗ) (м. Лозова, смт. Панютине)
Предмет діяльності: виробництво залізничних локомотивів і рухомого 
складу; надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, зокрема 
небезпечних вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним 
транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні.

У Звіті ТСК із перевірки АТ «УЗ» зазначено63:

«У складі АТ «УЗ» утримується велика кількість надлишкових підрозділів 
та основних фондів, які через неповну виробничу завантаженість поступово 
деградують, а необхідні для їхнього утримання кошти негативно впливають на 
собівартість перевезень.

Зокрема у вагонному господарстві ця проблема має яскраве підтвердження. 
На сьогодні внаслідок неефективного управління своїми активами та 
нераціонального використання коштів робочий парк АТ «УЗ» становить близько 
45% від її загального парку та лише 37% від усього робочого парку вагонів, 
наявного в Україні. При цьому АТ «УЗ» монопольно утримує 80% ремонтних 
потужностей, створюючи для кількох сотень власників вантажних вагонів 
постійні проблеми з ремонтом. Крім неефективного використання АТ «УЗ» своїх 
виробничих потужностей, їхня кількість вбачається надлишковою.

Як приклад можна навести порівняння ТОВ «Лемтранс», яке оперує понад 21 
тис. вагонів та має лише два вагонних депо (умовно 10 тис. на одне депо), та АТ «УЗ», 
яке оперує понад 105 тис. вагонів та має 30 вагоноремонтних депо (умовно 3,5 тис. 
на одне депо). Тобто ефективність використання виробничих потужностей АТ «УЗ» 
майже у три рази нижча порівняно з приватними суб’єктами господарювання. 
Крім того, слід пам’ятати, що у складі АТ «УЗ» як відокремлені підрозділи (філії) 
функціонують три вагоноремонтні заводи, виробничі потужності кожного з яких 
суттєво перевищують сукупні потужності кількох депо разом узятих.

Враховуючи недосконалість та технологічну неефективність організації 
бізнес-процесів АТ «УЗ» порівняно з приватними операторами рухомого складу, 
вбачається доцільним невідкладне виділення операторів вантажних вагонів 
АТ «УЗ» в окремі юридичні особи, що виведе їх з-під впливу природньої монополії 
та поставить у рівні, конкурентні умови стосовно приватних операторів рухомого 
складу.» 64

Інженерно-технічне забезпечення

Забезпечує формування, реалізацію та контроль дотримання Єдиної технічної 
політики роботи залізничного транспорту (більш детально див. Додаток  4), за 
такими основними напрямками:

1) Супроводження державних та галузевих програм розвитку.
2) Науково-технічне та нормативне забезпечення розвитку залізничного 

63 Звіт ТСК з перевірки АТ «УЗ», с.75 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
64 Звіт ТСК з перевірки АТ «УЗ», с.76 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
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транспорту.
3)  Технічне регулювання та метрологічне забезпечення залізничного 
транспорту.
4) Модернізація наявного та впровадження нового рухомого складу.
5) Забезпечення науково-технічною інформацією.

Організаційно до структури вертикалі інженерно-технічного забезпечення 
належать 2 філії (більш детально у Додатку  4), сформовані на базі майна 
реорганізованих шляхом злиття в АТ «УЗ» державних підприємств:

1. Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного 
транспорту (НДКТІ) (м. Київ)

Предмет діяльності: реалізація наукових, конструкторських і технологічних 
рішень та власних розробок для розвитку Товариства; науково-технічна 
експертиза транспортних подій на залізничному транспорті; дослідження 
санітарно-гігієнічних, екологічних та протипожежних характеристик рухомого 
складу; розробка технічних вимог і технічних завдань до нового рухомого складу 
та того, що модернізується.

2.  Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту (ПВІЗТ) (м. 
Київ)

Предмет діяльності: проектно-вишукувальні роботи щодо реконструкції та 
нового будівництва об’єктів інфраструктури.

3.3. Внутрішні протиріччя чинної структури АТ «УЗ»

Після утворення шляхом злиття 49 юридичних осіб АТ «УЗ» поєднала в 
собі всі їхні функції (зокрема технічного контролю та управління безпекою 
руху) та види діяльності, що провадяться в сегментах ринку з різним ступенем 
концентрації та конкуренції, а також мають (повинні мати) різну мету 
господарювання, що призводить до виникнення внутрішніх протиріч і фактично 
унеможливлює розвиток та ведення ефективної економічної діяльності.   

Різнонаправленість господарських цілей відокремлених підрозділів, 
поєднаних в одному суб’єкті (АТ «УЗ»)

Основні види 
діяльності

Завдання / ринкова націленість 
/ суб’єктивно бажаний режим 
функціонування

Мета 
отримувати 
прибуток

Вплив 
збільшення 
прибутку на 
економіку

1. Утримання 
об’єктів 
інфраструктури, 
надання послуг 
з доступу

Якість, своєчасність послуг, 
рівноправність доступу.
Бажано: менше навантаження, 
більше інвестицій в ремонт та 
розвиток .

відсутня негативний
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2. Перевезення 
вантажів

Перевезти якомога більше, 
задовільнити усі замовлення.
Бажано: з найменшими витратами, 
зокрема на послуги інфраструктури 
та ремонт р/с, із залученням меншої 
кількості р/с, проте з найбільшими 
обсягами гарантій та сервісного 
обслуговування.

присутня/ 
помірна

помірно 
негативний

3. Надання в 
користування 
вагонів

Надавати в користування якомога 
більше вагонів.
Бажано: за можливо більшою ціною, 
з найменшою кількістю ремонтів, 
придбавати р/с з нижчою вартістю з 
найбільшими гарантіями.

присутня/ 
висока

помірно 
позитивний

4. Ремонт та 
будівництво 
рухомого складу

Продавати і проводити ремонтів 
якомога більше. 
Бажано: вартість будівництва і 
ремонтів найвища з найменшим 
обсягом гарантій, вартість 
матеріалів споживаних матеріалів, 
комплектуючих і послуг якомога 
нижча.

присутня/ 
висока позитивний

Внутрішні протиріччя АТ «УЗ» генерують низку фундаментальних 
(базових) проблем65, розв’язання яких можливо шляхом реалізації 
вже передбачених у державних стратегіях і планах Уряду заходів: 

1)  Стагнація виробництва та розвитку, деградація операційного 
управління у філіях (колишні ДП – великі заводи): не працюють механізми 
контролю якості і своєчасності постачання продукції, фінансові і виробничі 
плани корегуються у «ручному режимі», відсутні КПЕ для керівників та органів 
управління.

2) Генерація ризиків порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції внаслідок поєднання у складі однієї юридичної особи видів 
діяльності, що провадяться як на монопольному, так і на конкурентному 
сегментах ринку.

3) Наявність корупціогенних факторів: нехтування вимогами своєчасності 
та якості під час надання внутрішніх послуг, відсутність гарантійного та сервісного 
обслуговування, зловживання під час закупівель.

4)  Складність імплементації кращих практик корпоративного управління, 
зокрема, приведення у відповідність із Керівними принципами ОЕСР.

5)  Неможливість ефективного добору кандидатів на призначення 
до органів управління товариства, що мають необхідні досвід і 
кваліфікацію, та встановлення їм дієвих і не суперечливих КПЕ. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

1) Держава Україна застосувала безпрецедентний підхід під час утворення АТ 
«УЗ» виходячи із розуміння складності господарсько-виробничого комплексу 

65 Проблеми, що закладені під час утворення підприємства і формування його організаційної структури та мають онтологічний 
вплив на усі аспекти функціонування товариства в усіх видах діяльності, що воно провадить.
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залізничного транспорту, його важливості для національної економіки та з 
метою проведення динамічного переходу до нової моделі ринку залізничних 
послуг, яка забезпечувала б зменшення монополізму, розвиток конкуренції, 
вивільнення оператора інфраструктури і перевізника від не властивих для них 
функцій та видів діяльності (тобто анбандлінг).

2) «Мега об’єднана» структура, що створювалася як перехідна (на 2-3 місяці), 
залишилася і наразі. Як свідчать матеріали розслідування66 ТСК із перевірки АТ 
«УЗ»: процес реформування галузі обмежився лише першим етапом (створення 
у 2015  р. АТ «УЗ») та залишився законсервованим у такому недієздатному, 
майже некерованому стані «напівфабрикату» більше ніж на 5 років.

3) Утворені на базі майна колишніх державних підприємств, що провадили 
діяльність на конкурентному, монопольному та природно-монопольному 
ринках, філії однієї юридичної особи продовжують діяльність на тих же ринках, 
що суперечить закріпленим у НТСУ-2030 та Угоді про асоціацію принципам і 
завданням.

4)  Закладені під час утворення занадто полікомпонентної за видами 
діяльності юридичної особи внутрішні протиріччя обумовлюють виникнення 
і стійке існування фундаментальних проблем у її господарській діяльності, 
розв’язання яких можливо лише шляхом фрагментації через утворення 
окремих суб’єктів господарювання, сформованих з урахуванням особливостей 
певних видів діяльності та ступеню конкурентності (монопольності) 
відповідного сегменту ринку. Тобто анбандлінг і формування холдингу. 

4. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Реалізація анбандлінгу АТ «УЗ», а саме виокремлення вагоноремонтних 

філій АТ «УЗ» як операторів вантажних вагонів в окремі юридичні особи, що 
виведе їх із-під впливу природньої монополії, поставить у рівні, конкурентні 
умови відносно приватних операторів рухомого складу дозволить:

Суттєво  прискорити  досягнення певних Цілей  
державного регулювання, зокрема:

1. Ціль «Обмеження монополізму та розвиток конкуренції»

2.  Ціль «Безпечне функціонування транспорту та забезпечення розвитку 
галузі залізничного транспорту»

3.  Ціль «Своєчасна реалізація завдань Плану заходів з виконання Угоди 
про асоціацію»

Розв’язати проблеми 
1.  «Погіршення соціально-економічних показників діяльності виробничих 
відокремлених підрозділів АТ «УЗ»

2. «Недосконале виробниче та фінансове планування у філіях»

3. «Складність планування та проведення процедури закупівель»

4. «Складність і неконкурентність виконання філіями замовлень для 
відмінних від АТ «УЗ» контрагентів»

5. «Неузгодженість законодавства щодо встановлення сплати за 
використання вагонів»

6.  «Залежність ціни за перевезення порожнього вагону від класу вантажу»
66 Звіт ТСК з перевірки АТ «УЗ», с.76 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
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7. «Критична недосконалість Договору про надання послуг з 
організації перевезення вантажів залізничним транспортом, що 
пропонується АТ «УЗ» замовникам перевезень»

8. «Порушення у системі управління безпекою руху»

9. «Неприйнятні корупційні ризики підчас розпорядження майном»

4.1. Проблеми, що можуть бути вирішені

Проблема (1) «Погіршення соціально-економічних показників  
діяльності виробничих відокремлених підрозділів АТ «УЗ»

Залежні від АТ «УЗ» господарські товариства (7 ПрАТ) хоча і не завантажені 
на повну потужність, не мають стратегічних планів розвитку, інвестиційних 
програм, але працюють значно ефективніше, ніж філії:

• їхні виробничі плани збільшуються кожного року (2019-2021) та виконуються;
• середня заробітна плата 17-21 тис. грн на місяць (АТ «УЗ» – 12 тис. грн);
• співвідношення «середня зарплатня робітників – місячна винагорода 

вищого керівництва» 4-5 разів (АТ «УЗ» 40-50 разів);
• філії АТ «Укрзалізниця» працюють не повний тиждень, скорочують 

вакантні посади – ПрАТ навпаки шукають працівників. 

Проблема (2) «Недосконале виробниче та фінансове планування у філіях»

• в АТ «УЗ» щорічний фінплан, який затверджують на початку 2-го кварталу 
(а були випадки затвердження у липні і навіть пізніше);

• для філій АТ «УЗ» планування закупівель та інші передумови здійснення 
закупівель визначаються ЗУ «Про публічні закупівлі»;

• відокремленим підрозділам АТ «УЗ», особливо заводам, необхідно 
середнєстрокове виробниче планування (мінімум на 2-3 і бажано на 5 років) 
– для залежних товариств це можливо у межах чинного законодавства;

• своєчасне та якісне виконання виробничих планів безпосередньо 
пов’язане з належним матеріально-технічним забезпеченням, планування і 
здійснення якого відбувається у дуже складний спосіб (проблеми закупівель). 
 
Проблема  (3) «Складність планування та проведення процедури 
закупівель»

Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»67:

1. Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі 
товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану 
закупівель (далі – річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в 
електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження 
річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

2. У річному плані повинен міститися значний обсяг складної інформації.

Проблема  (4) «Складність і неконкурентність виконання філіями 
замовлень для відмінних від АТ «УЗ» контрагентів»

• для філії АТ «УЗ» – це дуже складно, не гнучко за ціною та часом, 
67 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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укладення погоджується з правлінням АТ «УЗ», калькуляції і кошториси 
затверджуються правлінням раз на рік (у виключних випадках раз на пів 
року) без урахування особливостей певних замовників та істотних умов 
договору. У разі виконання робіт всупереч до встановлених правил – 
кваліфікується як правопорушення (дуже часто як кримінальне);

• для залежних товариств – наведена проблематика відсутня, діють лише 
ринкові конкурентні важелі у межах законодавства.

Рекомендації до проблем (1), (2), (3), (4):

КМУ (як єдиний акціонер АТ «УЗ»), МІУ, АТ «УЗ» забезпечити належне 
виконання заходів, передбачених у планах Уряду щодо реалізації НТСУ-2030 та 
виконання Угоди про асоціацію:

1)  розмежування діяльності АТ «УЗ» з управління інфраструктурою, 
вантажними та пасажирськими перевезеннями шляхом створення бізнес-
структур з окремими балансами та системою взаєморозрахунків між ними, одна 
з бізнес-структур — оператор інфраструктури;

2)   створення рівних умов допуску на ринок операторів залізничних 
перевезень та чесної конкуренції між ними (кількість перевізників ― не менше 
трьох, один із яких національний оператор, що виконує не більше 80% обсягів 
перевезень);

3) створення вагонних компаній (шляхом виділення із складу АТ «УЗ»);

4) створення холдингової структури АТ «УЗ» за функціональним принципом.

Проблеми (5), (6), (7)

Відповідно до висновків АМКУ (Додаток  9), оцінок експертів ринку 
та замовників перевезень діяльність АТ «УЗ» під час надання послуг з 
організації перевезення вантажів залізничним транспортом має низку 
суттєвих вад68, що створюють неконкурентні переваги для АТ «УЗ», породжують 
корупційні ризики та потребують невідкладного врегулювання, зокрема: 

• Невідповідність договору формі, затвердженій наказом МІУ;

• Можливість нав’язування замовникам АТ «УЗ» додаткових послуг;

• Замовник позбавлений можливості вибору: або укласти з АТ 
«УЗ» єдиний договір на перевезення вантажів та надання в 
користування вагонів АТ «УЗ» за тарифами, встановленими АТ «УЗ» 
на момент укладення договору, або укласти з АТ «УЗ» договір лише 
на перевезення вантажів залізничним транспортом;

• Дискримінаційні умови використання вагонів замовників, 
зокрема: передбачено, що зберігання порожніх вагонів АТ «УЗ» на 
місцях загального користування, а також їх перевезення у порожньому 
стані після «подвійних операцій» є безкоштовним. Водночас такі 
пільги не надаються у випадку використання вагонів замовників, 
тобто тих, які не належать АТ «УЗ»;

• Зміна державних регульованих тарифів на послуги перевезення 
вантажів у вагонах АТ «УЗ»;

68 Детально розглянуто та надано рекомендації у дослідженні експертів BRDO «Залізничні вантажні перевезення», 2021 р. (зелена 
книга https://bit.ly/3qJUhks)
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• Дисбаланс прав та обов’язків сторін договору перевезення на 
шкоду інтересам замовника.

Приклад, наведений69 у звіті ТСК з перевірки АТ «УЗ»:

Завдяки новій формі договору АТ «УЗ» нав’язало в безальтернативному 
порядку сотням вантажовласників подвійну, порівняно з регульованим 
державою тарифом, плату за обслуговування на так званих «малодіяльних 
станціях».

Рекомендації: Єдиному акціонеру АТ «УЗ» у найкоротші строки вирішити 
питання щодо створення суб’єктів господарювання – операторів вантажних 
вагонів власності АТ «УЗ» та забезпечити їх ефективне функціонування на ринку.

Проблема (8) «Порушення у системі управління безпекою руху»

У звіті ТСК з перевірки АТ «УЗ» зазначено70, що внаслідок поєднання в одній 
юридичній особі функцій контролю і провадження господарської діяльності 
систематично порушуються Правила71 технічної експлуатації залізниць України 
(далі – ПТЕ), зокрема: без обмежень експлуатується більше тисячі нових 
вантажних вагонів зі зношеними б/в рамами візків та колісними парами, десятки 
тисяч повністю зношених вантажних вагонів експлуатуються із міжремонтними 
періодами (без ремонту), завищеними в 4 і більше разів, переводяться в 
неробочий парк.

На сьогодні формування системи управління безпекою руху АТ «УЗ» 
не завершено структурно, здійснюється у нормативно-правовому вакуумі 
та в умовах, коли чинні правила, інструкції, положення порушуються як 
безпосередньо правлінням АТ «УЗ», так і більшістю залізничників зверху донизу, 
від центрального апарату до лінійних підрозділів.

До цього часу управління безпекою руху поїздів в АТ «УЗ» регламентується 
Положенням про систему управління безпекою руху поїздів у Державній 
адміністрації залізничного транспорту України, за умови, що АТ «УЗ» не є 
правонаступником держадміністрації у цій сфері.

Система управління безпекою руху значною мірою порушена, не впливає 
фактично на стан безпеки. Апарат департаменту безпеки руху виконує функції 
обліку (і то неповного) та розслідування інцидентів та аварій без забезпечення 
попереджуючого впливу на обставини, що їх викликали, та запобігання їх 
повторенню.

Система попередження транспортних подій аморфна і недієздатна.

В АТ «УЗ» не запроваджено єдиний документ з менеджменту безпеки руху, не 
розроблено Порядок організації внутрішнього контролю забезпечення безпеки 
руху в АТ «УЗ», не сформовано систему допуску на інфраструктуру потенційно 
небезпечного рухомого складу. Зовсім відсутня Програма з безпеки руху та 
приведення інфраструктури до вимог ПТЕ.

Залізниця із найбільш безпечного виду транспорту перетворена на 
небезпечний для пасажирів та довкілля транспорт. Щотижня відбувається 1-2 
аварії з поїздами.

69 Звіт ТСК з перевірки АТ «УЗ», с.16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
70 Звіт ТСК з перевірки АТ «УЗ», ст.58 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20
71 Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 N 411, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
25.02.1997 за N 50/1854 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-97 
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 Всупереч встановленій ПТЕ забороні на перевезення пасажирів видаються 
невідремонтовані електро- та дизель-поїзди, пасажирські електровози з 
відключеними (несправними) тяговими електродвигунами тощо. Стан більшої 
частини технічних засобів та кваліфікація персоналу такі, що без порушення вимог 
ПТЕ, пов’язаних із безпекою руху, залізничний транспорт уже функціонувати не 
може.

Рекомендації:

МІУ, Укртрансбезпека:

1.  Провести аудит системи управління безпекою руху на залізничному 
транспорті загального користування.

2.  Дати оцінку ефективності та відповідності кращим європейським 
практикам функціонування органу, що контролює безпеку руху, у складі суб’єкта 
господарювання АТ «УЗ».

3. Забезпечити розробку та затвердження НПА з управління безпекою руху 
на залізничному транспорті загального користування, обов’язкового для всіх 
суб’єктів господарювання -– учасників перевізного процесу.

4.  Забезпечити належне виконання заходів, передбачених у планах Уряду 
щодо реалізації НТСУ-2030 та виконання Угоди про асоціацію.

Проблема  (9) «Неприйнятні корупційні ризики підчас розпорядження 
майном»

Статтею 10 Закону України72 «Про особливості утворення акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування» встановлено 
певні обмеження щодо розпорядження майном АТ «УЗ», зокрема:

• Товариство не має права безоплатно передавати майно, внесене до 
його статутного капіталу, іншим юридичним особам чи громадянам, крім 
передбачених законом випадків.

• Порядок списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію 
майна, зазначеного в частині першій73 цієї статті, розпорядження іншим 
майном, внесеним до статутного капіталу товариства, та майном, набутим 
товариством, визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, стаття 7 Закону України74 «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» встановлює випадки, в яких 
проведення оцінки майна є обов’язковою, зокрема у разі «відчуження у випадках, 
встановлених законодавством, оренди, обміну, страхування державного майна, 
майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі 
рішення суду».

На виконання вимог законодавства 22.11.2017 Урядом було затверджено 
Порядок75 розпорядження майном АТ «УЗ», який зазнав значних змін і наразі діє 
у редакції76 від 29.04.2021 (далі – Порядок).

72 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4442-17
73 Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що 
безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, 
тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування 
та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною 
власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання.
74 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
75 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку…» від 22.11.2017 №1054 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-2017-%D0%BF/
ed20190829
76 Порядок розпорядження майном АТ «УЗ» редакції  від 29.04.2021 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-2017-п



64

Виходячи з положень ч.7 статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» 
77(далі – Закон) експертами ГС  «Центр дослідження залізничного транспорту» 
(ЦДЗТ) та BRDO було проведено громадську антикорупційну експертизу Порядку 
щодо наявності у положеннях цього НПА ознак корупціогенних факторів, перелік 
яких наведено в розділі III Методології78 проведення антикорупційної експертизи, 
затвердженої наказом НАЗК від 20.10.2020 №470/20 (далі – Методологія).

Висновки зазначеної експертизи вказують на наявність у положеннях 
Порядку корупціогенних факторів, що можуть призвести до неефективного 
розпорядження майном АТ «УЗ» та відчуження активів на невигідних для 
держави і товариства умовах, зокрема, за неринковими цінами, унаслідок:

обмеження функцій контролю наглядової ради за процесами 
розпорядження активами АТ «УЗ»;
створення ризику заниження вартості майна АТ «УЗ» у разі ухвалення 
рішення про необхідність його відчуження;
відсутності необхідності проведення незалежної оцінки майна у разі 
його відчуження.

1)  Чинною редакцією п. 11 Порядку встановлено, що списання, відчуження, 
передача в користування, оренду, концесію майна здійснюється за рішенням 
наглядової ради АТ «УЗ» у разі:

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна становить від 10 
до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності 
товариства;

відчуження, передачі в користування, оренду будівель і споруд (крім тих, 
що зазначені в абзаці четвертому підпункту 1 цього пункту), рухомого складу, 
нематеріальних активів, зокрема товарних знаків.

За даними останнього консолідованого звіту про фінансовий стан АТ «УЗ» на 
30.06.2021 вартість активів товариства становить 253 млрд гривень.

Таким чином наглядова рада АТ «УЗ» ухвалює рішення про господарські 
операції тільки щодо тих активів, вартість яких перевищує 25 мільярдів гривень. 
Вчинення правочинів щодо інших активів, вартість яких не перевищує 25 млрд 
грн, які є ліквідними та задіяні безпосередньо в операційній діяльності АТ «УЗ», 
здійснюється за рішенням виконавчого органу товариства – правління.

Як наслідок, поза межами корпоративної процедури погодження наглядовою 
радою перебувають фактично усі правочини з високим рівнем корупційних 
ризиків, зокрема: всі об’єкти нерухомості, цілісні майнові комплекси, рухомий 
склад, контракти щодо надання в користування (оренду) рухомого складу 
залізничного транспорту суб’єктам господарювання (зокрема, локомотивів та 
вантажних вагонів) тощо.

Одночасно, слід враховувати, що АТ «УЗ» є суб’єктом природної монополії 
у сфері залізничного транспорту, яка за відсутності національного регулятора 
бере участь у встановленні вартості надаваних послуг з перевезення вантажів 
і пасажирів, користування вантажними вагонами, а також розподіляє 
інфраструктуру залізничного транспорту між суб’єктами господарювання 
(вантажовідправниками) шляхом вчинення відповідних правочинів.

З урахуванням викладеного вбачається, що норми поточної 
редакції Порядку за рахунок обмеження функцій контролю 

77 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
78 Методологія https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/MetodologD196D18F.pdf
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наглядової ради за процесами розпорядження майном АТ «УЗ»: 

наділяють правління товариства широкими дискреційними 
повноваженнями, що генерують корупційні ризики під час передачі в 
оренду та розподілу активів АТ «УЗ» між представникам бізнесу;

містять загрозу упередженого розпорядження майном АТ «УЗ» з 
метою отримання неправомірної вигоди.

Рекомендації експертів:

Внести зміни до п. 11 Порядку, передбачивши з урахуванням специфіки 
діяльності АТ «УЗ» перегляд вартісного порогу правочинів, що 
потребують погодження наглядової ради, зокрема щодо відчуження, 
передачі в користування, оренди будівель і споруд, рухомого складу, 
нематеріальних активів, у бік зниження, наприклад, до рівня 0,5%.

Розглянути можливість встановлення обмежень за окремими видами 
майна чи правочинів.

У найкоротші строки провести анбандлінг АТ «УЗ», як це передбачено 
НТСУ-2030, Урядовими програмами і планами, що дозволить значно 
покращити керованість новоутворених суб’єктів господарювання 
у межах процедур корпоративного управління, знизити корупційні 
ризики та підвищити рівень дотримання законодавства про захист 
економічної конкуренції.

2)  Чинна редакція п. 14 Порядку містить вимогу, згідно з якою відчуження 
майна здійснюється за вартістю не нижчою, ніж балансова вартість.

Таке регулювання покладає відповідальність за здійснення процедур 
реалізації майна із дотриманням законних інтересів АТ «УЗ» та держави на 
посадових осіб компанії, які мають право ухвалювати відповідні управлінські 
рішення.

Чинний механізм регулювання, хоча й не виключає можливості підвищення 
стартової ціни продажу від балансової вартості, зокрема за результатами 
проведення незалежної оцінки для цілей відчуження за власною ініціативою 
компанії, але внаслідок своєї недосконалості, створює умови для реалізації 
корупційних ризиків під час відчуження майна із порушенням законних інтересів 
АТ «УЗ» та держави, зокрема в інтересах третіх осіб, заінтересованих у придбанні 
цінних активів за заниженою ціною, що не відповідає їх ринковій вартості.

Зазначена модель регулювання, що передбачає продаж майна без 
проведення його незалежної оцінки, є корупціогенно небезпечною та знижує 
гарантії економічної доцільності та ефективності такого відчуження, оскільки:

застосування балансової вартості як стартової ціни для продажу є 
недоцільним з огляду на те, що така вартість у непоодиноких випадках 
не відповідає ринковій вартості активу та безпосередньо залежить від 
методів обліку, які використовуються на підприємстві;

фактично легітимізують бездіяльність посадових осіб акціонерного 
товариства в управлінні активами компанії, даючи змогу відчужувати 
майно за економічно необґрунтованою ціною;

може призвести до реалізації корупційного ризику, який полягає у 
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неефективному відчуженні майна АТ «УЗ» за заниженою ціною. Рівень 
цього корупційного ризику підвищується в умовах ймовірної змови 
посадових осіб товариства та потенційних покупців активів.

Рекомендації експертів:

    Внести зміни до п. 14 Порядку, передбачивши:

• проведення незалежної оцінки майна у порядку, визначеному 
законодавством, у разі відчуження майна, передачі цілісних 
майнових комплексів, структурних підрозділів товариства в 
оренду, користування, концесію;

• ухвалення рішення про затвердження ринкової вартості майна 
наглядовою радою товариства;

• заборону вчиняти дії, що можуть призвести до зміни вартості 
майна, після проведення незалежної оцінки.

   У найкоротші строки провести анбандлінг АТ «УЗ», що дозволить 
значно підвищити рівень залученості та відповідальності посадових осіб 
під час управління активами новоутворених суб’єктів господарювання 
та знизити вірогідність реалізації корупційного ризику, який полягає у 
неефективному відчуженні майна за заниженою ціною.

4.2. Загальні рекомендації для досягнення цілей та 
розв’язання проблем

Наявні проблеми у функціонуванні залізничного транспорту вимагають 
необхідності провадження певних регуляторних та управлінських заходів задля 
їх вирішення, зокрема, але не виключно: 

1. Розділення організаційної та фінансових функцій оператора інфраструктури, 
перевізника, оператора рухомого складу (шляхом затвердження Урядом окремих 
фінансових планів, змінивши поточний підхід – затвердження консолідованого 
фінансового плану).

2.    Визначення єдиного підходу до встановлення плати за користування 
вагонами й контейнерами усіх операторів рухомого складу (зокрема залежних 
від АТ «УЗ»), внести зміни до Збірника тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, а також, 
за необхідності, до інших актів законодавства з метою усунення подвійного та 
суперечливого регулювання.

3. Запровадження інвестиційної складової у тарифі (у межах інфраструктурної 
частки у вартості перевезення), забезпечення прозорих умов встановлення 
тарифу на послуги інфраструктури і подальшого використання коштів виключно 
на утримання і ремонт об’єктів інфраструктури.

4.  Виділення операторів вантажних вагонів АТ «УЗ» в окремі юридичні 
особи, що виведе їх із-під впливу природньої монополії та поставить їх у рівні, 
конкурентні умови відносно приватних операторів рухомого складу.

5.  Запровадження Державних цільових програм щодо оновлення рухомого 
складу.

6.  Прийняття на рівні закону нових засад тарифної політики у сфері 
залізничного транспорту

7.  У подальшому (після прийняття нової редакції ЗУ  «Про залізничний 
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транспорт») не використовувати (скасувати) поділ вантажів на класи та 
застосовні до них коефіцієнти під час визначення інфраструктурної складової 
вартості перевезення, оскільки витрати на перевезення не залежать від виду 
вантажу, а визначальними для вартості є інші критерії, такі як тип та маса вагону, 
приналежність вагону або вантажу резидентам інших держав, маса вантажу, 
відстань та швидкість транспортування тощо.

8.  КМУ, МІУ запобігати випадкам, що виникають під час комунікації між 
депутатами, представниками громадськості, виконавчої та законодавчої 
влади, підміни поняття «реформування залізничного транспорту загального 
користування» (та відповідних визначених Урядом завдань) поняттям «Стратегія 
розвитку АТ «УЗ», що не є тотожними.

9.  Під час формування холдингової структури АТ «УЗ» передбачити 
дотримання таких підходів:

1) Збереження єдності управління парком вагонів, тягою та інфраструктурою 
в рамках Групи УЗ (за прикладом німецької Deutsche Bahn Group – прим. BRDO).

2)  Ремонтні депо доцільно виділити в кілька окремих філій із подальшою 
трансформацією їх у залежні господарські товариства для забезпечення 
ефективної конкуренції.

3)  Підрозділи, що здійснюють ремонт і будівництво інфраструктури та 
цивільних споруд (заводи, КМС, БМП, кар’єри, будівельні організації) повинні бути 
виділені в залежні господарські товариства з подальшим аналізом ефективності 
їхньої діяльності та оцінкою доцільності збереження їх в рамках Групи УЗ.

4) Доцільно виділення об’єктів, що здійснюють науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи (НДДКР), проєктну діяльність, в окремі господарські 
товариства з координацією їхньої діяльності на рівні корпоративного центру. 
Така модель забезпечить концентрацію уваги на основній діяльності цих об’єктів 
з урахуванням їхньої спеціалізації. Разом із тим, координація діяльності у рамках 
Групи УЗ дозволить досягти ефективного використання ресурсів, усунути 
дублювання робіт, забезпечити єдину стратегічну спрямованість діяльності.

5) Об’єкти соціальної сфери (зокрема медичні) повинні мати статус окремих 
юридичних осіб для зосередження на ключовій діяльності. Крім того, під час 
формування комерційних відносин за принципами госпрозрахунку витрати 
інших учасників Групи УЗ, пов’язані з наданням соціального забезпечення 
працівникам, можуть бути безпосередньо враховані в складі витрат на персонал.
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ДОДАТКИ
Додаток 1.1.

Звітні дані АТ «УЗ» щодо розмірів та основних напрямків  
капітальних вкладень у 2012 р. та 2016-2020 рр. 

 

2012 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Загальні 
обсяги 
капвкладень

млрд 
грн 12,30 11,20 6,90 16,00 10,90 25,10 16,90 18,30 10,70 12,60 8,40 83,20 53,80

$ US 
млрд 1,53 0,44 0,27 0,60 0,41 0,92 0,62 0,69 0,40 0,47 0,31 3,118 2,016

Капітальне 
будівництво

млрд 
грн х 4,20 3,00 4,20 2,40 4,90 4,30 6,50 1,90 5,30 1,80 25,10 13,40

$ US 
млрд х 0,16 0,12 0,16 0,09 0,18 0,16 0,25 0,08 0,20 0,07 0,943 0,510

Оновлення і 
модернізація 
рухомого 
складу

млрд 
грн х 5,60 3,20 4,40 3,60 14,80 8,50 8,30 5,30 3,30 3,10 36,40 23,70

$ US 
млрд х 0,22 0,13 0,17 0,14 0,54 0,31 0,31 0,20 0,12 0,12 1,361 0,887

Капремонт 
рухомого 
складу

млрд 
грн х 0,00 0,00 2,50 1,80 2,60 2,40 2,00 2,00 2,10 2,60 9,20 8,80

$ US 
млрд х 0,00 0,00 0,09 0,07 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 0,344 0,328

Джерело: матеріали, надані АТ «УЗ» на запит ТСК з перевірки АТ «УЗ» 

Додаток 1.2

Порівняння визначених Урядом джерел та обсягів фінансування 
капвкладень та їх використання АТ «УЗ» у 2016-2020 рр., млрд грн

  2016 2017 2018 2019 2020 Разом

Власні джерела
(Амортизаційні 
відрахування)

план 9,40 12,90 20,60 12,50 9,30 64,70

факт 6,20 10,30 14,90 8,80 8,00 48,20

Залучені кошти
план 1,70 3,00 4,40 5,40 3,10 17,60

факт 0,70 0,50 2,00 1,80 0,30 5,30

Інші джерела
план 0,05 0,07 0,10 0,40 0,20 0,82

факт 0,004 0,03 0,04 0,04 0,07 0,18

Усього
план 11,15 15,97 25,10 18,30 12,60 83,12

факт 6,90 10,83 16,94 10,64 8,37 53,68

Відхилення 
показника «Усього» 
від планового 
розміру амортизації

план 1,75 3,07 4,50 5,80 3,30 18,42

факт -2,50 -2,07 -3,66 -1,86 -0,93 -11,02

Джерело: матеріали, надані АТ «УЗ» на запит ТСК з перевірки АТ «УЗ»
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Додаток 1.3 
Структура парку пасажирського рухомого складу АТ «УЗ»

  Од. виміру

2015 2020

Інвентарний Експлуатаційний % Інвентарний Експлуатаційний %

Пасажирські 
вагони вагон 5 226 3 812 73 3 908 2 807 72

Швидкісні 
поїзди поїзд 12 12 100 15 13 87

Електропоїзди секція 1 391 1 170 84 1 294 927 72

Дизель-поїзди секція 302 216 72 235 150 64

 

Джерело: матеріали, надані АТ «УЗ» на запит ТСК з перевірки АТ «УЗ»

Додаток 2

Зведені дані щодо технічного стану та потреби в ремонтах  
основних видів виробничих фондів

  Одиниці 
виміру

На 
балансі Експлуатуються

Потребують ремонту 
відновлювальних робіт 
капітального характеру

Вартість відкладених 
ремонтів, відновл. 
робіт капітального 
характеру у чинних 
цінах, млрд грн

кількість % до 
експлуатованих

Головні колії тис. км 27,1 26,7 9,8 36
52,0 (16,8)*

Стрілочні переводи тис. од. 43,9 41,4 12,1 28

Локомотиви од. 3551 2025 1086 54 8,2

Вантажні вагони од. 105,4 36,7 27 74 5,9

Пасажирські вагони од. 3908 2807 545 20 2,6

Швидкісні поїзди поїзд 15 13 2 15 0,3

Приміські електропоїзди секція 1294 927 570 61
4,7

Дизель-поїзди секція 235 150 176 117

Усього 73,7 (38,5)*

 

* - Накопичено за останні 5 років
Джерело: матеріали, надані АТ «УЗ» на запит ТСК з перевірки АТ «УЗ» 
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Додаток 3

Філії АТ «УЗ», що належать до вертикалі «вантажні перевезення»,
сформовані на базі майна державних підприємств та плановані  
до перетворення в залежні товариства

Наріжним каменем структурних реформ залізничного транспорту України, 
як і більшості залізниць розвинених країн, що реформуються, є перехід від 
неефективної територіально-галузевої структури управління (коли, у випадку 
України, кожна із шести залізниць займалася всіма видами діяльності) до 
ринкової вертикально інтегрованої за десятьма основними видами діяльності.

Для полегшення і прискорення таких перетворень було обрано варіант 
злиття усіх підприємств залізничного транспорту та внесення їхнього майна 
до статутного капіталу АТ «УЗ» з подальшим раціональним його розділенням 
на майнові комплекси створюваних вертикально інтегрованих за видами 
діяльності структур. Зокрема у 2016  р. до вертикалі «вантажні перевезення» 
з метою виконання функцій ремонту, будівництва та оперування вантажними 
вагонами увійшли 7 державних підприємств, на базі яких було сформовано 7 
філій:

1. Рефрижераторна вагонна компанія (РВК) (Київська обл., м. Фастів)
Середньооблікова чисельність штатних працівників складала 1  121  особу. 

Предмет діяльності: надання послуг з перевезення вантажів, зокрема 
небезпечних, залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному 
сполученні, а також транспортно-експедиторських послуг; транспортування 
вантажів (переміщення вантажів без укладення договору перевезення) 
залізничними коліями загального та незагального користування; надання послуг 
з навантаження, перевантаження, розвантаження, зважування, приймання, 
видачі та кріплення вантажів, зберігання та складування всіх видів вантажів, 
зокрема тих, що перебувають під митним контролем.

Рис.1 Філія «РВК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У складі філії 5 відділень: 4 рефрижераторних (Тернопільське, Фастівське, 
Каховське, Синельниківське) та 1 вагоноремонтне (Фастівське).

На внутрішньому ринку перевезень РВК є найбільшим балансоутримувачем 
парку ізотермічних вантажних вагонів: рефрижераторних секцій (272  од.), 
вагонів-термосів (258  од.) та універсальних критих вагонів (6  385 од.), займає 
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монопольне (домінуюче) становище як єдине спеціалізоване підприємство з 
ремонту ізотермічного рухомого складу

Основні показники діяльності філії «РВК», 9 місяців 2016 р.

Найменування План Факт Факт до плану, %

1 Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн 232 606 197 005 77,3

2 Середньооблікова чисельність працівників, 
осіб 1 112 1 121 101

3 Середньомісячна заробітна плата, грн 5 432 5 488 101

4 Чистий прибуток (збиток), тис. грн -343 950 -340 126 99

5 Рентабельність, % -56,0 -62,6

6 Амортизація, тис. грн 465 471 393 012 84

 
2. Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ) (м. Київ)

Середньооблікова чисельність штатних працівників становила 1  156  осіб. 
Предмет діяльності: проектування, будівництво, утримання, експлуатація, 
реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види 
поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного транспорту.

На балансовому обліку філії «ДВРЗ» перебувало 24 381 вагон, із них у робочому 
парку − 14 064. 
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Основні показники діяльності філії «ДВРЗ», 9 місяців 2016 р.

Найменування показників План Факт факт до плану,%

1 Чистий дохід, тис. грн 690 188 596 737   86

2 Середньооблікова чисельність працівників, 
осіб 1 167 1 156   99

3 Середньомісячна заробітна плати, грн 5 404 6 866 127

4 Рентабельність, % -16,8 47,7

3. Стрийський вагоноремонтний завод (СВРЗ) (м. Стрий)
Середньооблікова чисельність штатних працівників становила 1  002  особи. 

Предмет діяльності: проектування, будівництво, утримання, експлуатація, 
реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види 
поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного транспорту.

На балансовому обліку філії «Стрийський вагоноремонтний завод» перебувало 
12 956 вагонів, з них у робочому парку − 8 272.

Основні показники діяльності філії «СВРЗ», 9 місяців 2016 р.

Найменування показників План Факт Факт до плану, %

1 Чистий дохід, тис. грн 145 786 206 945 142

2 Середньооблікова чисельність працівників, 
осіб 958 1 002 105

3 Середньомісячна заробітна плати, грн 3 968 5 199 131

4 Рентабельність, % - 337 - 313

4. Панютинський вагоноремонтний завод (ПВРЗ) (м. Лозова, смт. Панютине)
Середньооблікова чисельність штатних працівників становила 1  975  осіб. 

Предмет діяльності: виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу; 
надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів, зокрема небезпечних 
вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом у 
внутрішньому та міжнародному сполученні.

На балансовому обліку філії «Панютинський вагоноремонтний завод» 
перебуває 22 742 вагон, із них у робочому парку − 19 967.

Основні показники діяльності філії «ПВРЗ», 9 місяців 2016 р.

Найменування показників План Факт Факт до плану, %

1 Чистий дохід, тис. грн 879 956 743 418 84

2 Середньооблікова чисельність працівників, 
осіб 1 890 1 975 104

3 Середньомісячна заробітна плати, грн 4 932 6 038 122

4 Рентабельність, % 14,2 -16,2
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Рис.2. Філії «Дарницький ВРЗ», «Стрийський ВРЗ», «Панютинський ВРЗ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Вінницятрансприлад (м. Вінниця)

Середньооблікова чисельність штатних працівників складала 341  особу. 
Предмет діяльності: проектування, розробка конструкторської та технологічної 
документації, виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв, закруток канатних, 
пломбувальних лещат, пломб та пломбувального дроту, елементів електричних 
рейкових кіл залізниць, вантажно-розвантажувальних машин та механізмів, 
вантажозахватних механізмів та пристроїв, вантажно-розвантажувального 
інвентарю, пристосування та інструменту; печаток та штампів, технологічної 
оснастки, товарів народного споживання та іншої промислової продукції; 
проектування, розробка конструкторської та технологічної документації на 
виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв. «Вінницятрансприлад» 
випускає понад 50 найменувань продукції.

Основні показники діяльності «Вінницятрансприлад», 9 місяців 2016 р. 

Найменування План Факт Факт до плану, %

1 Чистий дохід від реалізації продукції, 
тис. грн 53 300 82 042 154

2 Середньооблікова чисельність 
працівників, осіб 343 341 99

3 Середньомісячна заробітна плата, грн 4 593 5 916 129

4 Чистий прибуток (збиток), тис. грн 11 030 22 190 201,2

5 Рентабельність, % 26,7 32,7

6 Амортизація, тис. грн 3 433 5 485 159,8
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Основне технічне  устаткування  «Вінницятрансприлад» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічний стан устаткування «Вінницятрансприлад», знос, %  
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6. Центр транспортного сервісу «Ліски» (м. Київ)

Середньооблікова чисельність штатних працівників становила 822  особи. 
Предмет діяльності: забезпечення потреби вантажовласників у перевезенні 
вантажів у контейнерах, залізничних вагонах, автотранспортом; обслуговування, 
ремонт, модернізація та експлуатація транспортних та технічних засобів, 
зберігання вантажів (зокрема в контейнерах) в режимі митно-ліцензійного складу 
і складу тимчасового зберігання; послуги із супроводження вагонів транспортерів 
зчленованого типу вантажопідйомністю 62-500  т, вагонами супроводження з 
бригадами обслуговування; додаткові послуги вантажовласникам.

У складі філії 4 відділення: Дніпропетровське, Одеське, Харківське, Луганське. 
На балансовому обліку ЦТС «Ліски» є два пороми: «Героїв Шипки» та «Героїв 
Плевни».

Основні показники діяльності ЦТС «Ліски», 9 місяців 2016 р.

Найменування План Факт Факт до плану, %

1 Чистий дохід від реалізації продукції, тис. 
грн 384 555 268 713 68

2 Середньооблікова чисельність працівників, 
осіб 805 822 102

3 Середньомісячна заробітна плата, грн 5 678 6 127 119

4 Чистий прибуток (збиток), тис. грн -350 710 -313 702 99

5 Амортизація, тис. грн 449 834 429 499 95

Технічне та складське оснащення ЦТС «Ліски»
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Знос технічного оснащення ЦТС «Ліски», %

 

Парк вагонів ЦТС «Ліски», одиниць

 
 
 
  

   Знос рухомого складу, % Парк вагонів ЦТС  
         «Ліски», одиниць (м. Київ)

7. Центр транспортної логістики (ЦТЛ) (м. Київ)
Середньооблікова чисельність штатних працівників становила 123  особи. 

Предмет діяльності: надання послуг з перевезення вантажів, зокрема небезпечних 
вантажів, залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні; 
надання послуг із навантаження та вивантаження багажу, вантажобагажу та пошти 
на залізничних коліях загального та незагального користування; інформаційна 
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логістика (організація потоку даних, що супроводжують вантаж у процесі його 
переміщення), укладання договорів про: надання послуг із організації перевезень 
вантажів у межах України (внутрішнє сполучення, експорт, імпорт) на наступні 
види рухомого складу (напіввагони, криті, хопер-цементовози, транспортери, 
цистерни, хопер-мінераловози, зерновози); організацію перевезень транзитних 
вантажів залізницями України (для резидентів та нерезидентів); надання послуг 
із організації перевезень транзитних вантажів територією України; надання 
послуг із організації робіт поточного ремонту з відчепленням вантажних вагонів; 
надання інформаційних послуг на залізничному транспорті (для резидентів та 
нерезидентів).

Основні показники діяльності ЦТЛ, 9 місяців 2016 р. 

Найменування План Факт Факт до плану, %

1 Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн 3 460 4 992 144

2 Середньооблікова чисельність працівників, 
осіб 129 123 95

3 Середньомісячна заробітна плата, грн 8 910 9 940 112

4 Чистий прибуток (збиток), тис.  грн -15 409 -29 843 194

Рис.3. Філії ЦТС «Ліски», «Вінницятрансприлад», «ЦТЛ»
 

  
Додаток 4
Філії АТ «УЗ», що належать до вертикалі «інженерно-технічне 
забезпечення», сформовані на базі майна державних підприємств 
та плановані до перетворення в залежні товариства

З метою виконання функцій із формування і реалізації технічної політики, 
науково-технічного забезпечення виробничих процесів до складу вертикалі 
«інженерно-технічне забезпечення» увійшли 8 державних підприємств, на 
базі яких було сформовано 2 філії:

1.  Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 
залізничного транспорту (НДКТІ) (м. Київ)
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Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016  р. становила 
238  осіб. Предмет діяльності: реалізація наукових, конструкторських і 
технологічних рішень та власних розробок для розвитку Товариства; науково-
технічна експертиза транспортних подій на залізничному транспорті; дослідження 
санітарно-гігієнічних, екологічних та протипожежних характеристик рухомого 
складу; розробка технічних вимог і технічних завдань до нового рухомого складу 
та того, що модернізується.

У складі філії 3 відділення: ПКТБ рухомого складу (м.  Київ), НКТД колійного 
господарства (м.Дніпро), ПКТБ з ремонту локомотивів (м.Полтава.)

Рис.1. Філія «НДКТІ»

 
 
 

Філія НДКТІ є провідною організацією вертикалі інженерно-технічного 
забезпечення роботи залізничного транспорту (!а не тільки лише АТ «УЗ»!).

Філію НДКТІ створено шляхом приєднання до ДП «Держаний науково-
дослідний центр залізничного транспорту України» трьох господарських 
організацій: ДП «Проектно-конструкторське та технологічне бюро вагонного 
господарства» (м. Київ); ДП «Проектно-конструкторське та технологічне бюро з 
ремонту локомотивів» (м. Полтава); ДП «Науково-конструкторське та технологічне 
бюро колійного господарства» (м. Дніпро).

Напрямки роботи: дослідження особливостей сучасного та інноваційного 
рухомого складу; модернізація та оновлення локомотивів і вагонів, розробка 
проектів і виконання робіт із подовження термінів служби рухомого складу; 
розробка проектів та нормативної документації з розвитку і модернізації 
інфраструктури; розробка пропозицій із імплементації європейських норм і 
стандартів на вітчизняному залізничному транспорті; розробка та експертиза 
технологій, стандартів, нормативних документів; інспекційний контроль та 
технічний аудит продукції для потреб АТ «УЗ».

Подальший розвиток філії НДКТІ передбачався шляхом утворення залежного 
від АТ «УЗ» господарського товариства та реалізацією таких завдань:

- створення науково-впроваджувального центру;
- акредитація лабораторії та органу з оцінки відповідності за міжнародними 

стандартами;
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-  оновлення та розвиток матеріально-технічної бази, лабораторії, 
випробувальних стендів, контрольно-вимірювальної апаратури;

- концентрація всього комплексу робіт з інженерно-технічного забезпечення, 
зокрема науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та розробки 
нормативної документації;

- досягнення ринкового рівня оплати праці.

2. «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» (ПВІЗТ) (м. 
Київ)

Створена наприкінці 2015 року під час реорганізації шляхом злиттям з АТ «УЗ» 
державних підприємств: «Укрзалізничпроект» (м. Харків), «Дніпрозалізничпроект», 
«Одесзалізничпроект» та «Львівзалізничпроект».

Предмет діяльності: проектно-вишукувальні роботи щодо реконструкції та 
нового будівництва об’єктів інфраструктури.

На час створення було ухвалене рішення розмістити апарат управління Філії 
у м. Дніпро, проте згодом, зважаючи на високий зв’язок філії з департаментами 
та керівництвом АТ «УЗ», у 2017 році адміністрація філії була перенесена до 
Києва. У 2017 році на базі апарату управління Філії створене Київське відділення, 
основним завданням якого є освоєння обсягів проектно-вишукувальних робіт 
щодо реконструкції та нового будівництва об’єктів інфраструктури регіональної 
філії «Південно-західна залізниця», які до цього розподілялися між іншими 
відділеннями філії. 

Загальна середньооблікова чисельність працівників філії ПВІЗТ у 2017 році 
становила 374 особи.

Єдина технічна політика − система планомірних науково-обґрунтованих 
технічних та технологічних цілей та заходів із забезпечення функціонування та 
вдосконалення залізничної галузі за допомогою реалізації сучасних науково-
технічних досягнень для підвищення ефективності діяльності.

Основні напрямки реалізації:

1) Супроводження державних та галузевих програм розвитку, зокрема:

- організація розробки та координації робіт із підготовки Державних стратегій 
розвитку, концепцій та державних (цільових) програм розвитку за розділом 
«Залізничний транспорт»;

- формування і організація розробки галузевих програм розвитку та інструкцій, 
що стосуються технічних питань розвитку залізничного транспорту; 

-  планування роботи та аналіз її виконання щодо розвитку інфраструктури 
залізничних пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон 
України, міжнародних транспортних коридорів територією України.

2)  Науково-технічне та нормативне забезпечення розвитку залізничного 
транспорту, зокрема:

- планування обсягів фінансування, формування щорічного Плану науково-
технічного та нормативного забезпечення ведення договірної роботи, організація 
виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та розробки;

-  формування та здійснення єдиної корпоративної політики у сфері 
інтелектуальної власності АТ «УЗ», розвитку технічної творчості, винахідницької 
та раціоналізаторської діяльності;

- організація діяльності та проведення науково-технічної Ради АТ «УЗ»;
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- забезпечення науково-дослідної діяльності АТ «УЗ».

3)  Технічне регулювання та метрологічне забезпечення залізничного 
транспорту, зокрема:

- методичне керівництво та координація діяльності регіональних філій та філій 
із питань ліцензування. Ведення реєстру отриманих ліцензій, оприлюднення та 
ведення переліку сертифікатів на залізничну продукцію та послуги;

-  формування системи стандартизації АТ «УЗ» із розробкою комплексу 
основоположних стандартів та перегляд усіх чинних нормативних документів та 
стандартів Укрзалізниці, ведення й актуалізація їх реєстру;

- метрологічне забезпечення спрямоване на забезпечення єдності вимірювань 
у сфері діяльності залізничного транспорту.

4) Модернізація наявного та впровадження нового рухомого складу, зокрема:

- вивчення світового передового досвіду виробників залізничної техніки, його 
узагальнення та впровадження;

-  підготовка пропозицій до основних параметрів і технічних характеристик 
перспективних типів рухомого складу, з урахуванням передових розробок у 
галузі залізничного машинобудування;

- організація розробки технічних вимог на створення нових зразків рухомого 
складу, програм і методик їх випробувань та проведення робіт із супроводу 
створення нової техніки, її вузлів і деталей на всіх стадіях проектування, 
виготовлення, проведення випробувань, сертифікації й уведення в експлуатацію;

- організація та участь у роботі комісій із питань приймання дослідних зразків 
продукції.

5) Забезпечення науково-технічною інформацією:

- формування інженерної записки про технічний стан залізничного транспорту 
України;

- координація роботи дорожніх центрів науково-технічної інформації (ДЦНТІ) 
і дорожніх науково-технічних бібліотек (ДНТБ) залізниць;

-  організація та координація створення єдиної інформаційно-бібліотечної 
системи залізничного транспорту України (ЄІБС ЗТУ), проведення технічного 
навчання працівників.
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Додаток 5
Приватні акціонерні товариства (ПрАТ) з будівництва та ремонту 
рухомого складу, 100% акцій яких належить АТ «УЗ»

1. ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (м. Київ)
Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016  р. становила 

991  особу, середньомісячний фонд оплати праці – 5 133  тис. грн. Виробнича 
потужність: 120 електросекцій на рік. Предмет діяльності: ремонт магістральних 
електропоїздів, вагонів дизель-поїздів, тягових двигунів, допоміжних машин, 
колісних пар для рухомого складу з метою забезпечення перевезень пасажирів 
на залізничному транспорті України та залізницях країн СНД; ремонт залізничних 
і трамвайних локомотивів та рухомого складу.

2. ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (м. Львів)
Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016  р. становила 

1  279  осіб, середньомісячний фонд оплати праці – 5 088  тис. грн. Виробнича 
потужність: 80 електровозів на рік. Предмет діяльності: виконання послуг з 
ремонту і модернізації локомотивів, рухомого складу їх вузлів та агрегатів; 
виробництво залізничних локомотивів, рухомого складу і рейкового транспорту; 
виготовлення та реалізація запасних частин, вузлів та агрегатів до локомотивів, 
рухомого складу та машинобудівельної продукції. 

3. ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» (м. Запоріжжя)
Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016  р. становила 

2 071 особу, середньомісячний фонд оплати праці – 8 783  тис. грн. Виробнича 
потужність: 120 електровозів на рік. Предмет діяльності: виробництво 
залізничного рухомого складу; ремонт і технічне обслуговування залізничного 
рухомого складу.

4. ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (м. Дніпро)
Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2016  р. становила 

1  148 особу, середньомісячний фонд оплати праці – 4 487 тис. грн. Виробнича 
потужність: 156 секцій тепловозів на рік. Предмет діяльності: ремонт і модернізація 
локомотивів, вузлів, агрегатів до локомотивів, для залізниць і промислових 
підприємств України, країн СНД та іноземних держав; виробництво запасних 
частин, вузлів та агрегатів до локомотивів та машинобудівної продукції.

Рис.1.  Приватні акціонерні товариства з будівництва та ремонту  
рухомого складу, 100% акцій яких належить АТ «УЗ»
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Додаток 6
Структура Deutsche Bahn AG (DB) 

Основним залізничним перевізником, користувачем та власником 
інфраструктури є державний концерн Deutsche Bahn, створений у 1994 році 
внаслідок об’єднання залізниць Західної та Східної Німеччини.

Структура компанії Deutsche Bahn AG складається з декількох незалежних 
бізнес-одиниць (Business Units)1, об’єднаних у холдинг (DB GROUP).

Організаційна структура Deutsche Bahn Group2 

DB GROUP

Спостережна 
рада

Правління

Голова і CEO Цифровізація і 
Технології

Людські 
ресурси 
та Правові 
питання

Фінанси та 
Логістика

Паса-кий
транспорт Інфраструктура Вантажний

транспорт

Бізнес-
одиниці

DB 
Schenker

DB Long-
Distance

DB Netze
Track DB Cargo

DB Arriva DB 
Regional

DB Netze
Stations

DB Netze
Energy

Структура корпоративного управління
1. Федеральна Республіка Німеччина є єдиним акціонером.

2. Спостережна рада Deutsche Bahn AG (DB GROUP)
Відповідно до німецького Закону про спільне визначення (the German 

Codetermination Act), Наглядова рада Deutsche Bahn AG налічує 20 членів, з 
яких десять − представники акціонерів та десять − представники працівників 
(Таблиця  1). Деякі представники акціонерів призначаються; інші обираються 
щорічними загальними зборами. Представники працівників обираються 
відповідно до німецького закону про встановлення закону (the German 
Codetermination Act).

1  https://www.deutschebahn.com/resource/blob/5058476/17c067502d60908df49a5486a63dcf64/20190328_bpk_2020_daten_fakten_en-
data.pdf 

https://www.deutschebahn.com/resource/blob/5058476/17c067502d60908df49a5486a63dcf64/20190328_bpk_2020_daten_fakten_en-data.pdf
https://www.deutschebahn.com/resource/blob/5058476/17c067502d60908df49a5486a63dcf64/20190328_bpk_2020_daten_fakten_en-data.pdf
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3. Правління Deutsche Bahn AG (Management Board of Deutsche Bahn AG) 3 

Правління Deutsche Bahn AG складається із семи осіб 
(Таблиця 2), двоє з яких є жінками, зокрема:
1) голова правління – генеральний директор (СЕО);
2) член правління з питань цифровізації та технологій (жінка);
3) член правління з питань людських ресурсів та правових питань;
4) член правління з питань фінансів та логістики − фінансовий 
директор DB AG;
5) член правління з питань пасажирських перевезень;
6) член правління з питань інфраструктури;
7) член правління з питань вантажних перевезень (жінка).

Основні бізнес-одиниці (Business units) Інфраструктура (DB Netze)

Колія (DB Netze Track)

Бізнес-підрозділ DB Netze Track налічує понад 41 000 співробітників та 
складається з компаній: DB Netz AG, DUSS GmbH, DB Fahrwegdienste GmbH та 
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH.

Короткий огляд її портфеля бізнесу4:

DB Netze Track AG утримує залізничну інфраструктуру в хорошій якості та з 
високим коефіцієнтом доступності на недискримінаційній основі. Компанія 
також керує операціями, які передбачають складання розкладів у тісній співпраці 
з залізничними підприємствами, а також технічне обслуговування та ремонт 
залізничної мережі. Компанія також несе відповідальність за постійний розвиток 
залізничної інфраструктури, інвестуючи в наявну мережу, у сучасні технології 
управління/управління та у проекти нового будівництва та модернізації.

Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS Німецька залізнична 
перевантажувальна компанія) GmbH відповідає за управління операціями 
243 терміналів перевалки, що належать менеджеру інфраструктури DB Netz 
AG та третім сторонам. Модель операцій DUSS дозволяє компанії надзвичайно 
швидко та ефективно організовувати відправлення, послуги кранів та обробку 
замовлень.

DB Fahrwegdienste GmbH (послуги з відстеження, контролю та нагляду) несе 
відповідальність не тільки за захист працівників від ризиків під час залізничних 
операцій, але також забезпечує логістику та пакети послуг, що стосуються всіх 
секторів обслуговування колій.

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH відповідає за організаційне управління 
мережею та станціями та включає регіональні залізниці Erzgebirgsbahn (EGB), 
Kurhessenbahn (KHB), Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS), 
Südostbayernbahn (SOB) та Westfrankenbahn (WFB). Вони використовують 
бл. 1300 кілометрів залізничних колій. Інфраструктура та транспортні операції 
ефективно координуються на місцевому рівні (DB RegioNetz Verkehrs GmbH), 
щоб максимально використати синергію.

Станції (DB Netze Stations)

Станції слугують не лише шлюзами до залізниці, але також є вузлами для 
зв’язку різних видів транспорту, а також ринками та флагманами міст та регіонів.
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Діяльність бізнес-підрозділів охоплює експлуатацію пасажирських станцій як 
станцій руху, а також розвиток і маркетинг районів вокзалів. Несе відповідальність 
за забезпечення недискримінаційного доступу до інфраструктури. Кількість 
зупинок на станціях клієнтів, які не належать до Групи, збільшується роками. 
Окрім структурних заходів, на перший план висуваються широка компетентність 
обслуговування, високий рівень безпеки, хороша інформація про клієнтів та 
функціональне керування маршрутами. Відбувається також посилення заробітку 
від орендного бізнесу, зокрема, на залізничних станціях з високою частотою 
відвідування клієнтів.

DB Station&Service AG (Акціонер (100%): Deutsche Bahn AG). Залізничні 
вокзали є воротами до Deutsche Bahn, але також є експонатами міст і регіонів. 
Їхній зовнішній вигляд і послуги значною мірою сприяють задоволенню клієнтів 
і привабливості залізничного транспорту.

Сфери бізнесу: Експлуатація, технічне обслуговування та розвиток 
пасажирських станцій. Надання послуг мандрівникам і залізничним 
підприємствам.

Енергетика (DB Netze Energy)

DB Energie відповідає за постачання енергії всіх видів для Deutsche Bahn, а 
також інших компаній, і може запропонувати сконцентрований технічний досвід 
та інструменти контролю.

Крім планування, обслуговування, маркетингу та експлуатації технічно 
складних енергетичних мереж, до спектру послуг належать стійке виробництво 
та закупівля тягової та стаціонарної енергії. Як незалежний енергетичний 
менеджер, гарантує безперебійну роботу та постачає тягову потужність та 
паливо на недискримінаційній основі всім (TOCs) у Німеччині. Крім того, надає 
енергетичні послуги для клієнтів із промисловості, торгівлі та сфери послуг.

DB Energie GmbH (Власник (100%): Deutsche Bahn AG). Як незалежний 
енергетичний менеджер, керує одним з найбільших змішаних енергетичних 
портфелів у Німеччині. Має унікальну інфраструктуру для постачання 
електроенергією та дизельним паливом мобільних та стаціонарних споживачів.

Сфери бізнесу: Керує менеджментом, координацією та моніторингом усіх 
операцій Deutsche Bahn AG з управління енергією, а також постачання енергії, 
управління та консультаційні послуги для інших клієнтів із торгівлі, комерції та 
промисловості.

Послуги: Повне живлення/використання мережі тягового струму 16,7 Гц, 
електричне освітлення та нетяговий струм 50 Гц, послуги постійного струму, 
послуги резервуарів (дизельне паливо, допоміжні матеріали та витратні 
матеріали) та енергетичні послуги/управління економією.

Вантажний транспорт (DB Cargo AG)

Підрозділ DB Cargo Business Unit керує залізничним вантажним бізнесом 
Deutsche Bahn у Європі. Його мережа налічує 16 дочірніх компаній у різних 
країнах5.

Маючи потужну мережу власних дочірніх компаній, а також багато партнерств 
і спільних підприємств із залізничними компаніями, DB Cargo пропонує майже 
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повне покриття залізничних вантажних перевезень всією Європою.

DB Cargo є єдиною в Європі компанією з вантажних залізничних перевезень, 
яка представлена в усій Європі, за підтримки власної європейської виробничої 
мережі компанії, яку вона постійно розвивала та вдосконалювала протягом 
багатьох років. У DB Cargo працює близько 30 000 людей, які працюють 
над забезпеченням ефективного, орієнтованого на клієнта та екологічного 
управління міжнародними перевезеннями. Сервіс на європейському рівні 
сьогодні становить майже 60% обсягів перевезень DB Cargo. Маючи близько 
92 000 вантажних вагонів і близько 3 000 локомотивів, DB Cargo має найбільший 
парк на європейському континенті.

Мережа DB Cargo складається з 16 дочірніх компаній, відомих як національні 
компанії. Кожну національну компанію очолює команда керівництва, яка 
базується в країні, де вона розташована. Національні компанії розподілені до 
п’яти відділів правління DB Cargo (голова, продажі, виробництво, фінанси та 
людські ресурси) таким чином, щоб оптимально поєднувати регіональне та 
функціональне управління, сприяючи ефективній європейській мережі. Крім 
того, міжнародні спеціалізовані компанії з продажу, експедиції та логістики 
працюють на національних ринках, а також за кордоном.

Маючи близько 4  200 під’їздів для приватних клієнтів у Європі, DB Cargo 
пропонує своїм клієнтам доступ до однієї з найбільших у світі залізничних мереж, 
надаючи залізничні перевезення у формі блок-поїздів, одинарних вагонів та 
мультимодальних послуг. Індивідуальні транспортні та логістичні рішення також 
доступні як додаткові послуги, які можуть зв’язати залізничний вид транспорту з 
автомобільним (автоперевезенням) і послугами морських вантажів.

Основними сферами, які обслуговує DB Cargo, є метали та вугілля, хімічна 
промисловість, автомобільна промисловість, будівельні матеріали, промислові 
та споживчі товари, а також інтермодальний транспорт. Клієнтами DB Cargo є 
в першу чергу ключові клієнти. Більшість послуг підприємства виконується з 
використанням власного парку локомотивів і вантажних вагонів.

Потужна функція збуту на європейському рівні обслуговує клієнтів у країнах 
DB Cargo, доповнюючи відділи продажів у певній країні. Функція проектування 
європейських послуг у виробництві та європейська функція управління 
активами оптимізують та інтегрують європейські послуги DB Cargo. DB Cargo 
також працює на Євразійському коридорі протягом десяти років. Новий 
відділ продажу DB Cargo Eurasia призначений для подальшого розширення 
залізничного сполучення між Європою та Китаєм.

DB Cargo також керує спеціальною мережею залізничних портів усією 
Європою. Ця мережа призначена для обслуговування клієнтів, які не мають 
власного прямого підключення до залізничної інфраструктури. Мережа 
пропонує універсальні, багатофункціональні логістичні центри з під’їздами 
великої місткості.

Пасажирські перевезення

DB Long-Distance. Підрозділ міжміського сполучення забезпечує національні 
та транскордонні міжміські залізничні та автомобільні перевезення2.

До підрозділу міжміського сполучення входять DB Fernverkehr AG та пов’язані з 

2  https://www.deutschebahn.com/en/group/business_units/DB_Netze_Track-1212414 

https://www.deutschebahn.com/en/group/business_units/DB_Netze_Track-1212414
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ним компанії, включно з DB AutoZug GmbH, що пропонує послуги автомобільного 
транспорту та нічних поїздів, DB Reise&Touristik Suisse SA, дочірньою компанією 
з громадського харчування, Ameropa-Reisen GmbH, туристичного агента та 
туроператора, а також автобусними послугами Bayern Express & P. Kühn Berlin 
GmbH (BEX).

У 2010 році DB Bahn Italia S.r.l була створена як повністю консолідована дочірня 
компанія. DB Fernverkehr AG також володіє 50% часткою в компаніях з продажу 
та маркетингу Alleo GmbH і Rheinalp GmbH, а також 25% в Railteam B.V. і RailLink 
B.V.

DB Fernverkehr AG (Акціонер (100%): DB Mobility Logistics AG) надає регулярні 
національні та міжнародні денні послуги. Щоб забезпечити це, компанія 
керує тісною мережею із 700 щоденних міжміських залізничних перевезень 
у Німеччині. Окрім національних продуктів, щодня пропонується приблизно 
250 транскордонних сполучень із приблизно 80 європейськими містами – 
переважно у співпраці із залізницями-партнерами. Це дозволяє компанії DB 
Fernverkehr з її (ICEs, ICs and ECs) щодня перевозити приблизно 340 000 клієнтів 
до місця призначення.

Ціль DB Fernverkehr – надати клієнтам привабливу пропозицію, засновану 
на обіцянці швидкого та комфортного сполучення в поєднанні з привабливими 
тарифами. Основна увага діяльності зосереджена на якості продуктів і послуг, 
щоб гарантувати ефективну та надійну роботу для клієнтів. Орієнтація на клієнта 
є ключовим фактором у досягненні цих цілей.

DB Bahn Regional7. Регіональний підрозділ DB Regio забезпечує повну 
регіональну транспортну мережу, яка пов’язує агломерацію та сільські райони, 
та налічує 35 651 співробітників.

Регіонально орієнтовані транспортні операції взаємодіють з плануванням 
та наданням послуг на місці у співпраці з підрядними агентствами та 
транспортними асоціаціями. Мета: інтегрована регіональна транспортна 
програма залізничного та автобусного транспорту, адаптована до вимог 
місцевого транспорту.

DB Regio Trains

У 2017 році DB Regio надав послуги близько 1,93 мільярду пасажирів під час 
перевезення на відстані 41,9 мільярда пасажирських кілометрів. 5,29 мільйонів 
пасажирів щодня їздили на поїзді в середньому за 22 698 поїздок на день. Поїзди 
були пунктуальними в середньому 94,4% часу.

Сегмент розділений на сім регіонів, системи міської залізниці (Берлін, 
Гамбург, Франкфурт, Штутгарт і Мюнхен) і регіональні мережі. Головний офіс у 
Франкфурті-на-Майні відповідає за координацію та управління всім цим.

DB Regio Bus

Deutsche Bahn є найбільшим провайдером автобусного транспорту в 
Німеччині. У 2017 компанія надала послуги близько 632 мільйонами пасажирів. 
Автобуси відповідають високим вимогам, характерним для регіону, де вони 
працюють. Замовниками є понад 400 адміністративних районів та незалежних 
міст. Маючи понад 40 компаній і філій на місцевому рівні, DB Regio Bus відповідає 
за підтримку автобусного сполучення на більшій частині Німеччини.

Автопарк Deutsche Bahn налічує близько 12 900 автобусів по всій країні.

Фінанси та Логістика
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DB Schenker Logistics (DB_SL)

Підрозділ логістики DB Schenker − один із провідних світових постачальників 
транспортних та логістичних послуг, лідер у європейському наземному 
транспорті, а також у світових авіа- та морських вантажних перевезеннях, а також 
у контрактній логістиці.

За останні кілька років DB_SL систематично розширює свою мережу як за 
рахунок великих капітальних витрат у логістичні центри та ІТ-інфраструктуру, так 
і за рахунок придбань. Загалом сфера діяльності охоплює інтегровані логістичні 
послуги для всесвітніх потоків вантажів у наземному транспорті, повітряних 
та океанських вантажних перевезеннях, а також усі пов’язані з цим логістичні 
послуги.

Сьогодні клієнти очікують модульного ряду рішень від постачальника 
логістичних послуг, а також потужностей, орієнтованих на попит, у будь-який час 
– для окремих проектів, а також глобальних концепцій закупівлі та розподілу. 
Тому DB_SL пропонує інтегровані рішеннями відповідно до вимог клієнтів, 
підключаючи модулі свого загального спектру послуг, щоб створити складні 
ланцюги додаткової вартості. Таким чином забезпечується надійний потік 
товарів та інформації.

DB_SL сьогодні продовжує нарощувати компетенції, які дозволяють працювати 
з усіма видами транспорту:

•	 Як фахівець з наземного транспорту в Європі, поєднуючи важливі 
європейські економічні регіони з щільною мережею регулярних 
перевезень за розкладом.

•	 Спеціалізація на наданні глобальних рішень для авіа- та морських 
вантажних перевезень, а також на всі відповідні логістичні послуги.

•	 Розвиток інтегрованих логістичних центрів на стиках глобальних потоків 
товарів, які створюють ефективні зв’язки між різними видами транспорту 
та забезпечують широкий спектр послуг із доданою вартістю.

DB Arriva8 − регіональні пасажирські перевезення поза межами Німеччини

Arriva є провідним загальноєвропейським оператором громадського 
транспорту і здійснила майже 2,1 мільярда пасажирських поїздок у 14 країнах.

Сервіс (DB Services Business Unit)9

Бізнес-підрозділ DB Services (Services Business Unit) охоплює шість різних 
секторів: DB Fahrzeuginstandhaltung (технічне обслуговування транспортних 
засобів), DB Systel (ICT), DB Services, DB Fuhrpark (автопарк), а також DB 
Kommunikationstechnik (комунікації) і DB Sicherheit (безпека).

Компанії Групи DB є основними замовниками послуг з управління 
інфраструктурою, пов’язаною з транспортом, і послуг, пов’язаних із 
інфраструктурою. Бізнес поза межами Групи DB спрямований, перш за все, на 
оптимізацію використання потужностей, порівняння якості та ціни, а також на 
майбутнє позиціонування додаткових пропозицій бізнес-підрозділу, пов’язаних 
з інфраструктурою.

Загальнонаціональний портфель послуг бізнес-підрозділу DB Services 
послідовно орієнтований на потреби клієнтів всередині Групи, з послугами, 
призначеними для конкретних клієнтів, а також високим рівнем якості та 
продуктивності за цінами, які принципово відповідають ринковим рівням.
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DB Vehicle Maintenance пропонує комплексні роботи з огляду та технічного 
обслуговування, а також переобладнання, модернізацію, ревізію поїздів і 
відновлення таких компонентів, як колісні пари, візки або гальма в 15 місцях у 
Німеччині. DB Waggonbau Niesky також займається виробництвом вантажних 
вагонів і компонентів.

DB Systel, постачальник ІТ та телекомунікаційних послуг DB Group, розробляє 
та працює як повний постачальник інноваційних ІТ та телекомунікаційних рішень 
для ринку подорожей та логістики. Портфоліо охоплює весь ланцюжок доданої 
вартості ІТ: від консультування та концепції до розробки аж до експлуатації та 
підтримки. Крім клієнтів DB Group, рішеннями DB Systel користуються також 
оператори мобільного та стаціонарного зв’язку, провайдери DSL та оператори 
кабельних мереж. Спектр послуг також включає високобезпечні цифрові 
радіомережі, такі як мережа GSM-R.

DB Services є провідним національним постачальником системних послуг 
для професійного управління об’єктами та промислових послуг. Спектр послуг 
включає професійне технічне та інфраструктурне управління в комерційних, 
адміністративних, транспортних та промислових будівлях. Крім того, пасажирські 
вагони, що експлуатуються, щоденно прибираються всередині і, якщо необхідно, 
зовні. Клієнтами послуг DB, які не належать до Групи, є транспортні компанії, 
аеропорти та авіакомпанії.

DB Fleet Management є менеджером з мобільності та автопарку DB Group та 
одним із провідних постачальників з близько 26 000 транспортних засобів по всій 
Німеччині. Крім того, DB Fleet Management також надає послуги з мобільності та 
управління флотом для інших компаній і німецьких збройних сил. Завдяки DB 
Carsharing пропонується повна мережа мобільності в 120 місцях із близько 2800 
транспортними засобами. Завдяки інноваційній моделі спільного використання 
автомобіля «Flinkster» задовольняються потреби міської мобільності, а система 
прокату велосипедів «Call a Bike» доповнює асортимент.

DB Communication Technology є спеціалістом у сфері послуг у технічному 
секторі. Спектр послуг включає обслуговування та ремонт ІТ, мережеві технології, 
інженерну техніку безпеки та мультимедійні інформаційні системи пасажирів. 
Сюди також належать технології автоматизації та медіа-послуги. 

DB Security об’єднує функції безпеки в DB Group і пропонує широкі професійні 
послуги з безпеки та організації для подорожуючих, співробітників, товарів, 
залізничного майна та нерухомості. DB Security є провідним постачальником у 
секторі громадського транспорту в Німеччині.

Інженерні послуги повного спектру (DB Systemtechnik) 10

Маючи багаторічний досвід та унікальні системні навички DB Systemtechnik, 
як провідний загальноєвропейський центр передового досвіду в галузі 
залізничного машинобудування, надає своїм клієнтам індивідуальні рішення 
для безпечної, надійної та зручної для клієнтів експлуатації залізниці.

Близько 900 співробітників у Мюнхені, Міндені, Кірхмезері та Дербі (дочірня 
компанія ESG Rail у Великобританії) надають їх групі DB та постійно розширюваній 
зовнішній клієнтській базі.

Саме тут зосереджено знання технічної системи залізниці. Компанія має 
всебічний огляд системи та використовує практичний підхід, створюючи умови 
для робочої взаємодії між експлуатацією, технікою транспортних засобів та 
інфраструктурою, якість якої має вирішальне значення для комерційного успіху 
та конкурентоспроможності DB Group.
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DB Systemtechnik надає Групі DB інтегровані, цілісні рішення на поєднанні 
транспорту та інфраструктури з метою безперебійної та економічно ефективної 
роботи залізниці. 

DB Systemtechnik працює у двох бізнес-сегментах:

Інженерні послуги

Управління затвердженнями, випробуваннями та сертифікацією

Управління продажами пасажирських перевезень (DB Vertrieb) 11

DB Vertrieb GmbH несе виключну відповідальність за розповсюдження та 
продаж квитків для пасажирських перевезень DB та багатьох інших транспортних 
операторів. Він з’єднує залізничні сполучення приблизно з п’ятьма з половиною 
мільйонами пасажирів.

DB Vertrieb також відповідає за управління продуктами для повного спектру 
послуг пасажирської мобільності. Завдяки близько 900 000 продажів і бронювань 
квитків щодня позиціонує себе як провідний постачальник послуг з продажу 
громадського транспорту. Близько 5700 співробітників по всій Німеччині 
працюють на DB Vertrieb та її філіях.

Сьогодні DB Vertrieb в основному отримує доходи для бізнес-підрозділів 
за допомогою семи каналів продажу: Інтернет/мобільний, квиткові автомати 
DB, туристичні центри DB, агентства DB, центр підписки на квитки, телефонні 
послуги щодо проїзду та продаж квитків у поїздах. Також веде облік доходів. 
Фінансує себе за рахунок комісій, які визначаються угодами про надання послуг 
з його діловими партнерами.

Поряд із централізовано керованими підрозділами з розвитку бізнесу та 
управління клієнтами післяпродажного обслуговування, онлайн-продажів 
та комерціалізації продажів у громадському транспорті, канали продажів 
станцій мають регіональну структуру, яку очолює центральний регіональний 
відділ продажів. Спеціальні групи клієнтів безпосередньо обслуговуються 
міжнародними продажами, продажами національних цільових груп і продажами 
корпоративних клієнтів у відділі продажів бізнес-партнерів.

DB Vertrieb пропонує своїм клієнтам професійний облік доходів, включаючи 
кліринг, облік і звітність. Підрозділ управління готівкою DB Vertrieb з його широким 
спектром послуг – касова логістика, облік готівки, управління квитковими 
автоматами – користується особливою попитом у клієнтів за межами DB. 

DB Dialog, компанія Групи, яка надає послуги, пов’язані з продажем, входить до 
DB Vertrieb GmbH як внутрішній постачальник клієнтського обслуговування.

Венчурна діяльність (DB Digital Ventures GmbH)12

Deutsche Bahn Digital Ventures GmbH розпочала свою діяльність 15 листопада 
2016 року. Компанія є дочірньою компанією, що повністю належить Deutsche 
Bahn AG.

Deutsche Bahn Digital Ventures фінансує та розробляє нові бізнес-моделі 
на основі даних. На додаток до технологічного фокусу на великих даних (BD), 
штучному інтелекті (AI) та Інтернеті речей (IoT), основна увага приділяється 
змінам ринку у сферах мобільності та логістики.

DB Digital Ventures було заплановано надати 100 мільйонів євро ризикового 
капіталу до кінця 2019 року, щоб заохочувати стартапи та нові бізнес-моделі на 
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основі даних.

Стартапи не тільки залучають венчурний капітал, а й отримують доступ до 
експертів, клієнтів даних і ринків – і так до всієї мережі DB Group. Deutsche 
Bahn прискорює  обмін інноваційними та інформаційними можливостями всієї 
компанії зі стартапами та партнерами з інновацій. Наприклад, Deutsche Bahn 
інвестувала в підприємства CleverShuttle, Qixxit, What3Words, Talixo і Connected 
Signals через міноритарну частку.

Deutsche Bahn Digital Ventures має двох керуючих директорів: Мануэля 
Герреса, керівника нового цифрового бізнесу в DB і Бориса Кюна, який відповідає 
за M&A у фінансовому відділі DB.13

Таблиця 1 (до додатку 6) Члени спостережної ради Deutsche Bahn AG1

 
Michael Odenwald
Chairman of the Supervisory Board
State Secretary (retired), Kleinmachnow
Klaus-Dieter Hommel*
Deputy Chairman of the Supervisory Board
Chairman of the German Railway and Transport Union (EVG), 
Großefehn-Felde

Shareholder representatives
Werner Gatzer
State Secretary at the German Federal
Ministry of Finance, Teltow
Dr. Ingrid Hengster
Member of the Executive Board of KfW Group, Frankfurt am Main
Prof. Susanne Knorre
Management Consultant, Hannover
Kirsten Lühmann
Member of the German Bundestag, Hermannsburg
Dr. Immo Querner
Management Consultant/Non Executive Director
Celle
Eckhardt Rehberg
Member of the German Bundestag, Marlow
Christian Schmidt
Member of the German Bundestag, Fürth
Elisabeth Winkelmeier-Becker
Parliamentary State Secretary at the German Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy
Siegburg
Dr. Tamara Zieschang
Parliamentary State Secretary at the German
Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, Magdeburg

Employee representatives
Jürgen Beuttler* 
Head of Purchasing, Real Estate and Compliance
DB Fernverkehr AG, Wiesbaden
Martin Burkert* 
Deputy Chairman of the German Railway and Transport Union 
(EVG), Nürnberg
Jörg Hensel* 
Chairman of the Central Works Council
DB Cargo AG, Hamm
Cosima Ingenschay*
Federal Managing Director of the German Railway and Transport 
Union (EVG), Berlin
Jürgen Knörzer*
Chairman of the Central Works Council
DB Regio AG, Schwarzach
Heike Moll*
Chair of the Central Works Council
DB Station&Service AG, Munich
Mario Reiß* 
Chairman of the Works Council
DB Cargo AG, NL Süd-Ost, Süptitz
Jens Schwarz* 
Chairman of the Group Works Council
Deutsche Bahn AG, Chemnitz
Veit Sobek*
Chairman of the Central Works Council
DB Netz AG, Halberstadt
* Employee representatives
Last modified December 9, 2020

Майкл Оденвальд
Голова спостережної ради
Державний секретар (у відставці), Кляйнмахнов
Клаус-Дітер Хоммель *
Заступник голови наглядової ради
Голова Німецького залізничного та транспортного союзу 
(EVG), Гросфефен-Фельде

Представники акціонерів
Вернер Гатцер
Державний секретар Федерального Міністерства Фінансів 
Німеччини, Телтоу
Доктор Інгрід Хенгстер
Член виконавчої ради групи KfW, Франкфурт-на-Майні

Професор Сюзанна Кнорре
Консультант з управління, Ганновер
Кірстен Люманн
Депутат німецького Бундестагу, Германсбург
Доктор Іммо Квернер
Консультант з управління / невиконавчий директор, Целле
Екхардт Реберг
Депутат німецького Бундестагу, Марлоу
Крістіан Шмідт
Депутат німецького Бундестагу, Фюрт
Елізабет Вінкельмайер-Беккер
Державний секретар Федеральне міністерство з питань 
економіки та енергетики
Зігбург
Доктор Тамара Зішанг
Державний секретар парламенту в Німеччині
Федеральне міністерство транспорту та цифрової 
інфраструктури, Магдебург

Представники працівників
Юрген Байтлер *
Начальник відділу закупівель, нерухомості та комплаєнс DB 
Fernverkehr AG, Вісбаден
Мартін Буркерт *
Заступник голови Німецького залізничного та транспортного 
союзу (EVG), Нюрнберг
Йорг Хенсель *
Голова Центральної робочої ради
DB Cargo AG, Хамм
Козіма Інгеншай *
Федеральний керуючий директор Німецького залізничного та 
транспортного союзу (EVG), Берлін
Юрген Кнорцер *
Голова Центральної робочої ради
DB Regio AG, Шварцах
Хайке Молл *
Голова Центральної робочої ради
DB Station & Service AG, Мюнхен
Маріо Рейс *
Голова робочої ради
DB Cargo AG, NL Süd-Ost (Зюйд-Ост), Супціц
Йенс Шварц *
Голова робочої ради групи
Deutsche Bahn AG, Хемніц
Файт Собек *
Голова Центральної робочої ради
DB Netz AG, Хальберштадт
* Представники працівників
Востаннє змінено 9 грудня 2020 року
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Таблиця 2 (до додатку 6)
Management Board of Deutsche Bahn AG / Правління14 

CEO
Dr Richard Lutz has been CEO since 22 March 2017.
Доктор Річард Лутц є генеральним директором з 22 березня 2017 року.

Member of the Management Board for Infrastructure
Ronald Pofalla was appointed DB Board Member for Infrastructure on January 1, 2017. Рональд Пофалла 
був призначений членом Правління ДБ з питань інфраструктури 1 січня 2017 року.
Member of the Management Board for Finance and Logistics
Dr Levin Holle is Member of the Management Board for Finance and Logistics and CFO of Deutsche Bahn 
AG since February 1, 2020. Доктор Левін Холле є членом Правління з питань фінансів та логістики та 
фінансовим директором Deutsche Bahn AG з 1 лютого 2020 року.
Member of the Management Board for Passenger Transport
Berthold Huber was appointed DB Board Member for Passenger Transport on March 22, 2017
Бертольд Хубер був призначений членом Правління ДБ з пасажирських перевезень 22 березня 2017 
року
Member of the Management Board for Freight Transport
Dr Sigrid Nikutta joined the DB Management Board as Board Member for Freight Transport on January 1, 
2020.
Доктор Сігрід Нікутта приєдналася до Правління БД в якості члена правління з вантажних перевезень 
1 січня 2020 року.
Member of the Management Board for Digitalization and Technology
Professor Sabina Jeschke was appointed DB Board Member for Digitalization and Technology on November 
10, 2017.
Професор Сабіна Єшке була призначена членом Правління ДБ з питань цифровізації та технологій 10 
листопада 2017 року.
Member of the Management Board for Human Resources and Legal Affairs
Martin Seiler was appointed DB Board Member for Human Resources and Legal Affairs on January 1, 2018.
Мартін Сейлер був призначений членом Правління ДБ з питань людських ресурсів та правових 
питань 1 січня 2018 року.

Додаток 7
Європейська економічна комісія (ЄЕК) ООН

Європейська економічна комісія (ЄЕК)  − одна з п’яти регіональних 
економічних комісій ООН, створена у 1947 р. Україна є однією з держав-
засновниць ЄЕК.

У роботі Комісії беруть участь 56 країн, включно з європейськими державами, 
США, Канадою, Ізраїлем, а також центральноазіатськими республіками 
колишнього СРСР.

Вищим органом ЄЕК є Сесія Комісії, засідання якої з 2007 р. проводяться на 
дворічній основі.

У період між сесіями ЄЕК керується Виконавчим комітетом, у складі якого 
є представники країн-членів та керівництво Секретаріату Комісії. Під час сесії 
Комісія обирає на дворічний період Голову та двох заступників Голови, які 
складають Бюро ЄЕК. Протягом 2002-2003, 2006-2007 рр., а також на період 2007-
2009 рр., заступником Голови ЄЕК обирався Постійний представник України у 
Женеві.

У квітні 2017  р. Генеральний Секретар ООН призначив Ольгу Алгаєрову 
(громадянку Словаччини) Виконавчим секретарем ЄЕК ООН.

Європейська економічна комісія15 є багатосторонньою платформою, яка 

https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/finance__controlling__-1210992?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/finance__controlling__-1210992?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/wirtschaft_recht_regulierung_vorstand-1210990?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/wirtschaft_recht_regulierung_vorstand-1210990?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/Finance-and-Logistics-4848562?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/Finance-and-Logistics-4848562?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/Finance-and-Logistics-4848562?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/verkehr_transport_vorstand-1210998?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/verkehr_transport_vorstand-1210998?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/vorstand_gueterverkehr_en-4710782?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/vorstand_gueterverkehr_en-4710782?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/vorstand_gueterverkehr_en-4710782?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/digitalisierung_technik_en-1211002?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/digitalisierung_technik_en-1211002?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/digitalisierung_technik_en-1211002?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/human_resources-1210994?contentId=1210982
https://www.deutschebahn.com/en/group/ataglance/board_management/human_resources-1210994?contentId=1210982
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html


93

сприяє співробітництву та регіональної інтеграції її держав-членів, сталому 
розвитку на основі економічного зростання шляхом:

•	 здійснення політичного діалогу;
•	 розробки міжнародно-правових документів, правил і норм;
•	 обміну досвідом та кращими практиками у сфері економіки;
•	 надання технічної допомоги країнам з перехідною економікою.

ЄЕК сприяє підвищенню ефективності діяльності Організації Об’єднаних 
Націй шляхом втілення на регіональному рівні підсумків основних конференцій 
і самітів ООН. Правила процедури ЄЕК ООН визначаються Економічною і 
соціальною Радою ООН.

Міжурядова структура ЄЕК налічує 8 основних органів:
•	 Комітет з екологічної політики;
•	 Комітет з внутрішнього транспорту;
•	 Комітет з розвитку торгівлі і стандартів;
•	 Комітет з інновації, конкуренції та державно-приватного партнерства;
•	 Комітет з лісів та лісового господарства;
•	 Комітет з житлового господарства та землекористування;
•	 Комітет із сталої енергетики;
•	 Конференція європейських статистиків
•	 та понад 60 підпорядкованих їм допоміжних органів (робочих груп та груп  

 експертів тощо).

Під егідою ЄЕК укладено та діє понад 100 міжнародних конвенцій і угод з 
питань охорони довкілля, залізничного, водного та автомобільного транспорту, 
змішаних і контейнерних перевезень, перевезення небезпечних вантажів, 
статистики, торгівлі тощо.

Серед цих міжнародно-правових документів є такі відомі, як Конвенція про 
транскордонне забруднення повітря на великі відстані та протоколи до неї, 
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів з використанням 
книжки МДП, Європейська угода про перевезення небезпечних вантажів, 
стороною яких є наша держава. Деякі з цих конвенцій та угод застосовуються 
не тільки країнами європейського регіону, а і міжнародним співтовариством у 
цілому. 

У рамках діяльності ЄЕК щорічно відбувається понад 120 сесій її робочих 
органів (комітетів, робочих груп, нарад експертів тощо).

За участь України в роботі ЄЕК відповідає низка профільних міністерств, 
відомств і організацій, що надає можливість їхнім представникам не тільки 
одержувати актуальну інформацію щодо економічної, промислової, транспортної, 
екологічної політики європейських країн, обмінюватися здобутим досвідом 
у згаданих сферах, а й брати участь у розробці загальноєвропейських норм, 
відповідних стандартів, інших міжнародно-правових документів.

Представники України входять до складу керівних органів (Бюро) Комітетів 
ЄЕК з внутрішнього транспорту та сталої енергетики.

ЄЕК послідовно розширює співробітництво і координує свою діяльність 
з глобальними програмами та установами ООН (ЮНЕП, ЮНКТАД), СОТ, 
регіональними організаціями та фінансовими структурами (ЄК, ОБСЄ, ОЕСР, 
ЄБРР), а також субрегіональними організаціями (ОЧЕС, ЦЄІ). Комісія надає 
також сприяння реалізації Ініціативи для країн Південно-Східної Європи (СЕКІ), 
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Спеціальної програми для країн Центральної Азії (СПЕКА).

Окремим пріоритетом міжсекторальної роботи Комісії є надання сприяння 
країнам з перехідною економікою. Діяльність у рамках цього важливого для 
України напрямку здійснюється у формі семінарів, навчальних і робочих 
зустрічей з актуальних проблем переходу до ринкової економіки, підготовки 
досліджень і керівних матеріалів з цих питань, надання консультативних послуг 
щодо адаптації галузей економіки до ринкових умов. Секретаріатом Комісії 
підготовлено низку корисних для українських міністерств і відомств досліджень 
і керівних матеріалів з юридичних аспектів приватизації в промисловості, 
залучення іноземних інвестицій, питань розвитку малих і середніх підприємств, 
розширення торгівлі тощо. За сприяння експертів ЄЕК проводиться експертиза 
проектів національних законодавчих актів у галузі транспорту та енергетики.

Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних 
організаціях у Женеві https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2607-jevropejsyka-
jekonomichna-komisija-oon

Постійне представництво України у Женеві
Rue de l’Orangerie 14, 1202 Genève, Switzerland

https://www.google.com/maps/place/Permanent+Mission+of+Ukraine+to+the+UN+Office+and+other+International+Organizations+in+Geneva/@46.2136638,6.1332719,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xabb01ff8a304a2cd!8m2!3d46.2136638!4d6.1332719
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Додаток 8
Організація економічного співробітництва та розвитку3 (ОЕСР)

ОЕСР – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 37 країн. 70 країн 
мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За 
впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ 
разом з МВФ та Світовим банком.

ОЕСР була створена в 1961 році на базі Європейської організації економічного 
співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в 
рамках Плану Маршала з реконструкції Європи після Другої Світової війни.

Організація є майданчиком, де її члени можуть обговорювати та 
визначати напрямки політичного, економічного та соціального розвитку, 
обмінюватися досвідом, знаходити рішення проблем узгодженої політики та 
координувати внутрішню політику. ОЕСР не видає резолюції зобов’язального 
характеру, натомість розробляє рекомендації для урядів держав світу 
щодо удосконалення соціально-економічної політики. Ці рекомендації 
поєднують позитивний досвід, допомагають знайти шляхи вирішення 
спільних проблем, скоординувати внутрішню та зовнішню політику. 

ОЕСР розробляє такі види правових інструментів:
•	 рішення;
•	 рекомендації (зокрема у вигляді настанов, принципів, міжнародних норм 

та стандартів);
•	 декларації;
•	 міжнародні угоди;
•	 домовленості, документи про взаєморозуміння та інше.

Крім того, на ОЕСР покладено функції розробки науково-технічної 
політики, а також вирішення соціальних питань. Статистичні дані ОЕСР 
є першочерговим пріоритетним джерелом для урядів та неурядових 
фінансових, економічних, інвестиційних, промислових установ. Країни-
члени ОЕСР застосовують єдину методологію, що дозволяє використовувати 
її як надійний інструмент аналізу та прогнозу розвитку глобальної економіки. 

Ключові напрями діяльності ОЕСР:

•	 надання допомоги країнам-членам для підвищення рівня їхнього 
економічного та соціального розвитку;

•	 сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, шляхом 
надання технічної допомоги;

•	 налагодження відносин з органами державної влади всіх рівнів країн-
членів;

•	 підтримка зв’язків з іншими міжнародними організаціями для забезпечення 
ефективної співпраці та співробітництва з регіональними економічними 
організаціями;

•	 усунення перешкод в обміні товарами (послугами, роботами);
•	 надання допомоги в професійній підготовці кадрів у сфері науки й техніки. 

3  Виступ 20.10.2021 https://amcu.gov.ua/news/golova-amku-rozvitok-konkurenciyi-ta-kontrol-vitrat-golovni-skladovi-uspishnogo-
reformuvannya-ukrzaliznici 

http://www.oecd.org/
https://amcu.gov.ua/news/golova-amku-rozvitok-konkurenciyi-ta-kontrol-vitrat-golovni-skladovi-uspishnogo-reformuvannya-ukrzaliznici
https://amcu.gov.ua/news/golova-amku-rozvitok-konkurenciyi-ta-kontrol-vitrat-golovni-skladovi-uspishnogo-reformuvannya-ukrzaliznici
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За погодженням із Радою, країни можуть фінансувати окремі програми 
та проекти шляхом виділення грантів. Необхідний обсяг річного бюджету 
організації та програма її роботи визначаються країнами-членами ОЕСР на 
засіданнях Ради.

Щодо співробітництва між Україною та ОЕСР

Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році шляхом 
підписання Кабінетом Міністрів України та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів 
та пільг, що надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано 
Верховною Радою України у липні 1999 року (Закон України від 07.07.99 № 850-XIV). 

7 жовтня 2014 року у штаб-квартирі ОЕСР в Парижі підписано Меморандум 
про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо поглиблення 
співробітництва (далі – Меморандум), що визначає пріоритетні сфери та форми 
співробітництва з ОЕСР на дворічний термін, зокрема:

− розвиток малих та середніх підприємств (МСП);
− боротьба з корупцією;
− державне управління;
− розвиток секторної конкурентоспроможності, зокрема в галузях сільського 

господарства і зеленої економіки;
− управління державними підприємствами;
− удосконалення системи податкового адміністрування;
− розвиток статистики тощо.

  
Від імені Уряду України Меморандум підписав в.о. Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України А.Максюта. Дорученням Кабінету Міністрів України 
від 28.01.2015 №39774/9/1-14 затверджено План заходів з реалізації Меморандуму. 
Координатором роботи з виконання Меморандуму з боку Уряду України є 
Міністерство економіки.

Термін дії Меморандуму з ОЕСР закінчився 7 жовтня 2020 року. Тому 
було підписано Угоду17 між Урядом України і Організацією економічного 
співробітництва та розвитку про відновлення дії Меморандуму про 
взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного 
співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва, що набула 
чинності 12 лютого 2021 року.

Ця Угода оновлює текст Меморандуму з ОЕСР, щоб він відповідав сучасним 
пріоритетам діяльності Уряду, краще відображав розширення співпраці 
між сторонами, яке відбулося протягом останніх років, а також збільшення 
зацікавленості української сторони до нових можливостей поглибленої співпраці 
з ОЕСР, зростання амбіцій з обох сторін. Таким чином термін дії Меморандуму 
продовжено до 7 жовтня 2025 року.

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_010#Text
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Додаток 9
Позиція АМКУ

Розвиток конкуренції та контроль витрат – головні складові успішного 
реформування.

Ефективна робота будь-якої державної компанії, зокрема і такої, яка є 
монополістом, починається зі збалансування інтересів держави, суб’єктів 
природних монополій та споживачів. На цьому наголосила під час свого виступу� 
на конференції в рамках Міжнародної спеціалізованої виставки Rail EXPO 2021 
голова Антимонопольного комітету України О.Піщанська.

Голова АМКУ зазначила, що задля ефективного реформування АТ «УЗ» є сенс 
розглядати і можливість створення національної комісії у сфері транспорту, 
що стала б незалежним регулятором у цій галузі, і анбандлінг підприємства як 
можливість розширення конкуренції у тих сферах, що існують у рамках наявних 
потужностей АТ «УЗ».

На її думку АТ «УЗ» – «це величезний ресурс, який може як приносити кошти держбюджету, 
так і завдавати йому збитків. У минулі роки це державне підприємство чи не найчастіше за 
інших фігурувало у різних справах Антимонопольного комітету. На його адресу було надано чи 
не найбільше рекомендацій Комітету».

Також О.Піщанська звернула увагу на колосальні суми державної підтримки, 
що за погодженням з Антимонопольним комітетом надається товариству та 
створює колосальні можливості для нього. Однак АТ «УЗ» не використовує їх 
повною мірою. Недостатнім є і контроль за витратами.

Крім того АТ «УЗ», як замовник закупівель, часто припускається помилок: 
«Кількість оскаржень закупівель, замовником яких є АТ «УЗ», складає зараз більш ніж 1,5 скарги 
на один тендер. Це досить багато. Ми маємо випадки коли на одного і того ж організатора 
подається різними учасниками торгів по кілька скарг на дискримінаційні умови. Але від 
закупівлі до закупівлі замовник недоліки не виправляє», − зазначила голова АМКУ. 

Загалом у 2021 році на АТ «УЗ» та її філії було подано 327 скарг, і з них у 161 випадку 
Комітетом було встановлено порушення.

Рекомендації АМКУ з проблем, інструментом вирішення яких може бути анбандлінг:

1)  Рекомендації АМКУ від 26.03.2020 №  9-рк «Про запобігання порушенням 
законодавства про захист економічної конкуренції»4 щодо запровадження 
нового Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним 
транспортом, окремі умови якого можуть призвести до ущемлення інтересів замовників 
послуг, за наявності ознак монопольного (домінуючого) становища акціонерного 
товариства «Українська залізниця» на ринку перевезення вантажів залізничним 
транспортом у межах України, можуть містити ознаки порушення, передбаченого 
частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 
перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, що може 
призвести до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання, які були б 
неможливими за умов існування значної конкуренції на цьому ринку.

Зокрема АТ «УЗ»:
- будучи суб’єктом природної монополії на ринку надання в користування 

інфраструктури залізничного транспорту,
- отримавши законодавчо визначені повноваження з управління процесом 

перевезень у внутрішньому й міжнародному сполученнях (диспетчеризації) та
- займаючи монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуг 

магістральних вантажних локомотивів, може визначати умови обороту товарів на 
ринку надання в користування вагонів та безпосередньо визначає можливість 

4  https://amcu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-porushennyam-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-3 

https://amcu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-porushennyam-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-3
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допуску вагонів інших учасників ринку до своєї інфраструктури, тобто має значну 
(суттєву) ринкову владу й можливість впливати на ринок надання в користування вагонів 
на етапі укладання договору між оператором рухомого залізничного складу 
та залізницею для організації процесу перевезення вантажів та на процес 
перевезення вантажів.

Беручи до уваги той факт, що АТ «УЗ» є суб’єктом господарювання, що 
займає монопольне (домінуюче) становище на ринку перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України, АМКУ вважає, що: «споживачі змушені 
будуть навіть у разі незгоди із запропонованими умовами перевезення укладати договори 
через відсутність альтернативи».

2) Рекомендації АМКУ від 28.05.2020 №26-рк «Про запобігання порушенням 
законодавства про захист економічної конкуренції»19 стосовно дій АТ «УЗ», що 
полягають у створенні нерівних умов надання послуг з перевезення вантажів залізничним 
транспортом під час запровадження перевезень вантажів на особливих умовах – 
за розкладом руху маршрутних поїздів, які для окремих вантажовласників дають 
можливість скоротити терміни доставки вантажів, а для інших – за наявності 
дефіциту локомотивного парку АТ «УЗ» та відсутності переробної спроможності 
залізниць – можуть вплинути на своєчасність доставки вантажів та, як наслідок, 
призвести до ущемлення інтересів замовників послуг, за наявності ознак 
монопольного (домінуючого) становища АТ «УЗ» на ринку перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України та можуть містити ознаки порушення, 
які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на цьому ринку.

Зокрема, АМКУ встановлено:
(34) новий порядок організації перевезення вантажів залізничним транспортом 

на особливих умовах порушує баланс інтересів учасників ринку послуг 
перевезення вантажів залізничним транспортом та за наявності абсолютної 
ринкової влади продавця на такому ринку с АТ «Укрзалізниця» − дискримінує 
одних споживачів послуг порівняно з іншими. У той же час, підвищення відсотка 
перевезень вантажів залізничним транспортом на особливих умовах може 
негативним чином вплинути на швидкість доставки вантажів, які перевозяться 
на загальних умовах. 

(35) запровадження АТ «УЗ» перевезень вантажів залізничним транспортом на 
особливих умовах, які порівняно з перевезеннями на звичайних умовах мають 
пріоритетність у швидкості руху, за наявності дефіциту тяги (локомотивного парку 
АТ «УЗ»), може призвести до збільшення строку доставки вантажу як у вагонах 
АТ «АТ», так і у вагонах інших власників, які використовуються для перевезень на 
звичайних умовах, та до погіршення обігу цих вагонів і, відповідно, до зростання 
витрат вантажовласників, чиї вантажі перевозяться на звичайних умовах. 

(36) за таких обставин складається ситуація, у якій АТ «УЗ», зловживаючи 
своїм монопольним становищем на ринку залізничних перевезень, ставить 
вантажовласників перед вибором, чи платити більше за перевезення на 
особливих умовах, чи витрачати більше на залучення вагонів, обіг яких 
знижується, а строки доставки вантажів зростають.

3) Рекомендації АМКУ від 08.10.2020 № 40-рк «Про запобігання порушенням 
законодавства про захист економічної конкуренції»20 стосовно дій АТ «УЗ» , що 
полягають у нав’язуванні в Договорі про надання послуг з організації перевезення 
вантажів залізничним транспортом умов, які стосуються як надання послуг із 
перевезення вантажів залізничним транспортом, так і надання в користування вагонів 
у межах України, що позбавляють вантажовласників можливості обирати окремо послугу з 
перевезення вантажів залізничним транспортом та, як наслідок, можуть призвести 
до ущемлення інтересів замовників послуг, за наявності ознак монопольного 
(домінуючого) становища АТ «УЗ» на ринку перевезення вантажів залізничним 
транспортом у межах України, можуть призвести до порушення, передбаченого 
частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку 

https://amcu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-porushennyam-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-3
https://amcu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-porushennyam-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-3
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перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, що може 
призвести до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання, які були б 
неможливими за умов існування значної конкуренції на цьому ринку.

Зокрема, АМКУ встановлено:
(58) потреба Замовника у використанні власних вагонів АТ  «УЗ» може 

виникнути набагато пізніше, ніж підписано Договір, коли вартість послуги за 
користування вагонами на конкурентному ринку може бути значно нижчою за 
встановлену у Додатку 1-2 до Договору на момент його підписання.

(59) оскільки Замовник вже підписав Договір на умовах, встановлених АТ 
«УЗ», він буде змушений сплачувати за використання власного вагона Перевізника 
не конкурентну ціну, яка сформувалася на той час на ринку, а нав’язану умовами 
Договору.

(61) оскільки Договір включає в себе комплекс послуг, а саме перевезення 
вантажів та надання вантажного вагона для перевезення, Замовник вимушений 
підписати увесь Договір, погодившись на неприйнятні для нього умови Договору в частині 
використання власних вагонів Перевізника.

(86) сьогодні на ринку надання в користування вагонів АТ «УЗ» зазнає 
конкуренції з боку інших операторів рухомого залізничного складу, які можуть 
запропонувати Замовникам нижчу вартість послуги за користування власними 
вагонами.

(87) при цьому в операторів власного рухомого залізничного складу відсутня 
можливість одночасного надання послуг з користування магістральними 
локомотивами, доступу до інфраструктури та управління процесом перевезень 
(диспетчеризації), які АТ «УЗ» надає комплексно під час отримання послуги з 
перевезення вантажів залізничним транспортом.

(88) АТ «УЗ» має значну (суттєву) ринкову владу й можливість впливати на ринок 
надання в користування вагонів на етапі укладання договору між оператором 
рухомого залізничного складу та залізницею для організації процесу перевезення 
вантажів та на процес перевезення вантажів у цілому.

(89) АТ «УЗ», використовуючи свою ринкову владу під час пропозиції укладення 
єдиного Договору, автоматично нав’язує Замовникам умови щодо використання 
вагонів Перевізника у процесі організації перевезення вантажів залізничним 
транспортом.

(90) у разі неприйняття Замовниками пропозиції в цілому щодо умов Договору, 
останні взагалі були б позбавлені можливості отримання послуги з перевезення вантажів 
залізничним транспортом.

(91) Якщо б Замовники, в умовах монополізації ринку перевезення вантажів 
залізничним транспортом, мали б вибір укласти з АТ «УЗ» єдиний договір на 
перевезення вантажів та надання в користування вагонів Перевізника чи укласти 
договір лише на перевезення вантажів залізничним транспортом, тоді нав’язування АТ 
«УЗ» у Договорі умов щодо використання вагонів Перевізника не відбулося б.
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