
ТОМ ІІ - АУДИТ МОЖЛИВОСТЕЙ

За результатами роботи у ІІ півріччі 2021 року
Тимчасова слідча комісія констатує наступні проблемні питання у роботі залізничного

транспорту:

І. Вантажні перевезення. Контроль ТСК
Від здатності залізничного транспорту перевозити вантажі залежить економіка та

обороноздатність України. У період 2015-2020 роки спостерігалися системні проблеми (див.
Висновки та рекомендації, наведені у томі І цього Звіту). Нажаль, у 2021 році, попри збільшення
вантажної бази, АТ «УЗ» не змогла в повній мірі знайти відповіді на системні виклики та
забезпечити перевезення вантажів у потрібних для економіки держави обсягах. Компанія за
рівнем вантажообігу не осягла доепідемічного порогу 2019 року.

За даними Державної служби статистики України (далі - ДССУ), вантажообіг1

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 складав від 426 млрд т-км у 2011 р. до 290 у 2020р., частка залізничного транспорту
складала від 52% у 2009 до 63% у 2014 та у 2020 р. становила 61%. Слід зауважити, що в
абсолютних цифрах у 2020 р. було встановлено антирекорд з найнижчими показником за останні
10 років – 175,6 млрд т-км (-28% до рівня 2011р., -16% до 2014р.) (Діаграма 1.1).

У 2021 році, за оперативними даними, вантажообіг АТ "УЗ" склав 180,6 млрд т-км, що на
2,6% більше за епідемічний 2020 рік, та менше на 1,1% за 2019 рік. При цьому, статистичні дані
показують, що промисловість та аграрії суттєво підвищили свої показники порівняно з 2020 р.
(дані за 11 місяців 2021 р.):

● збирання кукурудзи збільшено на 41,9%;
● збирання пшениці зросло на 29,4%;
● збирання соняшника збільшено на 25,1%;
● видобуток каменю, піску та глини зріс на 19,7%;
● виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей збільшено на 12,2%;
● виробництво чавуну, сталі та феросплавів зросло на 6,3%;
● видобуток металевих руд збільшено на 3,2%;
● видобуток кам'яного та бурого вугілля зріс на 3,0%.

1 Джерело: ДССУ http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tr/tr_rik/vo_v/arh_vo_v_u.htm, оперативні дані
АТ "УЗ" за 2021р

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


Діаграма 1.1
Вантажообіг залізничного транспорту у 2009-2021 рр., млрд т-км

Саме зазначені вантажі є основою вантажної бази перевізної роботи АТ "УЗ", яку формують
залізна та марганцева руди, будівельні вантажі (щебінь, пісок), кам'яне вугілля, зернові вантажі,
чорні метали, флюси.

Разом з тим, слід відзначити, що у 2021 році приріст вантажообігу автомобільного
транспорту (за 11 міс.) у порівнянні з 2020 роком становить 9,6%, проти 2,6% залізничного
транспорту.

Таким чином ТСК констатує, що надалі спостерігається не повне задоволення потреб
економіки у залізничних вантажних перевезеннях, про що, зокрема, свідчить також аналіз змін2

ВВП та вантажообігу. Стабільна раніше кореляція цих показників за останні 3 роки порушена та
перейшла у сталу дивергенцію. ВВП виріс у 2020 році по відношенню до 2015 року на 107,52%, а
вантажообіг АТ "УЗ" становив у 2020 році лише 90,36% до 2015 року. Розрив між реальним ВВП
та вантажообігом АТ «УЗ» у відношенні до базового для розрахунку 2015 року, станом на кінець
2020 року сягав понад 17,16%.

У 2021 р. ситуація дещо погіршилася. Станом на третій квартал 2021 р. відповідний розрив
між зростанням реального ВВП і динамікою зміни вантажообігу АТ «УЗ» становив 17,74%, що
свідчить про формування загрозливого для національної економіки тренду (Діаграма 1.2.).

2 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

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


Діаграма 1.2.

Динаміка змін ВВП та вантажообігу відносно 2015 р., %
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Водночас, слід відзначити, що обсяги перевезень АТ "УЗ" почали демонструвати більш
позитивну динаміку з другого півріччя 2021 року у відношенні до другого півріччя 2019 та 2020
років. Так, у липні 2021 року додатково до липня 2019 року перевезено 1101 тис т, у серпні + 2618
тис т, у вересні + 1481 тис т, у жовтні + 740 тис т, у листопаді + 2632 тис т, у грудні + 2502 тис т.
(діаграма 1.3.) Таким чином, загальна ситуація з обсягами перевезень вантажів у другому півріччі
краща за 2020 і 2019 роки.



(Діаграма 1.3.)

I.I Ключові проблеми та ризики АТ «УЗ»  у вантажних перевезеннях:

Відсутність належних умов щодо перевезень вантажів.
1) На сьогоднішній день відносини з клієнтами виникають на основі договору про надання

послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом.

Відповідно до Цивільного кодексу України, сторонами Договору про надання послуг є
"Виконавець" та "Замовник". При цьому АТ «УЗ», виходячи зі змісту договору, надає низку
додаткових послуг (організація перевезень, ремонтів, відстію вагонів тощо). Проте в предметі
договору чомусь відсутнє визначення, що є кінцевим результатом здійснення таких послуг.
Перевізник ставить собі за мету не доставити вантаж у місце призначення, а здійснити саме
перевезення.

Водночас АТ «УЗ» позиціонує себе як Перевізника, чим суттєво обмежує рамки власної
відповідальності обов’язком доставити довірений їй вантаж вантажовідправником до пункту
призначення. Хоча фактичну функцію договору на перевезення виконує залізнична накладна.

З іншого боку, поняття "Замовник" розмивається на чотирьох суб’єктів (вантажовласник,
вантажовідправник, вантажоодержувач, експедитор (платник)). Отже, протягом одного
перевезення у АТ «УЗ» можуть одночасно виникнути різного роду правовідносини з усіма цими
суб’єктами. При цьому не враховано, що замовником послуги з АТ «УЗ» може бути "оператор
рухомого складу" та/або "власник вагону".

Договір взагалі не враховує права та обмеження відповідальності експедитора, як одного з
учасників перевізного процесу. Насамперед неврегульованість статусу "Платника" призводить до
того, що кошти можуть бути списані з експедитора за дії\бездіяльність, вчинені



вантажовідправником або вантажоодержувачем. Обмеженість у правах експедитора не дає
нормативних та договірних підстав надавати платнику документальні та фактичні підтвердження
списання коштів, що зі свого боку ускладнює документальне підтвердження експедитором
понесених витрат.

Приведемо приклад, у яких статусах можуть будуватися відносини між "Замовником" та "
Виконавцем" протягом одного перевезення:

З огляду на те, що договором встановлюється коло відносин, яке значно ширше від
нормативних, то доцільним та необхідним було б:

●визначити поняття "платник", "вантажовласник", "вантажовідправник",
"вантажоодержувач", "експедитор";

●виокремити у Договорі права, обов’язки та відповідальність платника, вантажовласника,
вантажовідправника, вантажоодержувача, оператора рухомого складу.

Також в умовах конкуренції за ринок вантажоперевезень слід вказати на необхідність
прояву гнучкості АТ «УЗ» в питаннях маршрутних відправок. Зокрема, запропонувати клієнтам
не лише прямі маршрутні відправки, а й термінове включення послуги маршрутних відправок з
розпиленням (за умови скорочення кількості переробок маршруту на попутних технічних
станціях).

Варто зазначити, що така можливість передбачена нормативно-правовими актами (наказ
МІУ від 28.05.2002 №334). Проте Перевізник не проявляє реальних клієнтоорієнтованих ініціатив
з поліпшення логістики, які могли би дозволити:

- зменшити власні витрати;

- конкурувати з приватним парком;

- почати впроваджувати адекватні заходи щодо нормалізації процесів власної логістики;

- створити додатковий привід показати індивідуальну унікальність і важливість кожного
конкретного вантажовідправника/вантажоодержувача.

Загалом договірні умови є загальними, не враховують особливості перевезень за
номенклатурою вантажів, родом рухомого складу та сезонності перевезень. Через це, під час
природньої зміни кон’юнктури ринку протягом року АТ «УЗ» пропонує своїм клієнтам зміни
умови договору, що не відповідають ані інтересам клієнтів, ані інтересам самої залізниці.



Порушення нормативно-правових актів, відсутність персональної відповідальності
2) В ході перевірки ТСК встановлено низку грубих порушень діючих нормативно-правових

актів (далі - НПА), які носять масовий характер, суттєво обмежують права вантажовласників та
генерують корупційні ризики.

Зокрема, в пункті 5.1. проміжного звіту ТСК (Том І) описано неправомірне стягнення
подвійної оплати за обслуговування так званих "малодіяльних станцій", а саме:

Рішенням правління АТ «УЗ» від 18.12.2018 №Ц-64-101 Ком.т з перевищенням
повноважень затверджено та введено "Порядок проведення рейтинг – аналізів діяльності
вантажних станцій АТ «УЗ». Відповідно до Порядку визначено перелік "малодіяльних станцій"
(таких на 01.09.2020 нараховувалося 248) та в порушення вимог Тарифного керівництва
встановлено з грудня 2018р. – січня 2019р. подвійну плату за подачу і прибирання вантажних
вагонів та супутні роботи. Такі протиправні дії призвели до втрати за 2019 р. вантажообігу, який
пов'язаний з роботою таких станцій, на 23%, що еквівалентно втраті товариством близько 600
млн грн загальних доходів від перевезень. При цьому отримані додаткові доходи від завищення
тарифів для зазначених станцій склали лише 140 млн грн.

Рішенням Антимонопольного комітету України від 6 серпня 2020 р. №470-р за такі дії на АТ
«УЗ» накладено штраф у розмірі 18,28 млн грн, який підтверджено судом.

Відповідно до пропозицій ТСК, вищезазначені рішення правління АТ «УЗ» були скасовані
та 10.12.2021 оприлюднено нову редакцію Договору про надання послуг з організації перевезень
вантажів залізничним транспортом. Зміни, прийняті рішенням правління АТ «УЗ» від 09.12.2021
вступають в дію 10.01.2022.

Відповідно до рекомендацій, викладених у проміжному звіті ТСК, матеріали розслідування
зазначених протиправних дій тодішнього голови Правління Є.Кравцова, що призвели до прямих
збитків АТ «УЗ» у розмірі 18,28 млн грн, передані відповідним слідчим органам. Однак,
органами управління АТ «УЗ» не здійснено жодних заходів для стягнення в судовому порядку
збитків, нанесених державній компанії колишнім керівником Є.Кравцовим.

ТСК рекомендує:
Генеральному прокурору України, Керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

та директору НАБУ взяти на особистий контроль розслідування корупційних злочинів вчинених
керівниками АТ «УЗ» в особливо великих розмірах, та направити для долучення до матеріалів
кримінального провадження/внесення відомостей до ЄРДР за фактом розтрати коштів АТ «УЗ» в
особливо великих розмірах в сумі 18,28 млн. грн., що більше чим в 600 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян, шляхом зловживання службовим становищем, за
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України та
інших статей.

Також ТСК у п.5 проміжного звіту (Том І) відзначало самоправне введення правлінням АТ
«УЗ» (протокол №Ц-45/123 від 30.12.2020) з 16.01.2021 нової форми договору про організацію
перевезень вантажів, тоді як Статутом залізниць України, затвердженим постановою Уряду від
06.04.1998 №457, та наказом Мінтрансу від 01.12.2008 №1454 визначена інша форма такого
договору, яка є публічною і не може самоправно змінюватись суб’єктами господарювання.

Завдяки новій формі договору АТ «УЗ» створило можливості в рамках довгострокового
договору на перевезення надавати в користування свої вагони за постійними ставками для
окремих клієнтів, що є явно корупційним.

Відповідно до рішення правління АТ «УЗ» від 30.12.2020 №Ц-45/123 Ком.т. АТ «УЗ» 18‐19
січня 2021 року провела в ЄТС "Prozorro_Продажі" "голландські аукціони" з продажу послуги



перевезення з узгодженими строками та обсягами у вагонах Перевізника (АТ «УЗ») на один та на
три роки (надалі довгострокові контракти). АТ «УЗ» реалізувала 21 лот на 1,26 млн
вагоновідправлень строком на три роки (загальна кількість проданих вагоновідправлень, з
врахуванням однорічних довгострокових контрактів, була 1,56 млн вагоновідправлень). За
переможцем торгів було заброньовано з 1 лютого 2021 по 31 грудня 2024 року майже половину
власного робочого парку піввагонів АТ «УЗ». Єдиним учасником і переможцем аукціону за
трирічні лоти з мінімальною ціною у 480 грн на добу при стартовій ставці 800 грн на добу стала
компанія ТОВ "Метінвест‐Шіппінг", яка входить до холдингу СКМ.

Тимчасовою слідчою комісією було рекомендовано передати матеріали розслідування щодо
збиткового для АТ «УЗ» договору з ТОВ "Метінвест – Шіппінг", який носить ознаки
корупційного, відповідним правоохоронним (слідчим) органам (ТСК це зробило - інформацію
було передано до Офісу Генерального прокурора, НАБУ, ДБР та інших правоохоронних органів).
Але, з боку правління АТ «УЗ» у 2021 році, попри рекомендації ТСК, були відсутні будь-які
ініціативи щодо запровадження недискримінаційного підходу до встановлення плати за
користування вагонами та щодо скасування або перегляду умов трирічних довгострокових
договорів.

На запит ТСК АТ «УЗ» надано наступну інформацію щодо доходів від довгострокових
договорів: у лютому-вересні 2021 року було здійснено 290 020 вагоновідправлень за
довгостроковими договорами. Дохід від плати за використання вагонів за цими договорами склав
830 633 тис. грн.

Водночас, ТСК надіслано уточнюючий запит до АТ «УЗ» щодо доходів від вагонної
складової. Зроблено вибірковий аналіз статистичної інформації за вересень 2021 року, яка
надійшла у відповіді на запит ТСК від АТ "УЗ". Так, зокрема, встановлено, що на виконання
довгострокових договорів з експедиторськими компаніями, зокрема, і з "Метінвест-Шіппінг" у
вересні 2021 року задіяно 17398 напіввагонів.

Для перевезень на загальних умовах та умовах спотових контрактів за аукціонами
"Prozorro_Продажі" у вересні 2021 року задіяно 16466 вагони (майже на 1000 вагонів менше!)

При цьому дохід отриманий за вагонну складову по довгостроковим контрактам за вересень
2021 року становить - 171 млн гривень, а на загальних умовах за той же період – 258,6 млн
гривень. Тобто, при менших обсягах перевезень АТ «УЗ» отримала від роботи не за
довгостроковими контрактами від звичайних клієнтів на 87,6 млн грн більше.

Таким чином, недоотримані доходи АТ "УЗ" лише за вересень 2021 року становлять 87,6
млн грн. Загальна сума недоотриманих доходних надходжень АТ "УЗ" лише за
лютий-грудень 2021 року може становити понад 1 млрд грн (з врахуванням понижуючого
коефіцієнту на порожній пробіг для вагонів, задіяних на виконання довгострокових контрактів
14,3%).

ТСК рекомендує:
Керівництву АТ «УЗ» та Наглядовій раді АТ «УЗ» невідкладно вжити заходів, спрямованих

на скасування довгострокових трирічних договорів, через які державна компанія недоотримує
доходи з лютого 2021 року. Правоохоронним органам ініціювати розслідування фактів нанесення
збитків АТ «УЗ» шляхом укладення довгострокових договорів відповідно до рішення правління
АТ «УЗ» від 30 грудня 2020 року та за результатами проведення АТ «УЗ» 18‐19 січня 2021 року
торгів в ЕТС "Prozorro.Продажі" з продажу послуги перевезення з узгодженими строками та
обсягами у вагонах Перевізника АТ «УЗ»  на один та на три роки.



Переорієнтація перевезень зерна від Укрзалізниці до автомобільного та водного
транспорту.

Україна у 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) зібрала рекордний урожай
зернових та зернобобових культур – 84,6 млн (+19,7 млн тонн до попереднього року).

Збір рекордного урожаю зернових дозволив суттєво збільшити обсяги перевезення зерна
підприємствам транспорту та наростити обсяги експорту зернових, зернобобових культур і
борошна.

За даними Мінагрополітики з початку 2021/2022 маркетингового року (липень-грудень 2021
року) Україна вже експортувала 32,6  млн. тонн зернових, зернобобових культур і борошна, що на
6,7 млн. тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року. При цьому
експорт зерна здійснюється морським, залізничним, автомобільним і річковим транспортом, а
перевезення зерна до морських і річкових портів виконується залізничним та автомобільним
транспортом.

Укрзалізниця за липень-грудень 2021 року перевезла на експорт 18,5 млн. тонн зерна і
продуктів помелу та до відповідного періоду минулого року збільшила перевезення лише на
1,6 млн. тонн.

А от іншими видами транспорту за цей період суттєво наростили перевезення зерна та
борошна до 14,1 млн тонн, що на 5,1 млн. тонн більше ніж за аналогічний період минулого
маркетингового року.

Таким чином постійні проблеми в Укрзалізниці (велика кількість «кинутих» поїздів,
зростання обороту вантажних вагонів, нестача робочих локомотивів, нестача локомотивних
бригад, погана організація вивозу зерна та роботи з морськими портами) призводять до
переорієнтації перевезень зерна на автомобільний і річковий транспорт. Зі зміною керівництва
Укрзалізниці ситуація не змінилася.

Якщо порівняти показники з 2019/2020 маркетинговим роком, то автомобільний і водний
транспорт наростили перевезення зерна і борошна на експорт на 1,2 млн тонн, тоді як
Укрзалізниця знизила перевезення на 0,2 млн тонн. При цьому парк вагонів-зерновозів у
липні-грудні 2019 році був на рівні 26 тис. вагонів, а у липні-грудні 2021 року він зріс до 31 тис.
вагонів (+19%). Таким чином при зростанні парку зерновозів на 5 тис. вагонів збільшення
експорту зерна по Укрзалізниці не відбулося, тому що зерновози стали їхати гірше. Якщо раніше
вагони-зерновози робили повний рейс за 7-8 днів, то зараз цей показник суттєво погіршився до
14-16 днів.

Дефіцит піввагонів, значна зношеність парку АТ «УЗ», розтягування термінів
досягнення граничного віку вантажними вагонами.

У 2021 році питання дефіциту піввагонів власності AT АТ «УЗ», а також проблема ïx
незадовільного технічного стану загострилися. Корисний парк піввагонів власності AT АТ «УЗ»
кожного року скорочується i за період з серпня 2018 року, по теперішній час зменшився
розрахунково на 28,5% (на понад 7,5 тис. од.) та нині становить близько 19,6 тис. одиниць, тоді
як для забезпечення заявок відправників в повному обсязі (за умови відсутності проблем з
тягою) необхідно (за даними АТ «УЗ» ) не менше 23 тис. одиниць.



Негативна динаміка забезпечення вантажовідправників вантажними вагонами, відповідно
до пояснень АТ «УЗ», обумовлена невмінням прогнозувати ризики та відсутністю достатнього
оновлення парку вагонів компанії. Більше того, АТ «УЗ» звинувачує (лист на ТСК
№Ц-2-88/4430-21 від 31.08.2021) у своїх провалах з організацією забезпечення перевезень
клієнтів-вантажовідправників, що свідчить про невміння менеджменту АТ «УЗ» організовувати
логістику. Так, зокрема, серед причин відсутності достатнього забезпечення перевезень вагонами
зазначається: наявний парк піввагонів Перевізника на сьогодні складає 19,6 тис одиниць та має
значний амортизаційний знос; повільне вивантаження вагонів вантажоодержувачами; сезонний
дефіцит тягового рухомого складу через забезпечення вивозу нового врожаю зернових в порти на
експорт; проблема дефіциту працівників основних професій, в тому числі складачів поїздів та
оглядачів вагонів; ріст пасажирських перевезень, для забезпечення яких залучаються
локомотиви з вантажних перевезень (що є нонсенсом і економічним злочином проти компанії,
пасажирооборот у 2021році склав лише 54% від рівня доепідемічного 2019 року); проведення
планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі (ремонт верхньої будови колії - це
взагалі щорічний обсяг робіт, причому в 2021 році особливого збільшення обсягів ремонтів не
спостерігалося).

Окрім того, як зазначається у відповіді АТ «УЗ» на запит ТСК, існують проблемні
питання фінансово-господарської діяльності вагонного господарства, а саме:
неукомплектованість штатної чисельності працівників вагоноремонтних підприємств. При
штатній чисельності по вагонному господарству АТ «УЗ» 20062 чол., середньооблікова
чисельність 18460, дефіцит до середньооблікової чисельності 1602 чол., з них 1355 робочих
спеціальностей.

У 2021 році зафіксовано критично низьке забезпечення вагоноремонтних підприємств АТ
«УЗ» МТЦ для проведення ремонтів. Так, при плані 3064 млн грн з ПДВ, фактично поставки
ТМЦ забезпечені на рівні 192 млн грн, або лише 6,2% до плану.

Через існуючий технічний стан українських вантажних вагонів переважна більшість їх
позапланових ремонтів в експлуатації відбувається через несправність кузовів та рам. За
підсумками аналізу позапланових ремонтів 2019 року із загальної кількості 271,5 тис. ремонтів
84% (227.9 тис. ремонтів) відбулось через несправність рам та кузовів.

Зношені вантажні вагони потрапляють у позапланові ремонти практично після кожного
вивантаження або перед кожним навантаженням, що здорожчує їх експлуатацію для державної
компанії АТ «УЗ» майже на 50%. Для виконання таких ремонтів виконується відчеплення
несправних вагонів практично від всіх вантажних поїздів, що негативно впливає на обертання
вагонів та порушує нормальну технологію перевізного процесу. Для організації позапланових
ремонтів залучаються технічні засоби та персонал, які призначені для забезпечення перевізного
процесу.

Міністерством інфраструктури України видано наказ від 30.11.2021 р. №647 “Про
затвердження Порядку проведення комплексу діагностичних, ремонтних та реєстраційних
операцій, спрямованих на продовження строку експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних
вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення
вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств), установленого виробником,
строків продовження експлуатації таких вагонів”. Відповідно до додатку наказу, (Додаток до
Порядку проведення комплексу діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій,
спрямованих на продовження строку експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів
підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у



виробничих цілях в межах території таких підприємств), установленого виробником), (надалі
Додаток), встановлено строки продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних
вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення
вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств). Строки продовження
експлуатації та граничні строки експлуатації у вказаному Додатку розраховані з 2022 року по
2031 рік і далі.

У попередній версії даного Додатку до наказу, який було оприлюднено з проєктом наказу на
сайті МІУ 8 Жовтня 2021 року, строки продовження експлуатації та граничні строки експлуатації
були розраховані на 2022-2028 рік і далі.

Не готовність вагоноремонтних та вагонобудівних підприємств АТ «УЗ» до заміщення
вагонів, які вибуватимуть у зв’язку з досягнення граничних строків служби.

ТСК констатує, що вагоноремонтні підприємства АТ «УЗ» , які мають достатні потужності
та займалися будівництвом вантажних вагонів, зокрема, піввагонів та зерновозів, можуть
виявитися не готовими навіть до лояльного вибуття рухомого складу через досягнення ним
граничного віку, яке передбачено чинним наказом Міністерства інфраструктури України та
Додатком до нього.

Так, на запит ТСК АТ «УЗ» надало відповідь №Ц-4-88/6151-21 від 14.12.2021 року, в якій
зазначено, що у 2019 році в АТ «УЗ» на власних потужностях було виготовлено 21 вантажний
вагон, в 2020 – 0 вагонів, в 2021 – 8 вагонів. Що може свідчити про втрату достатнього
виробничого та кадрового потенціалу для виготовлення вантажних вагонів у достатній кількості в
разі масового вибуття у зв’язку з досягненням граничного терміну служби.

На сьогодні на таких підприємствах бракує професійних кадрів, деталей та навіть кисню
для зварювальних апаратів. За три роки повністю порушено виробничі ланцюги будівництва
вагонів. Крім того, так і не створено конкуренції ринку виготовлення лиття. На сьогодні
суцільнокатні колеса виготовляє лише ТОВ "Інтерпайп Україна", а ринок литих деталей візків
поділили між собою ПАТ "КСЗ" та ПрАТ "Азовелектросталь".

Враховуючи вищевикладене, існує великий ризик в черговий раз не витратити кредитні (або
державні кошти), не виконати план капітальних інвестицій та сплачувати лише % банкам за
користування коштами.

При цьому, керівництво АТ «УЗ» заявляє про готовність у 2022 році повернутися до
обсягів виготовлення вантажних вагонів на власних потужностях у наступних обсягах: 2022 рік –
1496 вагонів, з них 50 зерновозів, 2023 рік – 1800 вагонів, з них 300 зерновозів, 2024 рік – 1900
вагонів з них 400 зерновозів. Але наразі ТСК вбачає у таких планах необгрунтований оптимізм.

Разом з тим, навіть такі планові обсяги виробництва вантажних вагонів на власних
підприємствах, якщо вони і будуть втілені у життя, не зможуть забезпечити потреб АТ «УЗ» у
компенсації вагонів, які будуть вибувати у зв’язку з досягненням граничного терміну
експлуатації. Це означає, що АТ «УЗ» або оператор вантажних вагонів, який утвориться в
результаті анбандлінгу, не зможе компенсувати вибуття вантажних вагонів.

До вибуття вагонів необхідно планомірно готуватися вже з 2022 року, оскільки протягом
найближчих 6 років незворотно вибуде 18,7 тис піввагонів АТ «УЗ» . Піковими будуть 2025-2028
роки. Максимальне вибуття відбудеться у 2026 році – 6,7 тис піввагонів АТ «УЗ». Така сама
складна ситуація з вибуттям хоперів для перевезень зерна власності АТ «УЗ». Вибуття у



2022-2028 роках зерновозів власності АТ «УЗ» становитиме 8,9 тис вагонів. Загальне вибуття
вагонів АТ «УЗ» за 2022-2028 роки становитиме 27,6 тис вагонів. Таким чином, щоб рівномірно
та без авралів компенсувати вибуття піввагонів АТ «УЗ» необхідно щорічно виготовляти на
заводах компанії від 4,6 тис піввагонів. Але АТ «УЗ» ставить собі на 2022-2024 роки занижені
плани з будівництва піввагонів на рівні 1,5 тис одиниць на рік, чим відтягує вирішення проблеми
та перекладає відповідальність на менеджмент, який буде працювати у 2025-2028 роках. У зв’язку
з цим ТСК наполягає на перегляді, в бік збільшення, планів з будівництва вагонів на філіях
компанії: "Дарницький вагоноремонтний завод", "Панютінський вагоноремонтний завод" та
"Стрийський вагоноремонтний завод".

При цьому, ситуація погіршується ще й дискримінаційними довгостроковими договорами.
Потреба з закриття зобов’язань по довгостроковим договорам становить понад – 45 000
вагоновідправлень на місяць.

Встановлений самою АТ «УЗ» (довгостроковими контрактами) дефіцит піввагонів
призводить до того, що фактична середня річна ставка на піввагон (не за довгостроковими3

договорами), згідно з даними ЦТЛ АТ «УЗ», становила 894,5 грн/добу. А на спотових торгах
середньозважена ставка за піввагон доходила у вересні-листопаді 2021 року до 3000 грн/добу, що
на 2520 грн більше, аніж за довгостроковими договорами, укладеними АТ «УЗ» з
експедиторськими фірмами.

Часу на виконання рекомендацій ТСК щодо перегляду довгострокових договорів було
вдосталь: до початку "високого" сезону перевезень, але не вчинено жодних дій щодо розірвання
або зміни умов довготривалих договорів.

Проте, через бездіяльність щодо встановлення фактів кримінальних правопорушень при
укладенні довгострокових договорів, наразі не тільки АТ «УЗ» недоотримує доходи (через
занижену собівартість договорів, про що йдеться в проміжному Звіті ТСК) а й
вантажовідправники (через штучно створений дефіцит вагонів).

Зокрема і через впровадження довгострокових договорів виник дефіцит справного і
придатного в комерційному відношенні піввагона власності АТ "УЗ". Керівництво АТ «УЗ»
прийняло слабкі та фінансово не обґрунтовані кроки по заміщенню дефіциту піввагонів на ринку
вантажних перевезень і задовільняло частково потребу клієнтів у піввагоні іншим рухомим
складом. Зокрема, вагонами - зерновозами власності АТ «УЗ», застосовуючи практику з подачею
вагонів-зерновозів взамін піввагонів, перевозячи: піски, мінеральні добрива, щебеневу продукцію
та інші вантажі, які не передбачено для завантаження та перевезення у вагонах - зерновозах. При
цьому в піковий період вантажних залізничних перевезень була встановлена жалюгідна плата за
подобове користування вагоном – зерновозом, яка становила – 111 грн. без врахування ПДВ, у
той же час, приватні вагони – зерновози активно зайняті вантажними перевезеннями профільної
продукції за ціною подобової плати від 350 грн. до 500 грн без врахування ПДВ.

Рішення АТ «УЗ» про заміну дефіциту парку піввагонів вагонами – зерновозами не
вирішило цього дефіциту, не призвело до збільшення надходжень від подобової плати за
користування вагонами - зерновозами, але призвело до ризику втрати майна, руйнування вагона –
зерновоза власності АТ «УЗ» . Надаючи під перевезення за низькою подобовою ставкою під
вантажі, які не передбачено для перевезення у цьому типі вагонів, та відміна 20% оплати за
особливі умови перевезення вантажів у вагонах, не передбачених для перевезення таких
вантажів, керівництво вантажної вертикалі позбавило АТ «УЗ» шансів на резервування коштів

3 https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tariff_conditions/stavky/stavky21/



для організації поточних ремонтів, відновлення цих вагонів в подальшому та резервування
коштів на побудову нових вагонів цього типу.

Щорічно недоотримані доходи від такої діяльності можуть становити понад 360 млн
грн.

Критичний стан локомотивів

Станом на 01.08.2021 в інвентарному парку локомотивного господарства AT «УЗ»
обліковується 1747 од. вантажних локомотивів, а саме: електровозів — 1115,5 од. (знос - 93,81 %),
тепловозів — 631,5 од. (знос - 95,5 %). З перепробігом на капітальний та поточні види ремонту
знаходяться 603 локомотиви, зокрема, 453 тепловози.

На даний час в експлуатаційному парку знаходиться лише 74l одиниця вантажних
електровозів та 204 одиниці вантажних тепловозів. Потребують значного відновлення 175
одиниць електровозів та 254,5 одиниць тепловозів.

У 2021 році капітально було відремонтовано лише 134 локомотиви. І це при наявності в АТ
«УЗ»  трьох локомотиворемонтних заводів, потужності яких завантажено менше ніж на 50%.

3 метою покращення технічного стану парку тягового рухомого складу правлінням AT «УЗ»
затверджено Концепцію (прогнозну) роботи з парком локомотивів AT «УЗ» до 2033 року
(протокол від 27.05.2021№ Ц-56/64 Ком.т.). Зазначеною Концепцією передбачається поступове у
період до 2033 року оновлення парку локомотивів шляхом закупівлі 315 нових вантажних
електровозів:

●55 од. — постійного струму,

●180 од. — змінного струму,

●80 од. — подвійного живлення на загальну суму 47,855 млрд. грн. без ПДВ.

Однак, слід зазначити, що наразі ці плани мають примарну перспективу та в короткій
перспективі не виправлять ситуацію зі станом тягового рухомого складу для вантажних
перевезень, адже на у 2022 році заплановано придбання лише 5 од. вантажних електровозів
подвійного живлення.

Разом з тим, за період 2015 - 8 міс 2021 року сталося 146 пожеж на локомотивах АТ «УЗ»
та нанесено збитків через пожежі на суму понад 26 млн грн. (дані АТ «УЗ» ).

Колійне господарство у критичному стані
Наразі капітального ремонту потребує 25% головних залізничних колій, а реконструкції –

ще 10%, загалом близько 10 тис. км. залізничних колій.

Так, починаючи із 2016 р. витрати на ремонт інфраструктури й обслуговування
безпідставно скорочені проти 2012 р. у 3,5 рази. Навіть поточні потреби, розраховані фахівцями
АТ «УЗ» , реалізовані за 5 років лише на 37% — недовкладення 16,8 млрд грн.

Залізнична колія повинна постійно забезпечувати безперебійний і безпечний рух поїздів зі
встановленими швидкостями і навантаженнями, які передаються від колісної пари на рейки.

Щорічні експлуатаційні витрати колійного господарства складають приблизно 22,1% від
загальномережевих.

У 2021 р. ситуація зі станом інфраструктури наблизилася до критичної межі та має суттєві
ознаки загрози безпеці критичної інфраструктури.



Через неможливість подальшої експлуатації в останні роки закрито: 0,4 тис. км головних та
1,8 тис. км станційних колій, 2,5 тис. стрілочних переводів. Встановлено 31,8 тис. обмежень
швидкості руху поїздів. На 272 км головних колій швидкість руху обмежена до 25 км/год або
навіть до 15 км/год, що є аварійним режимом пропуску поїздів.

Загальна вартість відкладених ремонтно-відновлювальних робіт капітального характеру
становить 52,0 млрд грн у сьогоднішніх цінах.

За даними АТ «УЗ»,  виконано ремонтів у 2021 році станом на 01.12.2021:
●Реконструкція – 179,3 км
●КР – 131,1 км
Обсягу проведених АТ «УЗ» ремонтів колії критично мало, враховуючи прострочену

потребу у капітальному ремонті та реконструкції 10 тис км колій АТ «УЗ» . Робіт, виконаних у
2021 році, не достатньо навіть для того, щоб утримати ситуацію. Кількість прострочених
кілометрів ремонтів колії зростає.

Так, за 9 місяців 2021 року протяжність головних колій, що потребують капремонту і
реконструкції, збільшилася на 626,8 км (+6,85%) у порівнянні з 2020 роком (з 9145,3 км до 9772,1
км). Це призводить до випадків аварій, сходжень вантажних вагонів, зменшення швидкості
доставки вантажів тощо.

У березні 2021 року було допущено аварію з поїздом Інтерсіті+. В результаті перевірки ТСК
на місці події було встановлено наступні факти:

Резонансний випадок сходження 6-ти вагонів поїзду №731 Інтерсіті+ на перегоні
Славгород-Південний – Новогуполівка трапився 29.03.2021. При прямуванні у правій кривій
1058км., пікет 5., побачивши перешкоду для безпечного руху поїзда, а саме різке відхилення колії
за напрямком в плані, машиністом було застосовано екстрене гальмування. Відбувся зсув колії на
930мм. в бік міжколійного простору з послідуючим сходженням рухомого складу.

Порушення технології виконання робіт з ремонту колії внаслідок систематичної відсутності
необхідних матеріалів та брак дієвого контролю за якістю робіт. Комісія дійшла висновку, що
причиною транспортної події сходження 6-ти вагонів поїзда №731 став зсув решітки безстикової
колії під рухомим складом відносно осі в сторону парної колії. Причина зсуву – втрата стійкості
безстикової колії під час усунення відхилення у плані за допомогою гідравлічних приладів при
наявності стискуючих напружень в правій пліті безстикової колії . Це сталося внаслідок угону
плітей безстикової колії. Оглядом місця транспортної події встановлено, що дефектні скріплення
складають 21%, поодиноко відсутні рейкові прокладки до 27%.

У 2019 році при осінньому комісійному огляді колії було виявлено на цій дільниці пліті, з
повздовжнім переміщенням (угону) з 1155км. пікет 10 до 1060км. пікет 2. Було виконано роботи
по розрядці плітей з метою усунення угону, але підрейкові прокладки не вкладалися у зв’язку з їх
відсутністю. Для своєчасного усунення несправностей, виявлених під час осіннього комісійного
огляду, було надано заявку на службу колії, але матеріалів ВБК (верхня будова колії) надано не
було. Для виконання цих робіт згідно технології потрібно 18000 підрейкових прокладок для
суцільної заміни, але за весь 2019 рік дистанцією колії отримано 5160шт. підрейкових прокладок.
Дистанцією колії було виявлено пліті, що втратили температуру закріплення експлуатації та при
роботі колійних машин у кількості 52шт. та пліті підтверджені повздовжнім переміщенням у
кількості 20шт. На всіх цих плітях виконувались роботи без вкладання матеріалів ВБК або
матеріали вкладалися в обмеженій кількості внаслідок систематичної відсутності матеріалів ВБК
в 2018, 2019, 2020  роках, хоча всі відповідні заявки на матеріали направлялися.



Відсутність мінімально необхідної кількості працівників для утримання колії внаслідок
неефективної роботи щодо утримання та мотивації персоналу: протягом 2015-2020 років штат
дистанції колії, яка обслуговує ділянку, де стався схід, скоротився з 365 до 278 працівників. Після
аварії керівництво почало вживати певних заходів і укомплектованість зросла до 57% від
нормативної чисельності.

По другому околодку Запорізької дистанції колії 2020-2021 рік укомплектованість монтерів
колії складала від 40 до 55% від нормативної чисельності. Це менше критичного рівня, що не
дозволяє витримувати технології оглядів та утримувати колію. Систематична відсутність
бригадирів колії а також колійних майстрів призвела до погіршення поточного утримання колії.

Так, згідно наказу № П5/1645 від 02.07.2019 року начальника служби колії гранична штатна
чисельність скоротилась на 7 штатних одиниць, згідно телеграфної вказівки №НЗК-7-5/37 від
27.05.2020 вилучені із штатних розписів підпорядкованих структурних підрозділів усіх штатних
одиниць, які є вакантними. Дистанцією колії скорочено 19 штатних одиниць. Що привело до
неможливості виконувати роботи по утриманню колії згідно технологічного процесу в повному
обсязі. (підтверджуючи матеріали в додатку 2)

Критично низький рівень забезпечення спецодягом, неконкурентна заробітна плата:
протягом 2019-2020 років в СП Запорізька Дистанція колії склалась критична ситуація із
забезпеченням працівників спецодягом та спецвзуттям. Працівники, які приймались на роботу не
забезпечувались спецодягом та спецвзуттям з причини його відсутності в коморі дистанції колії.
Згідно з розрахунковою заявкою на 2020 рік відповідно до норм безоплатної видачі спецодягу та
спецвзуття, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України №141 від 30.01.2017
року працівники не забезпечувались костюмами бавовняними та черевиками шкіряними, що
стало додатковим фактором неналежних умов праці та мотивації для кандидатів на прийняття
працівників на роботу. Крім того низький рівень заробітної плати також став суттєвим фактором
недоукомплектування штату працівників дистанції колії. Середня заробітна плата в Запорізькому
регіоні складає 13-15 тис грн. в порівнянні з заробітної платою працівників колії в межах :
монтер колії -8500грн., газоелектрозварювальник – 4900грн.., водій – 4900грн. (Станом на квітень
2021року) Це приводить до масового звільнення працівників до сторонніх організацій.

Схожа ситуація діагностується по всій мережі залізниць України, що загрожує безпеці руху.

Відсутність автоматизації розподілу порожніх вагонів

Відключення автоматизованої системи розподілу вантажних вагонів власності АТ «УЗ»
призводить до перепробігу порожніх вагонів, спричиняє не раціональний їх розподіл, фактично
весь парк вантажних вагонів власності АТ «УЗ» розподіляється регулювальними заходами.
Відміна процедури формування електронного перевізного документу на переміщення
порожнього вагону власності АТ «УЗ» збільшує корупційні ризики по розподілу вагона. При
виконанні здвоєних операцій не враховуються нарахування компенсації плати з повернення
порожнього вагону за визначеним коефіцієнтом.

АТ «УЗ» недоотримує доходи від не контрольованого порожнього пробігу вантажних
вагонів власності АТ «УЗ», не нарахування компенсаційної плати з повернення порожнього
вагону за визначеним коефіцієнтом при  здвоєних операціях.

Недоотримані доходи від такої діяльності можуть становити понад 105 млн грн за рік.



Втрати на експортно-імпортних перевезеннях

АТ «УЗ» втрачає на експортних і імпортних вантажних потоках, через власну не
визначеність і відсутність будь-якої стратегії. У АТ «УЗ» досі відсутні прямі угоди на поточний
ремонт власного вантажного рухомого складу на території залізничних адміністрацій інших
держав. В АТ «УЗ» не виконано жодних заходів по заохоченню та популяризації послуг з
перевезення вантажів в режимі експорту та імпорту в вагонах власного парку. Всі зобов’язання на
поточний ремонт при виконанні експортних і імпортних перевезень та зобов’язання по
поверненню вантажного рухомого складу АТ «УЗ» покладає на експортера, на відміну від інших
власників вантажного рухомого складу, які цю функцію забезпечують по господарницьки
самостійно. Тому цей сегмент вантажних перевезень в вагонах власності АТ «УЗ» не є
популярним, не користується попитом серед експортерів та імпортерів. АТ «УЗ» втратила
ініціативу з організації експортних та імпортних відправок у власному парку вантажних вагонів
на довгі часи, так як певна кількість вантажних експортних і імпортних потоків через відсутність
підтримки залізниці власного парку перейшла на автомобільний транспорт, або на вагони інших
власників, чи на вагони власності залізничних адміністрацій інших держав, у тому числі
Російської Федерації.

Втрата транзиту

Транзитні перевезення

У загальному вантажообігу частка транзитних вантажів складає 7%, у загальних обсягах
перевезень – 4%.

За звітний період обсяги транзитних вантажів склали 11,5 млн. тонн, що на 1,0 млн. тонн
або на 8,3% менше, ніж у 2020 році (діаграма 1.4).

Діаграма 1.4.

Транзитні перевезення залізничним транспортом до 2015 року становили понад 32% всієї
дохідної частки АТ «УЗ», у 2020 році частка надходженнь від транзитних залізничних перевезень
становила трохи більше 11%.

На фоні стрімкої втрати транзитних вантажних потоків, АТ «УЗ» жодним чином не генерує
ідей по покращенню умов для стримування падіння транзитних потоків, їх стабілізації та
нарощування. Опублікована тарифна політика застаріла, не прогресивна, вимоги до транзитерів



не відображають жодних сучасних реалій в частині умов стимулюючих по перерозподілу та
залученню транзитних потоків.

До прикладу, перевезення кам’яного вугілля з Казахстану до споживачів Польщі може
відбуватись за двома напрямками, а саме через Білорусь та Україну. При цьому шлях через
Україну є най коротший і ефективніший, так як не потребує додаткового залучення рухомого
складу вузької колії і додаткових операцій на перевантаження з вагонів широкої колії на вагони
вузької колії. Лише по одному з напрямків річна потреба у транспортуванні вугілля з Казахстану
до Польщі складає понад 1 500 000 тонн щорічно. Собівартість перевезення цієї номенклатури
вантажу від станції навантаження у Казахстані до Україно-Польського кордону, включно з
платою за користування вагонами на шляху прямування, та плати за повернення порожнього
вагону становить близько 78 $ за одну тонну вантажу, де частка плати за транзит Україною
складає 26 $ за одну тонну вантажу включаючи плату за повернення порожнього вагона,
собівартість перевезення цієї номенклатури вантажу від станції навантаження у Казахстані до
Білорусько - Польського кордону з врахуванням плати за користування вантажних вагонів вузької
колії та широкої колії, включаючи плату за перевантаження вугілля 3$ за одну тонну вантажу з
вагонів широкої колії на вагони вузької колії, та плату за повернення порожнього вагону широкої
колії становить близько 51 $ за одну тонну вантажу. Таких прикладів не конкурентної транзитної
тарифної політики АТ «УЗ» можна спостерігати на прикладі всього іншого номенклатурного
переліку вантажів.

Не продумані конвенційні заборони

Станом на 22.12.2021 на залізницях України діяло 166 конвенцій. Конвенційна заборона –
тимчасове обмеження щодо перевезень (навантажень), що встановлюється АТ «УЗ» . При цьому
сам Перевізник не встановлює собі жодних обов’язків щодо погодження встановлення таких
обмежень з клієнтами та встановлює їх введення в дію на свій розсуд.

Вводяться конвенційні заборони наказом (внутрішнім розпорядчим актом) АТ «УЗ».
Здебільшого накази підписуються на рівні департаменту руху.

Так, в умовах профіциту рухомого складу, для забезпечення першочергового навантаження
у вагони українських власників, були введені обмеження щодо навантаження в Україні у вагони
власності третіх країн.

АТ «УЗ» забезпечує роботою себе та українських власників вагонів. Але, водночас, впливає
та погіршує стан глобальних ланцюгів постачань, що негативно впливає на обсяг транзитних та
експортних перевезень, а також на кінцеву ціну сировини для українських підприємств, адже
експедитори закладають в ціну 100% вартість повернення порожнього вагону.

Це досить об’ємне макроекономічне обмеження, що виходить за рамки внутрішніх
розпорядчих актів перевізника. Проте, АТ «УЗ» може приймати такі рішення, без погодження з
жодним органом державної влади.

Найбільш відчутні для української логістики заборони - Конвенційні заборони навантажень
(перевезень) у напрямку підприємств, портів. Яскравий показник відсутності нормальної роботи
з клієнтами. Недосконале планування перевезень, відсутність аналітичної роботи по пропускній
спроможності припортових станцій та відсутність паспортизації під’їзних колій призводить до
того, що на адресу клієнтів/портів заадресовується така кількість вагонів, що не може бути
перероблена вантажоодержувачем.

Як наслідок, виникають кинуті поїзди. Станом на початок 2022 року на мережі АТ «УЗ»
зафіксовано близько 100 покинутих поїздів, протягом 2021 року, у пікові періоди, ця цифра
доходила до 300 кинутих та відставлених поїздів на добу.

Тут відкривається вікно корупційних можливостей для АТ "УЗ. Спочатку АТ «УЗ» кидає



поїзди з вини вантажовласника та здіймає плату за користування вагонами та за користування
коліями загального користування (за актами затримки). "Підняття поїзду" та зміна формулювання
"з вини вантажовласника" - це можливість для корупції.

Коли ж забиваються всі станції на підходах, без якоїсь методології або посилань на НПА,
АТ «УЗ» може ввести заборону навантаження на адресу підприємства на строк, який довільно
визначає перевізник. І оперативне зняття такої заборони – також можливість для корупції.

Конвенційні заборони – є одними з найбільших "сірих" плям на залізниці.
Немає чіткої методології їх введення/відміни. Навіть немає суб’єктності прийняття рішень

щодо іх прийняття.
А "грошовість" питань, які виникають коло конвенцій – основна причина застою та

відсутності змін та розробки документів.
Наприкінці 2021 року впроваджені конвенції у напрямку Польщі призвели до міжнародного

скандалу.
Можливим вирішенням цього питання є передача права введення Конвенцій третій особі,

що не є стороною Договору на перевезення. Або чітко встановити порядок, правила та вичерпний
перелік підстав для введення таких Конвенцій.

Збільшення тарифів без проведення реформ
Відповідно до проміжного Звіту ТСК, Державне тарифне регулювання, що здійснюється

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 стану. Усі роки незалежності залізничний транспорт на
шкоду власному розвитку дотував основні галузі економіки за рахунок штучно заниженої
транспортної складової в ціні їхньої продукції. Але в останні роки надмірне корупційне
збільшення таких "дотацій" унеможливило навіть мінімально необхідне фінансування ремонту та
утримання основних фондів, призвело до значного падіння реальної заробітної плати
залізничників".

Висновки проміжного Звіту ТСК стали "локомотивом" до оперативного підвищення тарифів
на вантажні залізничні перевезення, яке відбулося у 2021 році. Вперше за три роки Кабмін, МІУ,
УЗ та регуляторні органи спрацювали системно та без надуманих перешкод.

Як наслідок роботи ТСК та ініціативного підходу Міністерства інфраструктури України,
відбулося підвищення тарифів з 17 серпня:

●на 25,9% на перевезення позакласних вантажів;
●на 8% на перевезення вантажів 1-го та 2-го тарифних класів;
●на 51,8% тариф на порожній пробіг вагонів з-під вантажів 1-го тарифного класу.
З 1 січня 2022 року:
●для вантажів 1-го тарифного класу тариф збільшиться на 20,4%, плюс 9% від додаткового

підвищення, що передбачається наказом Міністерства інфраструктури України від 29 жовтня
2021 року № 586 "Про внесення зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника
тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними
послуги".

●2-го класу - на 6,5%.
До кінця 2021 року, та впродовж 2022 року це дасть змогу АТ «УЗ» отримати близько 14

млрд грн додаткових доходних надходжень.
Водночас, навіть за умови підвищення тарифів, у 2021 році АТ «УЗ» не виконала план з

доходів від вантажних перевезень, а це основний дохід державної компанії. Так, фінансовим



планом АТ «УЗ» на 2021 рік було передбачено 72088 млн грн доходів від вантажних перевезень.
Натомість, навіть з врахуванням підвищення тарифів, яке відбулося у серпні 2021 року і дало АТ
«УЗ» до 2400 млн грн додатково доходів від вантажних перевезень, план все одно не виконано на
2735,2 млн грн (діаграма 1.5).

Таким чином, без підвищення тарифів, розрив між планом та виконанням доходів від
вантажних перевезень становив би 5135 млн грн. Доходи, отримані АТ «УЗ» від вантажних
перевезень у 2021 році, менші на 3135,2 млн грн за доходи у доепідемічному 2019 році, а якщо не
враховувати додаткові доходи, отримані завдяки підвищенню тарифів, то, у порівнянні з 2019
роком, отримано менше доходів від вантажних перевезень на 5535,2 млн грн. Таким чином,
доходи АТ «УЗ» від вантажних перевезень, у порівнянні з 2019 доепідемічним роком, у 2021 році
становлять лише 92,3% (без врахування додаткових доходів від підвищення тарифів 2400 млн).
Це свідчить про неефективність роботи менеджменту АТ «УЗ»  у секторі вантажних перевезень.

Діаграма 1.5

ТСК також звертає увагу акціонера АТ «УЗ» на те, як використовує компанія додаткові
2400 млн грн, отримані від підвищення тарифів у 2021 році. Маючи критичну потребу в ремонті
тягового рухомого складу (97% зносу та понад 60% зносу вантажних вагонів) АТ «УЗ»
збільшила у 10 разів закупівлю виключно рейкової продукції у підприємств однієї
фінансово-промислової групи. Так, у 2020 році АТ «УЗ» , за результатами тендерних процедур,
уклала з ТОВ "Метінвест-СМЦ" договори на постачання металургійної продукції на 205 млн
грн. У 2021 році обсяги замовлень АТ «УЗ» у ТОВ "Метінвест-СМЦ" виросли в десятки разів,
особливо у другій половині року і станом на листопад 2021 року укладено договорів на 2 241
млн. грн. Таким чином, кошти від підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
майже повністю пішли на оплату продукції холдингу СКМ. Що має стати предметом особливої
уваги для Уряду, як акціонера АТ «УЗ», оскільки може свідчити про певний вплив
фінансово-промислових груп на менеджмент АТ «УЗ».

Водночас, ТСК застерігає, що легкість в прийнятті рішень щодо тарифів на вантажні
перевезення спонукає менеджмент АТ «УЗ» шукати вирішення своїх проблем виключно у
подальшому збільшенні провізної плати.



АТ «УЗ» наразі не має ідейних, фінансових, технологічних можливостей для покращення
сервісу (клієнтоорієнтованості) у вантажних перевезеннях, тому для вантажовідправників це буде
просто чергове здорожчання видатків на логістику.

АТ «УЗ» справді необхідно якнайшвидше отримати економічно-обґрунтовані тарифи і ТСК
повністю підтримує цю потребу. Разом з тим, ТСК констатує, що до завершення процесу
анбандлінгу АТ «УЗ» подальше підвищення тарифів наразі не є ефективним інструментом.
Зараз неможливо проконтролювати витрати АТ «УЗ». Доходи з "колеса" будуть і далі розмиватись
крос-субсидіюванням непрофільних активів і гальмувати їх реалізацію. Критично важливим на
сьогодні є якнайскоріше створення окремих бізнес-одиниць в структурі АТ «УЗ». У такому
випадку, на думку членів ТСК, надалі підвищувати тарифи на вантажні залізничні перевезення, є
доцільним після прийняття ЗУ "Про залізничний транспорт" та ЗУ "Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері транспорту". Але детально це питання потрібно
виносити на обговорення експертного середовища.

ТСК вважає, що, враховуючи важливість найскорішого встановлення
економічно-обґрунтованих тарифів через критичний стан інфраструктури, даний мораторій може
консолідувати діяльність законодавчої та виконавчої влади та суб’єктів управління АТ «УЗ» та
пришвидшити вказані вище реформи.

ВИСНОВОК до розділу. Тимчасова слідча комісія констатує: АТ «УЗ» у 2021 році не
змогла у повній мірі задовольнити потреби зростаючої економіки України у вантажних
перевезеннях. Розрив між динамікою зміни реального ВВП України та вантажообігом
залізничного транспорту у 2021 році сягнув 17,74%. Доходи державної компанії від вантажних
перевезень становлять лише 92,3% від рівня доепідемічного 2019 року і це навіть попри ріст
тарифів у 2021 році та отримання від цього додатково 2400 млн грн. У вересні 2021 року було
зафіксовано 349 кинутих вантажних поїздів. У жовтні 2021 року було зафіксовано 407 кинутих
вантажних поїздів. У листопаді 2021 року було зафіксовано 859 кинутих вантажних поїздів.
Штрафи за несвоєчасну доставку вантажів з вини АТ «УЗ» , які сплачено Перевізником,
становлять за останні 3 роки 378,6 млн грн. Зокрема, за 7 місяців 2021 року таких штрафів з АТ
«УЗ»  уже стягнуто на суму 46,6 млн грн.

Відсутній розвиток відносин з клієнтами (та партнерами): вантажовідправниками, портами,
глобальними морськими лініями та адміністраціями залізничного транспорту, у рамках Угоди про
міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС), що призводить до втрати транзитного
потенціалу України.

Укрзалізниця за липень-грудень 2021 року перевезла на експорт 18,5 млн тонн зерна і
продуктів помелу та до відповідного періоду минулого року збільшила перевезення лише на
1,6 млн тонн. Натомість, автомобільний та річковий транспорт за цей період суттєво наростили
перевезення зерна та борошна до 14,1 млн тонн, що на 5,1 млн тонн більше ніж за аналогічний
період минулого маркетингового року. Ріст обсягів перевезень агропродукції, демонструє
переорієнтацію зернових вантажів на автомобільний транспорт, що є загрозливою тенденцію,
особливо, якщо завважити на те, що велика частина автоперевезень вантажів відбувається за
сірими схемами і не обліковується в державній статистиці.

Зафіксовано певне зростання обсягів перевезень АТ «УЗ» в другому півріччі 2021 року
пов'язане зі зростанням національної економіки. Так, обсяги перевезень АТ «УЗ» почали
демонструвати більш позитивну динаміку з другого півріччя 2021 року у відношенні до другого
півріччя 2019 та 2020 років.



На не освоєння додаткових обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом та
суттєву переорієнтацію вантажів на автомобільний транспорт вплинула велика кількість
чинників (відсутність досвіду управління перевезеннями у топ-менеджменту АТ «УЗ» ,
критичний стан інфраструктури залізничного транспорту, критичний стан тягового рухомого
складу, зайнятість станційних колій виведеним з ладу рухомим складом, зниження пропускної
здатності дільниць, не ефективна логістика і планування перевезень).

Внаслідок нездатності АТ «УЗ» перевезти необхідні обсяги вантажів, їх було перевезено
іншими видами транспорту, зокрема, суттєво збільшилися обсяги перевезень автомобільним
транспортом, що потенційно призведе до погіршення стану автомобільних доріг, оновлених в
рамках програми Президента України Володимира Зеленського "Велике Будівництво" та завдає
суттєвої шкоди екології.

ТСК констатує, що загалом, через непрофесійне управління, через відтік вантажів на інші
види транспорту, через дискримінаційні та корупційні підходи до організації перевезень,
недоотримані доходи та збитки у секторі вантажних перевезень станом на 2021 рік можуть
становити від 6 до 8 млрд грн на рік (Відміна 20% оплати за особливі умови перевезення
вантажів у вагонах, не передбачених для перевезення таких вантажів, руйнування
вагонів-зерновозів - близько 500 млн грн. Довгострокові контракти - 1 млрд грн. Малодіяльні
станції - 500 млн грн. Не контрольований порожній пробіг вагонів - 105 млн грн. Втрата транзиту,
конвенції, перехід вантажів на інші види транспорту - від 4 млрд грн). Що свідчить про потребу
більш ретельного контролю сектору вантажних перевезень залізничного транспорту з боку
акціонера АТ «УЗ»  - Уряду та з боку правоохоронних органів.

Водночас ТСК констатує позитивний вплив на АТ «УЗ» внаслідок ініціативного підходу
Міністерства інфраструктури України щодо підняття тарифів на вантажні перевезення, що
дозволить отримати додатково лише в 2022 році понад 14 млрд грн.



ІІ. Пасажирські перевезення. Контроль ТСК

За 11 місяців 2021 року по АТ «УЗ» обсяг пасажирських перевезень склав 14,2 млрд.
пас-км, що на 12,1 млрд. пас-км, або 45,9% менше, ніж за аналогічний період до епідемічного
2019 року (26,3 млрд пас-км). (Діаграма 2.1).

Діаграма 2.1 Пасажирообіг залізничного транспорту у 2016-2021 роках

При цьому кількість перевезених пасажирів за 10 місяців 2021 року склала 42,0 млн. пас.,
відправлених - 19,9 млн. пас , що складає 51,7% та 50,9% відповідно до минулого року. (діаграма
2.2)



Діаграма 2.2. Об’ємні показники пасажирських перевезень 2016-2021 роках



2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.(10м)

Пасажирообіг,
всього: млн.пас-км 37 360,1 28 001,3 28 614,9 26 356,1 10 696,2 13 315,0

-дальнє -"- 21 248,8 22 557,8 23 628,5 23 343,1 8 341,8 11 190,9

Пряме -"- 18 358,3 19 585,7 20 622,7 19 523,7 7 315,6 9 979,1

Місцеве -"- 2 890,5 2 972,0 3 005,8 1 819,4 1 003,7 1 211,8

-приміське -"- 16 111,3 5 443,5 4 986,4 5 013,0 2 354,4 2 124,1

Перевезено пас. тис.чол. 438 215,7 206 636,3 202 842,5 201 190,4 84 890,5 91 499,6

-дальнє -"- 86 556,8 92 268,5 97 281,0 96 328,5 34 729,9 45 482,2

-пряме -"- 72 868,3 77 979,3 82 576,9 82 164,8 29 611,4 39 517,1

-місцеве -"- 13 688,5 14 289,2 14 704,1 14 163,7 5 118,5 5 965,2

-приміське -"- 351 658,9 114 367,9 105 561,6 104 861,9 50 160,6 46 017,4

Відправлено пас. тис.чол. 393 578,6 158 126,6 151 162,7 149 616,0 66 295,2 67 034,7

-дальнє -"- 43 030,1 45 585,4 47 286,7 46 272,6 16 692,5 21 607,5

-пряме -"- 29 294,2 31 258,8 32 537,0 32 067,5 11 664,6 15 306,3

-місцеве -"- 13 735,9 14 326,6 14 749,7 14 205,1 5 027,9 6 301,2

-приміське -"- 350 548,5 112 541,2 103 876,0 103 343,4 49 602,7 45 427,3

Населеність поїздів за 10 місяців 2021 року також знизилася у порівнянні з 2019 роком та
склала 30,8 пасажирів на 1 вагон проти 35,0 пасажирів на 1 вагон у 2019 році.

Вагонокілометрова робота за 10 місяців 2021 року знижена на 40,2% та складає 336,4 млн.
ваг-км проти 563,0 ваг-км в 2019 році.

Кількість відправлених поїздів за 10 місяців 2021 року склала 59,6 тис. поїздів, що на 43,2
тис. поїздів менше, ніж в 2019 році.

Доходи від пасажирських перевезень за 2021 рік отримані у обсязі 7324,6 млн грн, що на
436,9 млн грн менше, ніж передбачено фінансовим планом АТ «УЗ» на 2021 рік (7761,5 млн грн)
і на 26,1% менше, ніж доходи, отримані АТ «УЗ» від пасажирських перевезень у 2019 році
(9905,8 млн грн). Але експлуатаційні витрати у 2021 році (за даними 10 міс) вдалося зменшити
лише на 23,3%. Витрати АТ «УЗ» на пасажирські перевезення за 10 місяців 2021 року склали 9,9
млрд. грн. проти 12,9 млрд за аналогічний період у 2019 році. План доходів від пасажирських
перевезень у 2021 році АТ «УЗ» не виконано, не дивлячись на зростання протягом 2021 року на
21 відсоток тарифів на залізничні пасажирські перевезення.



Як наслідок, у співвідношенні до 10 місяців 2019 року, збитки АТ «УЗ» у 2021 році, за
аналогічний період, збільшилися на 6,4% та склали 5,6 млрд. грн.

Собівартість пасажирських перевезень за 10 місяців 2021 року – 956,2 коп за 10 пас-км, що
більше, ніж за 10 місяців у 2019 році на 45,9%

Ключові проблеми та ризики АТ «УЗ»  у пасажирських перевезеннях:

зменшення придатного для перевезень парку пасажирських вагонів

Придатний до експлуатації парк пасажирських вагонів АТ «УЗ» скоротився за останні 9 років на
2751 од. (39,7%) (Діаграма (2.3) Відчутне падіння придатного до експлуатації парку відбулося у
2021 році – на 555 вагонів.

Діаграма 2.3.

Зменшення експлуатаційного парку пасажирських вагонів, од

Критичний стан пасажирських вагонів та особливо пасажирських локомотивів і
інфраструктури, які майже не ремонтуються у 2020 та 2021 роках, не дозволив АТ «УЗ»
відновити обсяги пасажирських перевезень в далекому сполученні вище 54,1 % від рівня 2019 р.
Як видно з діаграми 2.4, кількість ремонтів пасажирського рухомого складу постійно
зменшується. Так, якщо у доепідемічному 2019 році в обсязі КВР було відремонтовано 29
пасажирських вагонів, то у 2021 - 16. В обсязі КР-1 було у 2019 році відремонтовано 576 вагонів,
то у 2021 році - 411. Кількість деповських ремонтів до 2019 року у 2021 році становить 51,6%, що
свідчить про відсутність достатньої кількості поточного ремонту пасажирського рухомого складу
АТ «УЗ» , навіть у співвідношенні з відновленням пасажирообороту на рівні 54,1%.



Діаграма 2.4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всього
ремонти

на
заводах
і в депо

ДР 1439 1297 1385 1413 1427 954 737

КР-1 588 676 654 568 576 439 411

КР-2 18 6 3 7 9 0 3

КВР 23 29 50 118 29 13 16

Всього 2068 2008 2092 2106 2041 1406 1167

Згортання приміського сполучення

Понад 46 млн пасажирів перевезено АТ «УЗ» у приміському сполученні за 10 міс. 2021
року, це на 8,9% більше, ніж за 10 міс 2020 року (42 252,5 млн пас). За весь 2020 рік у
приміському сполучені перевезено трохи більше 50 млн пасажирів. Разом з тим, у
доепідемічному 2019 році за рік у приміському сполученні було перевезено понад 104,8 млн
пасажирів. (Діаграма 2.5). Такий різкий спад кількості перевезених пасажирів у 2020 році та
відсутність позитивної динаміки у 2021 році свідчить про те, що у 2021 році АТ «УЗ» не зможе
повернути кількість перевезених пасажирів до рівня 2019 року навіть на 50%.



Діаграма 2.5

Приміські залізничні перевезення є найбільш демократичним та доступним для населення
країни способом пересування та збереження мобільності. Від справної та системної роботи
приміського залізничного транспорту залежить економіка країни, адже саме цим транспортом
здійснюється підвіз робочої сили на підприємства у агломераціях, таких як Київ, Дніпро, Харків
тощо. Саме тому ставлення АТ «УЗ» до організації приміських перевезень за остаточним
принципом призводить до фактичного згортання приміських пасажирських перевезень
залізничним транспортом. Про що свідчать і дані пасажирообігу у приміському сполученні
(діаграма 2.6).

Діаграма 2.6

Як приклад недбалого ставлення до організації приміських залізничних перевезень ТСК
встановлено наступні факти: у Моторвагонному депо Фастів регіональної філії Південно-Західна



залізниці АТ «УЗ» , яке забезпечує експлуатацію та ремонт рухомого складу для приміських
перевезень у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській областях, із 66
електропоїздів приписного парку моторвагонного депо Фастів у експлуатації перебувало на
момент перевірки ТСК тільки 46-ть електропоїздів. Причина – перепробіги на капітальні
ремонти. Тобто 20 електропоїздів просто відставлені і не працюють на маршрутах через
недостатнє забезпечення коштами для проведення капітальних ремонтів. І кількість непридатного
рухомого складу з кожним роком зростає.

Загальна кількість секцій з перепробігом на капітальні ремонти в цьому найбільшому
моторвагонному депо Укрзалізниці становить 104 одиниці, з них в експлуатації знаходяться 34
(приблизно 5 потягів). Це свідчить про потенційну загрозу безпеці пасажирів. І при цьому у 2020
році капітально відремонтовано лише 17 секцій електропоїздів, а на поточний рік керівництво
Укрзалізниці запланувало до ремонту 27 секцій. І тільки після втручання ТСК плани переглянули
до 50 секцій, а це менше 9 шестивагонних електричок. ТСК встановила, що знос електропоїздів
Укрзалізниці складає понад 90%.

61% з 927 електропоїздів, які експлуатує АТ «УЗ» , потребують негайного і глибокого
капітального ремонту, оскільки рухомий склад курсує з перепробігами у непридатному для цього
технічному стані, наражаючи пасажирів та поїзні бригади на небезпеку.

Протягом 5 років експлуатований парк приміського рухомого складу скорочено майже на
700 вагонів (22%), тому у 2016-2019 рр. обсяги перевезень пасажирів у приміському сполучені
системно скорочувались в середньому на 6% у рік.

Правлінням та наглядовою радою АТ «УЗ» останніми роками реалізується політика
згортання приміських пасажирських перевезень.

Відсутність розвитку рентабельних та сучасних пасажирських перевезень
У складі збиткових в цілому пасажирських перевезень є окремі рентабельні перевезення:

міжнародні з рентабельністю 182% та "Інтерсіті+" 46%.
Високоефективні види перевезень не поширюються, на їх розвитку не концентруються

інвестиційні ресурси, більш того, акумульовані цим бізнесом кошти централізуються і губляться
в загальній неефективності пасажирської вертикалі АТ «УЗ» .

Низькі стандарти постільної білизни у поїздах
ТСК здійснювались виїзди на підприємства пасажирської вертикалі АТ «УЗ» та

вказувалось менеджменту АТ «УЗ» на незадовільний стан прален філії "Пасажирська компанія" (
далі – "ПК") в Харкові та в Києві, низьку якість прання білизни. Пральня у м. Харків зупинена,
пральне обладнання по Києву не справне більше ніж на 70%. Як наслідок, численні скарги від
пасажирів та наявності в поїздах від 25 до 35 % протермінованої постільної білизни. Постачання
нової білизни відбулись тільки в грудні 2021.

Проблемою також залишається відтік професійних залізничників, про що влітку на
засіданні ТСК наголошував профспілковий лідер філії "ПК" Кукса. Ситуація не покращилась,
навпаки – керівництвом філії "ПК" було видано наказ від 28.08.2021 №118, який ставить під
сумнів право на працю рядових працівників. Даний наказ створений та зареєстрований всупереч
чинному законодавству України, статуту АТ «УЗ» , положенню про філію "ПК", галузевої угоди,
колективних договорів, положень про виробничі підрозділи філії.

Не якісна підготовка до пікових сезонів перевезень пасажирів



Неефективною була робота із забезпеченням літніх пасажирських перевезень у 2021 році:
штучно зменшений план підготовки вагонів на 400 одиниць, що призвело до не вивезення всіх
охочих пасажирів на пікові дати влітку 2021 року. Тотальна несправність систем кондиціювання
повітря. Зменшення схем поїздів шляхом виключення вагонів з системою кондиціювання.
Причина такого провалу - відсутність угод у філії "Пасажирська компанія" на обслуговування та
ремонт дахових систем кондиціювання повітря, компресорів та запасних частин і витратних
матеріалів.

Аналогічна ситуація і з підготовкою вагонів до зимових перевезень 2021 року: відсутність
запасних частин для ремонту систем опалення, штучне зменшення кількості вагонів – до 500 од.

Періодично загострюються проблеми з наявністю справних пристроїв зчитування
електронних квитків – терміналів контролю доступу (МТКД). На сьогодні в справному стані
знаходиться біля 35% даних пристроїв, таким чином на поїзд видається від двох до чотирьох
пристроїв при нормі один на вагон. Таким чином не в повній мірі здійснюється сканування
електронних проїзних документів. На 25% поїздів "ПК" сканується лише від 7% до 30%
електронних квитків (ЕПД), а також є поїзди, в яких взагалі не здійснюється сканування
пристроями МТКД. Станом на листопад були відсутні угоди на їх ремонт та обслуговування.
Разом з цим було здійснено закупівлю універсальних терміналів мобільних POS-пристроїв для
проведення розрахунково-касових операцій та верифікації проїзних документів у кількості 1540
штук на 13 млн. грн. Щоправда, під дані пристрої станом на листопад 2021 року ще було відсутнє
програмне забезпечення.

Спостерігається брак працівників виробничих професій. На 70% підприємств філії "ПК"
вже існує гострий дефіцит в укомплектуванні виробничими професіями. Працівники
пасажирської компанії забезпечені спец одягом та спец взуттям на рівні від 35 до 45%. Угоди на
закупівлю спецодягу, станом на листопад 2021 року, відсутні. Впродовж року не вирішується
питання стосовно організації роботи по супроводженню пасажирських поїздів працівниками
воєнізованої охорони. Штучно проводиться робота з непролонгування контрактів провідникам
пасажирських вагонів, квитковим касирам. При цьому на деяких підприємствах є факти
перепрацювання норм годин у провідників, що тягне за собою необґрунтовані фінансові витрати.
Не зважаючи на зауваження ТСК, робота в даному напрямку менеджментом філії "ПК" не
ведеться.

Не розміщуються планові завдання з ремонту на ремонтних підприємствах філії "ПК":
Запоріжжя, Маріуполь, Миколаїв. Провалена робота із закупівлі товаро-матеріальних цінностей
для проведення ремонту та експлуатації пасажирських вагонів. За результатами 2021 року план
МТЗ по філії "ПК" виконано на 50% Із загального плану МТЗ на 2021 рік по "ПК" – 855 млн. грн.
станом на 31.12.2021 оголошено торгів на суму біля 500 млн. грн. (60%), а укладено договорів на
суму біля 400 млн. грн. (48%), що мало для повноцінної організації роботи філії, що пов’язана із
забезпеченням пасажирських перевезень. Робота із забезпеченням запасних частин не
активізувалась.

Незадовільною є робота філії "ПК" по виконанню КВР пасажирських вагонів. Випуск
вагонів з КВР становить 16 од. при плані 50 од., при тому, що більшість робіт по КВР 16 вагонів
були проведені у 2020 році, ще до призначення нинішнього керівника філії "ПК" Олександра
Перцовського, тобто за 2021 рік практично нічого для виконання ремонтів КВР не було зроблено.



Закупівля за сумнівною процедурою вартісних консультаційних послуг при
наявності високооплачуваного менеджменту в пасажирській вертикалі АТ «УЗ» .

АТ «УЗ» розпочало міжнародну співпрацю з з Deutsche Bahn Engineering & Consulting з
порушення законодавства. ТСК детально вивчила обставини укладення договору на суму 831 тис
євро між ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" та консалтинговою фірмою Deutsche
Bahn Engineering & Consulting.

У результаті аналізу технічного завдання, договору та додатків до нього, а також вивчення
процедури закупівлі, ТСК робить висновкок щодо наявності ознак порушення законодавства про
публічні закупівлі посадовими особами ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" та
посадовими особами АТ «УЗ».

Зокрема, процедура спрощеної закупівлі послуг, у результаті якої підписано договір між
ПрАТ "КЕВРЗ" та Deutsche Bahn Engineering & Consulting, за всіма ознаками є намаганням
уникнути відкритих міжнародних торгів через ПРОЗОРРО. І замовником цих послуг, мало б бути
не ремонтне підприємство, а безпосередньо АТ «УЗ» .

ТСК рекомендує:

Генеральному прокурору внести відомості за даним фактом до ЄРДР а матеріали скерувати до
слідчих органів.

ПрАТ "КЕВРЗ" АТ «УЗ» закуповує у Deutsche Bahn Engineering & Consulting
консалтингові послуги щодо:

Аналіз поточного стану пасажирського залізничного транспорту та міжнародного досвіду
використання моделей PSO (ринкової моделі замовлення транспортних послуг, при якій держава і
місцева влада оплачують перевізникам вартість соціально значущих маршрутів).

Визначення прогнозів (3-5 років) обсягів перевезень у далекому та приміському
сполученнях.

● Визначення потреби у капінвестиціях.

● Розробки моделі ціноутворення на пасажирські перевезення.

● Оцінки існуючих технічних вимог на закупівлю пасажирського рухомого складу.

Аналогічні послуги, з аналогічним предметом закупівлі вже надавалися АТ «УЗ» у
попередні періоди  консалтинговими фірмами Делойт, Ернст енд Янг, А. Т. Карні.

Крім того, ТСК відзначає, що АТ «УЗ» фінансує високі заробітні плати менеджменту АТ
«УЗ» , і при цьому її залежне товариство витрачає 831 тис. євро на закупівлю консалтингових
послуг. При цьому спостерігаються випадки, коли фахівців АТ «УЗ» , які працювали над
проєктами розвитку компанії, запрошують на роботу в компанію Deutsche Bahn Engineering &
Consulting, яка надає ці послуги АТ «УЗ» на комерційній основі. Тобто, фахівці, які працювали в
АТ «УЗ» над розвитком, надаватимуть послуги АТ «УЗ» щодо розвитку, тільки вже від компанії
Deutsche Bahn Engineering & Consulting. ТСК вбачає в цьому слабку політику з утримання
фахового персоналу в АТ «УЗ» та відсутність використання внутрішніх резервів для розвитку
без залучення сторонніх консультантів. Що також має стати предметом уваги слідчих органів.



За аналогічним предметом закупівлі 31 грудня 2021 року філія "Пасажирська компанія"
оголосила тендер щодо закупівлі на Послуги консультаційні з модернізації вертикалі
пасажирських перевезень АТ «УЗ» Consulting services on modernization of the vertical of passenger
traffic of JSC "Ukrzaliznytsia". очікувана вартість 304 521 000,00UAH Це майже 10 млн євро на
консалтингові послуги! (оголошення UA-2021-12-31-000648-a).

Процедура закупівлі філією "Пасажирська компанія" по оголошенню
UA-2021-12-31-000648-a Послуги консультаційні з модернізації вертикалі пасажирських
перевезень АТ «УЗ»  теж має стати предметом детального вивчення правоохоронними органами.

ТСК щодо даної процедури констатує наступне: пасажирська вертикаль АТ
"Укрзалізниці" на даний час складається з Департаментів ДЕПАРТАМЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ
ВНУТРІШНІХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, філій "Пасажирська компанія", "УЗШК",
"Вокзальна компанія". Тому тендерну закупівлю з консультаційних послух повинен проводити
Тендерний комітет АТ «УЗ», а не одна з філій.

Відсутнє обґрунтування потреби закупівлі даних послуг.

Дана закупівля передбачена витягом із Зведеного плану закупівель АТ «УЗ» на 2021 рік,
затвердженого рішенням Комісії із формування Зведеного плану закупівель АТ «УЗ» (протокол
№ 126/21 від 31.12.2021 року). Процедура закупівлі оголошена 31.12.2021 в останній день 2021
року що має бути внесено в Зведений план закупівель АТ «УЗ»  на 2022 рік.

В кваліфікаційних вимогах описане преміювання. Якщо в результаті Послуг, наданих
Виконавцем за Елементом І та ІІ, Замовник досягне показників, як визначено у пункті 3 нижче, із
сумою економічних ефектів не менше ціни Договору, Виконавець отримує винагороду за
досягнення результату (success fee), яка має складати не більше 30% від ціни договору та має
входити до загальної ціни договору. Тендерні пропозиції учасників мають включати ціну за
консультаційні послуги, а також очікуваний розмір винагороди за досягнення результату, що
разом складатиме 100% ціни договору та не може перевищувати суму очікуваної вартості
закупівлі.

Послуги консультаційні з модернізації вертикалі пасажирських перевезень АТ «УЗ» по
закупівлі UA-2021-12-31-000648-a передбачає строк надання послуг до 31.12.2023 року.

Відсутнє забезпечення тендерної пропозиції при очікуваній вартості закупівлі 304 521 000,
00 так як стаття 25 п.1 передбачає можливість забезпечення в розмірі 3% у разі проведення
тендерної закупівлі на закупівлю товарів чи послуг.

Зважаючи на вищевикладене, роботою з модернізації вертикалі пасажирських перевезень
АТ «УЗ» повинні займатися менеджери або ж ТОП-менеджмент АТ "Укрзалізниці", а не
консультанти, які наймаються за кошти і без того збиткової пасажирської вертикалі АТ «УЗ» .

ТСК вважає такі закупівлі не ефективними в умовах утримання великого штату
високооплачуваних менеджерів в АТ «УЗ». При цьому, в діях службових осіб вбачається
склад злочинів, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Не освоєння коштів держбюджету

Щодо виконання бюджетної програми "Оновлення рухомого складу для перевезення
пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень"



на 2021 рік. Попри зусилля Президента України Володимира Зеленського та прийнятий
Верховною Радою України Закон Про державний бюджет України на 2021 рік, в якому АТ «УЗ»
вперше за роки незалежності України було виділено кошти у розмірі 4030878,70 тис грн,
освоєння даних коштів здійснюється неефективно. За 10 місяців виконання бюджетної програми
становило 921604,3 тис грн, тобто, лише 22,8%. Як наслідок, позитивні зміни, яких можна було
досягти завдяки бюджетному фінансуванню, не відбуваються у передбачені строки та у належних
обсягах.

Бюджетною програмою було передбачено:

Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів – 3042041,8 тис. грн.

Аванс у розмірі 30% перераховано виробнику. Придбано у 2021 році лише 20 вагонів зі
100 запланованих.

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - імені Т. Шевченка
регіональної філії "Одеська залізниця" АТ «УЗ» у Черкаській області (в т.ч., проектування) -
204 929,2 тис грн

Роботи планувалося провести за 24 місяці.
Освоєння бюджетних коштів станом на грудень 2021року на рівні 7%.

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Житомир -
Новоград-Волинський регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ «УЗ» у Житомирській
області (в т.ч., проектування) - 536 570,1 тис грн.

Роботи планувалося провести за 14 місяців.
Виконання станом на грудень 2021 року 0%.

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків ІІ
регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ «УЗ» у Київській області (в т.ч.,
проектування) - 63 618,2 тис грн

Роботи планувалося провести протягом 12 місяців.
Освоєння бюджетних коштів станом на грудень 2021 року на рівні 2,5%.
Однак використані кошти АТ «УЗ». Електрифікацію майже проведено, однак великий

комплекс робіт ще не виконано.

Загроза пасажирам. Прострочений ремонт Шкода та сумнівна якість ремонту,
невідповідність існуючим вимогам процедури приймання електропоїзда в експлуатацію
після експериментального ремонту

Щодо тривалого простою та чергового перенесення строків завершення ремонту в обсязі
КР-1 двох електропоїздів EJ - 675 SKODA. Філія "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ
«УЗ», відповідно до укладеного з заводом ПрАТ "КЕВРЗ" договору №142 від 30.12.2020, мала
отримати з ремонту електропоїзд EJ - 675 – 001 не пізніше 01.11.2021. Ремонт електропоїзда EJ -
675 – 002 мав завершитися 15.12.2021.

31 грудня 2021 року АТ «УЗ» почала експлуатацію електропоїзда EJ - 675 – 001 SKODA
на маршруті Київ-Львів. Тобто на 2 місяці пізніше, ніж було передбачено договором. Строки
завершення ремонту електропоїзда EJ - 675 – 002 наразі точно не називаються, але з інформації,
наявної у ТСК, ремонт не буде завершено у найближчі місяці.



Так, 30.06.2021 між філією "УЗШК" та ПрАТ "КЕВРЗ" підписано додаткову угоду №4,
відповідно до якої, перенесено термін виходу з ремонту електропоїзда EJ - 675 SKODA – 002.
Прийнято відповідне рішення правління АТ «УЗ» щодо перенесення строку видачі цього
електропоїзда з ремонту до кінця першого півріччя 2022 року.

Разом з тим, варто нагадати про обіцянки в.о. члена правління АТ «УЗ» - директора філії
"Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, які він дав на засіданні ТСК Верховної Ради
України. Олександр Перцовський запевняв, що обидва поїзди SKODA повернуться на колії
Укрзалізниці ще у 2021 році.

Відповідно до п.8.5 договору №142 УЗШК від 30.12.2020 про надання послуг з
капітального ремонту в обсязі КР-1 двох електропоїздів EJ - 675 SKODA, передбачено сплату
штрафних санкцій у розмірі 0,1% від вартості ремонту кожного об’єкту ремонту за кожен день
прострочки виконання зобов’язань. Тобто, ПРАТ "КЕВРЗ" (який належить АТ «УЗ» ) мав би вже
сплатити філії "Швидкісна компанія" АТ «УЗ» штрафних санкцій у сумі 145786 грн за кожен
день прострочки виконання ремонту. Оскільки зриваються встановлені терміни передачі з
ремонту електропоїздів EJ - 675 SKODA, відповідно, порушуються умови договору №142 УЗШК
від 30.12.2020. Однак штрафні санкції за договором не застосовувались, що є порушенням умов
договору.

Загальна вартість ремонту двох електропоїздів, відповідно до підписаного між філією
"УЗШК" та ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" договору, становить 291,5 млн грн
і це ще не остаточна ціна.

Ремонт електропоїздів EJ - 675 SKODA здійснюється на ПрАТ "КЕВРЗ", який належить
АТ «УЗ» , але значна частина обладнання ремонтується за кордоном. А саме: моторні візки;
гальмівне обладнання DAKO; пневматичне обладнання SMC; шафи перетворювачів 18 NSP; 19
NSP; Інвертори SM28.3; Інвертори NU-04-UA; колісні пари з буксовими підшипниками, головні
компресори, допоміжні компресори, автозчеп, міжвагонні зчепи з електричними частинами,
дахові роз’єднувачі, тощо.

Тобто, наразі, немає підстав говорити про те, що підприємство Укрзалізниці ПрАТ
"КЕВРЗ" здійснює ремонт власними силами, оскільки багато робіт виконується іноземними
субпідрядними організаціями.

ТСК вважає за необхідне слідчим органам дослідити на предмет можливих порушень
документацію щодо розробки та приймання результатів розробки нового або модернізованого
залізничного рухомого складу, а також складових до нього, зокрема наявність технічної
документації на право проведення ремонту електропоїзду EJ675-001 Шкода ПрАТ "КЕВРЗ",
атестацію підприємства на право виконання ремонтів електропоїздів EJ675 Шкода.

ТСК рекомендує провести перевірку з залученням правоохоронних органів та відповідних
експертів виконання умов договору та документації на проведення ремонту, провести експертизу
документів щодо приймання в експлуатацію електропоїзда EJ - 675 – 001 SKODA та оцінити хід
ремонту електропоїзда EJ - 675 – 002 SKODA.

Зростаючий управлінський штат філії "ПК".

За новою структурою філії "ПК" передбачено 9 керівників, більше 48 відділів, 6 управлінь
та 3 сектори. Розрахункова кількість штатних одиниць складає 450 працівників, це при тому, що
перший штатний розклад філії "ПК" (до складу якої ще входили вокзали) становив 169 штатних



одиниць, тобто на 280 штатних одиниць збільшення (або у 2,6 разів). Таким чином,
необґрунтовано зростає кількість управлінського апарату – і при цьому не вирішуючи всього
комплексу стратегічних завдань пасажирської вертикалі.

ВИСНОВКИ ТСК: Пасажирські перевезення АТ "УЗ" відновлено лише на 54,1% до рівня 2019
року. Приміські перевезення відновлено до 2019 року лише на 42%. Що свідчить про згортання
пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні.

ІІІ. СТАН ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ. Контроль ТСК

Викликає занепокоєння і стан виконання фінансового плану АТ «УЗ» . Так, не в повному
обсязі виконано затверджені Урядом основні показники фінансового плану компанії на 2021 рік:

● EBITDA очікується у розмірі 15,0 млрд грн, Кабміном затверджено план у розмірі
19,3 млрд грн;

● Дохід від вантажних перевезень склав 69352 млн грн, що на 2735,2 млн грн менше,
ніж передбачено фінансовим планом АТ «УЗ»  на 2021 рік (72088 млн грн) ;

● Дохід від пасажирських перевезень склав 7324,6 млн грн, що на 436,9 млн грн менше,
ніж передбачено фінансовим планом АТ «УЗ»  на 2021 рік (7761,5 млн грн) ;

● Виконання плану капітальних інвестицій АТ «УЗ»  на 2021 рік на рівні 55%;

● Фінпланом АТ «УЗ» на 2021 рік передбачено 1,5 млрд грн доходу від продажу
непрофільних та надлишкових активів. На кінець листопада укладено договорів лише
на 83,6 млн грн;

● При запланованому показнику чистого прибутку в 3,6 млрд грн, очікуваний показник,
за даними АТ «УЗ», 457 млн грн.

При цьому, слід зазначити, що навіть вихід на мінімальний прибутковий результат державної
компанії забезпечено в тому числі шляхом стримуванням зростання заробітних плат
залізничників, що є неприпустимим, адже соціальна напруга в колективі державної компанії і так
перебуває на межі вибуху та шкодить позитивному сприйняттю зусиль Президента України,
Уряду та народних депутатів України щодо покращення соціально-економічної ситуації в країні.

Фактори, що вплинули на фінансовий результАТ «УЗ»  у 2021 році:

1. Стримування росту заробітних плат працівників Укрзалізниці на 10% з 1 жовтня
2021 року додало +650  млн грн до кінця року до чистого прибутку.

Відповідно до підписаного Спільного рішення між профспілкою залізничників і
адміністрацією Укрзалізниці, у жовтні 2021 року мало би відбутися підвищення окладів та
тарифних ставок на 10-15%. Проте керівництво УЗ не виконало підписане Спільне рішення.
Згідно з меморандумом, підписаним керівництвом АТ «УЗ» з профспілкою залізничників та
транспортних будівельників, та заяв щодо цього питання, очікувалося підняття заробітних плат з
червня 2021 року на 10% та з жовтня 2021 року на 10%. Галузевою угодою підвищення
заробітних плат має складати взагалі не менше 25% щорічно. Натомість, у 2021 році було
проіндексовано заробітну плату у липні на 10% та, після втручання ТСК, у грудні 2021 року. Як
наслідок, станом на жовтень 2021 року середня заробітна плата залізничників з початку року



становила 12983 грн, у той час, як всього по галузях народного господарства цей показник
становив 13648 грн. Таким чином, стримуючи на неконкурентному рівні заробітні плати
залізничників та піднявши їх лише з 1 грудня, а не з 1 жовтня 2021 року на 10%, як це було
обіцяно профспілці, керівництво АТ «УЗ» додатково показало у фінансовому звіті понад 650 млн
грн. (База підрахунку: фонд оплати праці з ЄСВ АТ "Укрзалізниця за 6 міс 2021 року понад 21
млрд грн).

2. Перенесення переоцінки основних засобів Укрзалізниці на 2022 рік додало +3,0 млрд.
грн. до чистого прибутку за ІІ півріччя 2021 року.

Укрзалізниця застосовує модель переоцінки щодо основних засобів, починаючи з 1 грудня
2015 року (початок господарської діяльності АТ «УЗ» ). Остання переоцінка основних засобів
Укрзалізниці була проведена станом на 31 липня 2014 року.

Останні 7 років АТ «УЗ» не проводить переоцінку основних засобів, як того вимагають
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Порушено вимоги МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки" – балансова вартість основних засобів Укрзалізниці суттєво відрізняється
від їх справедливої вартості. Про це суттєве зауваження до фінансової звітності вже 5 років
зазначає аудитор під час проведення аудиту фінансової звітності Укрзалізниці.

МСБО 16 "Основні засоби" вимагає проведення переоцінки з достатньою регулярністю так,
щоб балансова вартість основних засобів не відрізнялася суттєво від їх справедливої вартості на
кінець звітного періоду. Більшість основних засобів АТ "Укрзалізниці" обліковуються з
балансовою вартістю, що значно нижча їх справедливої вартості або взагалі досягли нульової
вартості внаслідок не проведення переоцінки останніх 7 років. Велика кількість основних засобів
Укрзалізниці переоціненою (початковою) вартістю 24,1 млрд грн в зв’язку з цим вже повністю
амортизовані (досягли нульової балансової вартості), але їх ще продовжують використовувати в
роботі – при цьому амортизація на ці основні засоби не може нараховуватися.

Так, у перші роки після проведення переоцінки основних засобів Укрзалізниці амортизація
основних засобів була значно вищою, ніж у наступні роки:

за І півріччя 2016 року – амортизація становила 9,2 млрд грн;
за І півріччя 2017 року – амортизація становила 7,7 млрд грн;
за І півріччя 2018 року – амортизація становила 7,0 млрд грн;
за І півріччя 2019 року – амортизація становила 5,7 млрд грн;
за І півріччя 2020 року – амортизація становила 6,6 млрд грн;
за І півріччя 2021 року – амортизація становила 6,1 млрд грн.
Таким чином амортизація за І півріччя 2021 року на 3,1 млрд грн нижча, ніж за І півріччя

2016 року (6,1 млрд грн - 9,2 млрд грн = -3,1 млрд грн).
У разі проведення переоцінки (оцінки) основних засобів АТ «УЗ» їх вартість суттєво

зросте, що обов’язково призведе до суттєвого зростання витрат на амортизацію основних засобів
і погіршення фінансових показників підприємства. За прогнозними оцінками тільки за 6 місяців
амортизація має зрости мінімум на 3 млрд грн.

АТ «УЗ» планувала провести переоцінку (оцінку) основних засобів у 2021 році та 20 липня
2021 року оголосила відповідний тендер на "Послуги з оцінки майна АТ «УЗ» для цілей
бухгалтерського обліку". Відповідно до тендерної документації, мета оцінки – визначення
справедливої вартості об’єктів основних засобів та компонентів у їх складі, незавершених
капітальних інвестицій, нематеріальних активів АТ «УЗ» для цілей бухгалтерського обліку – для
відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до вимог
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Проведення зазначеної переоцінки (оцінки) майна (об’єктів основних засобів та
компонентів у їх складі, незавершених капітальних інвестицій, нематеріальних активів) мало би



бути здійснено станом на 01.07.2021, як було зазначено в початковій тендерній документації.
Результати цієї переоцінки відповідно вплинули би на фінансову звітність Укрзалізниці за 2021
рік.

03.09.2021 були внесені зміни до тендерної документації і дату оцінки майна Укрзалізниці
перенесено на 01.01.2022. Таким чином, проведення оцінки майна Укрзалізниці станом на
01.01.2022 не вплине на фінансові результати 2021 року.

3. Позитивна курсова різниця за рахунок покращення курсу гривні по відношенню до
іноземних валют – додало +1,3 млрд грн до чистого прибутку.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")
вимагають визначати курсові різниці за монетарними статтями балансу (заборгованість за
кредитами і позиками в іноземній валюті, іноземна валюта на рахунках підприємства тощо) на
кожну дату балансу і дату здійснення господарської операції із застосуванням курсу,
установленого НБУ. Таким чином, на кожну звітну дату проводиться перерахунок усіх валютних
зобов’язань і активів по офіційному курсу національної валюти.

Так, завдяки зміцненню української гривні щодо іноземних валют (офіційний курс гривні
щодо долара США на 30.06.21 року становив 27,18 грн/дол. США проти 28,27 грн/дол. США на
31.12.20 року) протягом І півріччя 2021 року АТ «УЗ» отримала чистий дохід від курсових
різниць у розмірі +1 369 млн грн (+1,4 млрд. грн.) порівняно з чистим збитком від курсових
різниць у розмірі -3 414 млн грн (-3,4 млрд грн) у першому півріччі 2020 року, коли відбувалася
девальвація гривні.

Офіційний курс
гривні щодо

іноземних валют
(НБУ)

Станом на
31.12.2020

Станом на
30.06.2021

Різниця курсу
валют (+/-)

Фінансовий результат від
курсових різниць

(звіт Укрзалізниці за
І півріччя 2021 року)

Курс гривні до
долару США

28,2746 грн 27,1763 грн -1,0983 грн +1 369 млн грн

Передусім це пов’язано з валютними кредитами та позиками АТ «УЗ». Понад 95%
заборгованості Укрзалізниці по кредитам і позикам номіновані в іноземній валюті (більшість в
доларах США і незначна частина в євро).

Станом на 31.12.21 офіційний курс гривні до долару США становив 27,2 грн/дол. США
проти 28,27 грн/дол. США на 31.12.20. Тобто, завдяки зміцнення української гривні щодо
іноземних валют АТ «УЗ» за 12 місяців 2021 року за прогнозними розрахунками отримала
чистий дохід від курсових різниць у розмірі +1,3 млрд грн порівняно з чистим збитком від
курсових різниць у розмірі -5 486 млн грн (-5,5 млрд грн) у 2020 році, коли відбувалася
девальвація гривні.

Офіційний курс
гривні щодо

іноземних валют
(НБУ)

Станом на
31.12.2020

Станом на
31.12.2021

Різниця курсу
валют (+/-)

Фінансовий результат від
курсових різниць



Курс гривні до
долару США

28,2746 грн 27,2785 грн -0,9961грн +1,3 млрд грн

Таким чином, позитивний вплив курсової різниці  становить у 2021 році +1,3 млрд грн.

Неефективне використання коштів міжнародних фінансових організацій

Перевіркою ТСК виявлено факти злочинної бездіяльності в частині використання
"дешевих" кредитних ресурсів МФО, яка принесла товариству збитки в особливо великих
розмірах (ТОМ I).

Так, розпорядженням Уряду від 31.10.2018 №831-р було погоджено залучення АТ «УЗ»
довгострокового кредиту з ЄБРР на суму 150 млн дол. США для реалізації проекту "Придбання
рухомого складу", що передбачав придбання вантажних вагонів. Кредитна угода між АТ «УЗ» та
ЄБРР укладена 09.11.2018, але протягом більше 1 року реалізована не була та 31.12.2019
скасована.

При цьому АТ «УЗ» сплатила на користь ЄБРР згідно з умовами кредитної угоди комісію
та інші платежі на суму 2,8 млн. дол. США.

Через нерозпорядливість особисто голови правління Є. Кравцова та члена правління
І. Юрика товариству нанесено прямі збитки в обсязі 2,8 млн. дол. США (75,0 млн грн).

За аналогічним сценарієм розвивається робота з використання позики ЄБРР та ЄІБ на
електрифікацію залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка, угода про яку
підписана 14.04.21, а вибірку коштів станом на 31.12.2021 року не розпочато. Угода передбачає
0,5% річних на невибрану суму. АТ «УЗ» отримала від ЄБРР і ЄІБ сумарно 366 млн євро
кредитних коштів, на проєкт "Електрифікація залізничного напряму
Долинська-Миколаїв-Колосівка".

До цього часу АТ «УЗ» не те що не приступила до реалізації проекту — навіть не
визначилась із підрядником.

За кредитною угодою АТ «УЗ» за кожен день невикористання чи нецільового
використання кредиту має сплатити 5 тисяч євро (наразі сума таких платежів вже складає близько
2,5 млн грн і щодня збільшується).

Відповідального за цю безгосподарність не визначено. Натомість АТ «УЗ» та МІУ
заявляють про те, що звернуться до ЄБРР та ЄІБ щодо скасування тендерної процедури за 1
фазою. При цьому не уточняється, хто компенсуватиме понесені збитки АТ «УЗ» .

ТСК рекомендує:
Генеральному прокурору, Керівнику САП, Директору НАБУ внести відомості до ЄРДР за

фактом злочинної бездіяльності Є. Кравцова та І. Юрика при використанні довгострокового
кредиту з ЄБРР на суму 150 млн. дол. США для реалізації проекту "Придбання рухомого складу",
що передбачав придбання вантажних вагонів, що завдало АТ «УЗ» збитки в особливо великих
розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК
України.

Голові правління АТ «УЗ» провести переговори з ЄІБ та ЄБРР щодо визначення
підрядника за вже проведеним тендером проєкту "Електрифікація залізничного напряму
Долинська-Миколаїв-Колосівка" з застосуванням електронного порталу закупівель ЄБРР —
ECEPP.

Генеральному прокурору, Керівнику САП, Директору НАБУ за матеріалами щодо
злочинної недбалості керівництва АТ «УЗ» при реалізації проєкту "Електрифікація залізничного



напряму Долинська-Миколаїв-Колосівка" та збитків, які понесла АТ «УЗ» через невикористання
коштів ЄІБ, ЄБРР, внести відомості до ЄРДР, за ознаками кримінальних праволпорушень,
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

ТСК відзначає позитивний вплив прямої закупівлі електроенергії безпосередньо у
виробника.

Укрзалізниця провела 30 вересня 2021 року першу закупівлю електроенергії на термін
понад 1 рік безпосередньо у виробника — НАЕК "Енергоатом" за прямими договорами. Завдяки
цьому компанія зекономить понад 4 млрд грн до кінця 2022 року.  

Під час першого аукціону Укрзалізниця купила понад 4,9 млн МВт/год електроенергії, яку
компанія отримає до кінця 2022 року та буде використана виключно для потреб компанії.
Загальна вартість усього закупленого об’єму — 6 млрд 554 млн грн.  

Відповідно, вартість 1 МВт/год становить 1105 грн (без ПДВ). Протягом року вартість
електроенергії для АТ «УЗ» зростала і у вересні середня вартість 1 МВт/год електроенергії
склала — 2104 грн. Економія на закупівлі електроенергії — понад 4 млрд грн. 

ІV. СТАН ВИКОНАННЯ УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА, НОРМАТИВНИХ АКТІВ, АКТІВ
УРЯДУ. РЕФОРМИ, ЩО ТАК І НЕ РОЗПОЧАЛИСЯ. Контроль ТСК.

Реформи залізничного транспорту не провадяться. Не виконується Угода про
асоціацію з ЄС в частині залізничного транспорту, що становить загрозу європейським
прагненням України.

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 ЄС назвали критичною.4

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

В таблиці у хронологічному порядку наведено невичерпний перелік ключових індикаторів,
що описують просування реформи залізничного транспорту за останні 5 років, та статус їх
виконання.

4 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf


Нажаль, картина склалася негативна. Плани Уряду, ухвалені на підставі указів Президента5

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, який залишився до дедлайну.

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

НПА, що передбачають (передбачали) заходи з лібералізації ринку залізничних перевезень
та анбандлінгу АТ «УЗ». Статус 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. ) 2021 0

9) утворення локомотиворемонтної філії АТ «УЗ» 2021 0

51 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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019


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

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
відсотків обсягів перевезень)

2021 0

5. План пріоритетних
дій Уряду на 2021 рік
(затвердж. 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 (затвердж.
25.10.2017)

20) створення вагонних компаній жовтень
2022

під
загрозою

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

жовтень
2022

під
загрозою

2. Наріжним камінням 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 планах Уряду, ухвалених на підставі указів Президента України та6

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.

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

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

V. ЗАХИСТ ЗАКОННОСТІ ТА ІНТЕРЕСІВ АТ «УЗ» ПРАВООХОРОННИМИ
ОРГАНАМИ. Контроль ТСК.

Офісом Генерального прокурора 20.10.2021 за даними Звіту Тимчасової слідчої комісії з
питань АТ «УЗ» внесені відомості про кримінальні правопорушення та розпочаті кримінальні
провадження за ч. 2 ст. 364 КК України та ст. 219 КК України, які 11.11.2021 об’єднані в одне
провадження.

Установлено, що службові особи суб’єкта господарської діяльності
АТ «УЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2015–2021 років вчиняли дії та
допускали бездіяльність з метою доведення суб’єкта господарської діяльності до стійкої
фінансової неспроможності, чим заподіяли державному підприємству тяжкі наслідки.
Результатом таких дій та бездіяльності службових осіб є системна втрата АТ «УЗ» своїх
перевізних здатностей, економічний і технічний занепад, що загрожує національній економіці,
соціальній стабільності та обороноздатності держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами
Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Органами досудового розслідування упродовж 2021 року до суду передано 195
обвинувальних актів щодо кримінальних правопорушень, вчинених на АТ «УЗ», з них 23 –
пов’язаних із корупцією.

У провадженні залишаються 130 кримінальних проваджень про корупційні злочини, у 14 з
яких повідомлено про підозру.

Зокрема, 28.09.2021 повідомлено про підозру директору ТОВ «ДЗПТ» за
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом поставки неналежної продукції ПрАТ «ЗЕРЗ»
(100% акцій якого внесено до статутного капіталу
АТ «УЗ»), унаслідок чого державному підприємству завдано матеріальну шкоду на загальну суму
1 717 085 грн. На час повідомлення про підозру вказана особа обіймала посаду директора зі
стратегічного розвитку та оптимізації ПрАТ «ЗЕРЗ». Службовим розслідуванням, призначеним
під час досудового розслідування, виявлено аналогічні порушення при поставках продукції ТОВ

6 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-ukra

yini-na-period-do-2030-roku-321-070421);
План заходів з реформування залізничного транспорту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-р)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%2525D0%2525BF
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-%2525D1%252580


«ДЗПТ» за час, коли підозрюваний вже працював у
ПрАТ «ЗЕРЗ».

Також 24.12.2021 повідомлено про підозру заступнику директора з рухомого складу і
матеріально-технічного постачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «УЗ» та
3 службовим особам зазначеного підприємства за фактами привласнення бюджетних коштів у
сумі 12 млн грн, виділених на ремонт рухомого складу, за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191,
ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Скеровано до суду обвинувальні акти у 5 кримінальних провадженнях щодо організованих
злочинних груп, які на об’єктах АТ «УЗ» викрадали пально-мастильні та лісоматеріали, інші
ресурси.

Так, до суду 26.07.2021 передано обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191,
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, КК України щодо 15 осіб, якими здійснено розтрату грошових коштів,
належних ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» та АТ «УЗ», призначених на
ремонт двигунів до приміських дизель-поїздів на суму понад 59 млн грн.

Крім того, 01.06.2021 до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1
ст. 366 КК України щодо 8 осіб, якими здійснено заволодіння грошовими коштами суму 916 тис.
грн, призначеними на технічне переоснащення лінії зв’язку регіональної філії «Придніпровська
залізниця» АТ «УЗ».

Забезпечено дотримання правоохоронними органами вимог кримінального
процесуального законодавства, у тому числі щодо підслідності кримінальних правопорушень.

У 2021 році Офісом Генерального прокурора після отримання підтвердження розміру
матеріальних збитків, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро
України, прийнято рішення у
8 кримінальних провадженнях щодо їх направлення до згаданого органу досудового
розслідування.

Зокрема, за підслідністю передано кримінальне провадження за фактом закупівель
службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва»
АТ «УЗ» дизельного пального за завищеними цінами на суму
15 163 480 грн за ч. 5. ст. 191 КК України.

За результатами опрацювання Офісом Генерального прокурора звіту Рахункової палати від
29.04.2021 № 04-1004 з питань використання і розпорядження державним майном регіональною
філією «Південно-Західна залізниця» АТ «УЗ» 17.05.2021 розпочато досудове розслідування за ч.
2 ст. 364 КК України. Слідством перевіряється можливе заподіяння збитків на суму понад 12 млн
грн.

Водночас за підсумками опрацювання Офісом Генерального прокурора акта Державної
аудиторської служби України від 19.05.2021 № 05-21/2 щодо планової ревізії АТ «УЗ» 05.11.2021
розпочато досудове розслідування у 4 кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 191 КК України та
11.11.2021 за ч. 2 ст. 367 КК України.

У свою чергу звіт Рахункової палати від 23.11.2021 № 30-2 про результати аудиту
ефективності використання і розпорядження об’єктами державної власності у сфері залізничного
транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами став підставою для початку
17.01.2022 досудового розслідування за ч. 2 ст. 367 КК України щодо спричинення державному
підприємству збитків у сумі 11,9 млн грн.



Проведення слідства в указаних провадженнях доручено Головному слідчому управлінню
Національної поліції України, а зазначені акти перевірки долучено до матеріалів досудового
розслідування.

З приводу вжиття заходів представницького характеру повідомляємо, що відповідно до
вимог ст. 131-1 Конституції України та ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» органи
прокуратури у виключних випадках здійснюють представництво в суді законних інтересів
держави за наявності визначених законом підстав.

Акціонерне товариство «Українська залізниця» є юридичною особою, що утворене
відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного
транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 №
200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 06.07.2021 у справі
№ 911/2169/20 сформовано правовий висновок щодо можливості представництва прокурором
інтересів держави в суді лише в особі суб’єкта владних повноважень.

Таким чином, враховуючи вимоги законодавства і судову практику щодо розгляду спорів
за участі прокурора, у тому числі у сфері функціонування залізничного транспорту, застосування
представницьких повноважень із захисту інтересів АТ «УЗ» органами прокуратури
унеможливлено.

Зазначено, що до постановлення рішення Великою Палатою Верховного Суду від
06.07.2021 залежно від характеру виявлених порушень закону у сфері функціонування
залізничного транспорту прокурори ініціювали судовий захист державних інтересів як на стороні
АТ «УЗ», так і заявляли відповідні вимоги до цього товариства.

Зокрема, в інтересах держави в особі АТ «УЗ» прокурорами до суду пред’явлено 3 позови
на суму 125,6 тис. грн, з них 2 позови про стягнення штрафних санкцій за неналежне виконання
зобов’язань та один позов стосовно відшкодування збитків, завданих унаслідок вчинення
кримінального правопорушення (позови задоволено).

Так, господарським судом Харківської області задоволено два позови органів прокуратури
Харківської області про стягнення з
ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» штрафних санкцій у сумі
122,5 тис. грн внаслідок внесення недостовірної інформації до залізничних накладних на користь
ДП «Південна залізниця», правонаступником якої є
АТ «УЗ».

Крім цього, в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури України (третя
особа на стороні позивача АТ «УЗ») у 2020 році пред’явлено позов з питань розпорядження та
використання об’єктів нерухомого майна, яке перебуває у віданні АТ «УЗ», його підрозділів та
підпорядкованих суб’єктів господарювання, який задоволено.

Рішенням господарського суду Одеської області від 23.07.2020 у справі № 916/167/20,
залишеним без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від
02.11.2020, частково задоволено позов заступника прокурора Одеської області в інтересах
держави в особі Міністерства інфраструктури України до ТОВ «Дорожник», Головного
управління юстиції  в Одеській області, третя особа на стороні позивача
АТ «Українська залізниця», визнано протиправним та скасовано рішення про державну
реєстрацію права власності за ТОВ «Дорожник» на нерухоме майно – нежитлову будівлю



площею 520,4 кв м вартістю 6,2 млн грн, а також припинено право власності цього товариства на
вказану нерухомість.

Окремою категорією є позови про визнання незаконними та скасування рішень органів
місцевої влади, за якими протиправно вилучалися з користування АТ «УЗ» земельні ділянки. До
суду пред’явлено
8 таких позовів на суму майже 6 млн грн. Усі позови задоволено.

Львівським апеляційним судом задоволено позовну заяву прокурора, подану в інтересах
держави в особі Міністерства інфраструктури України, ДГТО «Львівська залізниця», до
селищної ради про визнання незаконним та скасування рішення «Про передачу у приватну
власність громадян земельних ділянок для ведення садівництва», а також скасування державного
акта на право власності на передані земельні ділянки загальною площею 0,03 га. Суд погодився із
доводами прокурора, що спірні земельні ділянки зайняті об’єктами залізничної інфраструктури
та перебувають у постійному користуванні ДТГО «Львівська залізниця».

Окрім того, з метою захисту інтересів держави прокурорами здійснено вступ у розгляд 17
справ за позовами інших осіб про стягнення з
АТ «УЗ» та його господарюючих суб’єктів коштів на суму майже
2,2 млрд грн (заборгованості за кредитними договорами, а також збитків, завданих унаслідок
незабезпечення збереження вантажу).

Зокрема, після вступу в розгляд справи Київської міської прокуратури господарським
судом м. Києва (залишено в силі постановою Північного апеляційного господарського суду)
відмовлено в задоволенні незаконних позовних вимог ПАТ «Сбербанк» про стягнення з АТ
«Українська залізниця» понад 1,5 млрд грн заборгованості за кредитними договорами,
укладеними
ДП «Донецька залізниця».

Також в інтересах держави до АТ «УЗ» органами прокуратури упродовж 2015–2021 років
пред’явлено 13 позовів про стягнення з товариства та його філій майже 8,7 млн грн збитків.

Позови стосувалися стягнення шкоди, заподіяної внаслідок незаконної порубки дерев на
землях, наданих у користування АТ «УЗ» та його підпорядкованим суб’єктам для здійснення
господарської діяльності, відшкодування заборгованості за проїзд автомобільними дорогами
загального користування великоваговим транспортом, який використовується підприємствами
залізничної галузі, а також збитків, завданих незаконним видобутком надр.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду задоволено позов прокурора,
поданий в інтересах Державної екологічної інспекції у Рівненській області до державного
територіально-галузевого об’єднання  «Львівська залізниця», про стягнення збитків у сумі майже
1 млн грн, завданих незаконним видобутком надр, а саме через несанкціонований забір підземних
вод для виробничих потреб, тобто без спеціального дозволу на видобуток надр.

На цей час 12 позовів задоволено, судові рішення виконані на суму
2,5 млн грн (один позов перебуває на розгляді).

Хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо фактів можливої
бездіяльності, порушення законодавства України органами управління АТ «УЗ», перебуває на
постійному контролі керівництва Офісу Генерального прокурора.

Офісом Генерального прокурора 15.07.2021 за Вашою і членів Тимчасової слідчої комісії
участі проведено оперативну нараду «Про стан протидії кримінальним правопорушенням та
корупції в акціонерному товаристві «Українська залізниця», за результатами якої органами



прокуратури та правоохоронними органами вжито додаткових наглядових, координаційних та
контрольних заходів щодо підвищення ефективності досудового розслідування у кримінальних
провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ «УЗ».

На виконання рішення наради Офісом Генерального прокурора до
АТ «УЗ» 04.10.2021 скеровано лист з наведенням імовірних причин, що призвели до значного
погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників залізничного
транспорту, який є однією з важливих галузей економіки України, та запропоновано конкретні
пропозиції для запобігання втраті активів підприємства.

Одночасно з цим, на запит ТСК інформація НАБУ відсутня.


