
УЗАГАЛЬНЕНІ ПРОПОЗИЦІЇ/РЕКОМЕНДАЦІЇ ТСК:

1. Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури та АТ «УЗ»:

1.1 Розробити та неухильно дотримуватися інвестиційної програми для забезпечення
відтворення основних фондів АТ «УЗ» на найближчі
5 років, а також вишукати джерела фінансування на реалізацію даної програми.

1.2 Переглянути підходи до формування складу наглядової ради.

Результати голосування:
2. Мінінфраструктури та АТ «УЗ» розробити методику розрахунку контингенту

нормативної чисельності працівників залізничного транспорту. Відповідно до розробленої
методики розрахувати нормативну чисельність персоналу в розрізі усіх господарств
Укрзалізниці та професій. Укомплектувати кваліфікованими фахівцями структурні
підрозділи АТ «УЗ» до необхідного розрахункового рівня.

3. Мінінфраструктури та АТ «УЗ» забезпечити проведення роботи щодо підвищення
заробітних плат робітничих професій відповідно до Галузевої угоди з врахуванням ринково
обґрунтованого рівня.

4. Кабінету Міністрів України:

4.1 Внести до Верховної Ради України пропозиції щодо зменшення податкового тиску, в
т. ч. шляхом відміни податку на землю та скасування сплати дивідендів для АТ «УЗ».

4.2 Змінити кадрову політику щодо зайняття керівних посад в АТ «УЗ» та передбачити в
нормативних документах в кваліфікаційних вимогах до зайняття керівних посад в АТ «УЗ»
профільну освіту та релевантний досвід роботи не менше 10 років.

4.3 Вжити усіх заходів на виконання рішення ТСК від 30.04.2021 (Протокол ТСК № 7).

4.4 Прискорити структурну реформу АТ «УЗ».

4.5 Провести розділення по вертикалі пасажирські та вантажні      перевезення.

4.6 Сприяти запуску приватної тяги на колії загального користування.

4.7 Прискорити створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері транспорту.

4.8 Терміново збільшити планові обсяги фінансування ремонту та технічного
обслуговування виробничих основних фондів АТ «УЗ» до визначеної нормативами поточної
потреби. Внести відповідні зміни до фінансового плану на 2021 р.

4.9 З метою поступового протягом 2021−2025 рр. відновлення примусово втраченого

ресурсу експлуатованих виробничих фондів та надолуження накопиченого за 5 років
відставання від затверджених Урядом обсягів його оновлення створити в АТ «УЗ» цільовий
інвестиційний фонд з наповненням його за рахунок 100% амортизаційних відрахувань та
100% чистого прибутку після оподаткування, для чого звільнити АТ «УЗ» від сплати
дивідендів.

4.10 Відмінити наказ АТ «УЗ» № 55ц від 30.01.2019 "Про введення в дію Положення про
планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового та
моторвагонного рухомого складу" як протиправний, спрямований на знищення
локомотивного парку державного акціонерного товариства, вжити заходів щодо
неможливості повторення таких дій.



4.11 Переглянути розпорядження Уряду від 30.09.2020 № 1192-р в частині відміни
передачі частини будівлі ГІОЦ (вул. Івана Франка, б. 21-23), виконання якого створює
загрозу функціонуванню залізничного транспорту та значні ризики економічних втрат для
держави.

4.12 Визнати роботу правління АТ «УЗ» за останні 5 років неефективною та
непрофесійною.

4.13 Вжити заходів щодо переходу від "безвідповідального" колегіального управління
АТ «УЗ» до виконавчого органу, очолюваного керівником, який несе персональну
відповідальність за діяльність товариства та призначає своїх заступників, відповідальних за
основні напрями роботи. Така можливість передбачена Законом України "Про акціонерні
товариства".

4.14 Визнати роботу наглядових рад АТ «УЗ» за останні 5 років неефективною та
непрофесійною.

4.15 Вжити заходів щодо перегляду представництва в наглядовій раді, передбачивши у її
складі: представництво акціонера в особі діючих заступників міністрів, які опікуються
питаннями інфраструктури, фінансів, економіки, енергетики, цифрової трансформації;
представництво трудових колективів в особі репрезентативних профспілок, а також
незалежних членів, відібраних з числа науковців, експертів у сфері транспорту, фінансів та
управління, народних депутатів України.

5. Прем’єр-міністру України:

5.1 Вжити заходів щодо реанімації АТ «УЗ», відновлення реформування галузі, для чого:
створити відповідну державну комісію та особисто очолити її роботу, взявши на себе всю
повноту відповідальності за майбутнє залізничного транспорту України.

5.2 Вжити заходів щодо прискорення реформування АТ «УЗ», а саме − розділення по

вертикалях, виділення окремих юридичних осіб в інфраструктурі, вантажних перевезеннях,
оперуванні вантажними вагонами, пасажирських перевезень, допоміжної діяльності.

5.3 Терміново вирішити питання щодо створення суб’єктів господарювання − операторів

вантажних вагонів власності АТ «УЗ» та забезпечити їх ефективне функціонування на ринку.

5.4 Забезпечити повну компенсацію недоотриманих доходів від перевезень масових
категорій пасажирів в далекому та приміському сполученні, тарифи на які встановлюються
нижче собівартості. Виділити зазначену суму окремим рядком у фінплані АТ «УЗ».

5.5 Дати принципову оцінку діяльності правління та наглядової ради
АТ «УЗ» щодо системних провалів у виконанні затверджених планів капвкладень та
використання визначених Кабміном джерел їх фінансування. Члена правління АТ «УЗ»,

відповідального за цю сферу, − звільнити.

5.6 Внести корективи в фінплан АТ «УЗ» на 2021 р. в частині оптимізації витрат на
персонал, в т. ч. шляхом впровадження новітніх програм з автоматизації та оновлення систем
управління та обслуговування залізниці з урахуванням передового європейського досвіду.

6. Міністерству інфраструктури України:



6.1 Вжити заходів щодо організації розрахунку собівартості з максимально коректним
рознесенням фактичних витрат до кожної конкретної перевезеної тонни вантажу з
мінімальним усередненням витрат між вантажами.

6.2 Провести аналіз наявної нормативної та нормативно-правової документації, яка
регулює діяльність залізничного транспорту, на предмет її правомірності, зокрема:

6.2.1. Встановити порядок та строки її перегляду.

6.2.2. Визначити можливість та особливості використання окремих нормативних
документів на перехідний період.

6.2.3. Скасувати/зупинити дію протиправних документів АТ «УЗ».

6.2.4. Встановити систему та періодичність контролю за дотриманням вимог
нормативних та нормативно-правових документів суб’єктами залізничного транспорту
загального користування.

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

6.4 Дати оцінку діям (бездіяльності) посадових осіб АТ «УЗ», відповідальних за його
ефективне функціонування.

6.5 Забезпечити розробку та затвердити нормативно-правовий акт з управління безпекою
руху на залізничному транспорті загального користування, обов’язковий для всіх суб’єктів

господарювання − учасників перевізного процесу.

7. Наглядовій раді та правлінню АТ «УЗ»:

Вивести міжнародні перевезення та внутрішні категорії Інтерсіті+ в окремі залежні
компанії (компанію), що дозволить акумулювати необхідні кошти на їх розвиток, залучити
інвестиції для нарощування цього рентабельного бізнесу та задовольнити зростаючий попит.

8. Інспекції з безпеки руху на транспорті, Мінінфраструктури:

8.1 Зупинити випуск нових вагонів на заводах, що допустили порушення технічних умов
та конструкторської документації шляхом постановки б/в деталей на нові вагони, та піддати
їх виробництво переатестації на право вагонобудування згідно з діючим порядком.

8.2 Вагони з б/в деталями, що безпосередньо впливають на безпечність руху, вилучити із
експлуатації для заміни б/в деталей на нові чи здійснення інших заходів, що гарантують
безпечність їх експлуатації на мережі залізниць, зокрема на дільницях із швидкісним
пасажирським рухом.

9. АТ «УЗ»:

9.1 У строк не більш як 3 місяці завершити процедури щодо укладання Колективного
договору АТ «УЗ».

9.2 Порахувати коректну собівартість перевезення 1 тонни вантажів в залежності від
типу вантажу.

9.3 Розрахувати тариф за доступ до інфраструктури.

9.4 Створити ПрАТ з надання послуг прання білизни та мийки вагонів, з посиленим
відповідальним менеджментом, концентрацією на якісних послугах для пасажирів,
самофінансуванням.



9.5 Автоматизувати процеси обліку, контролю, діджиталізації (RFID мітки). Впровадити
інновації в технології прання (системи дозування, модернізація пралень тунельними
сучасними лініями).

9.6 Установити портальні мийки по шляху проходження потягів.
Електрифікація/екологічність і модернізація ділянок комплектації (електрокари, сканери,
портали обліку).

9.7 Надати послугу з прання і обробки білизни, спеціального одягу для всіх підрозділів
АТ «УЗ» та для широкого соціального і державного сектору економіки України.

9.8 Перейняти досвід Казахських залізниць із створення нового проекту якості
прально-прасувальних та вагономийних комплексів.

9.9 Терміново, спільно з виробником (ІВМ), розробити план заходів щодо запобігання
ризику раптового непрогнозованого виходу із ладу апаратно-програмного комплексу, що
забезпечує АСУ вантажних та пасажирських перевезень, профінансувавши його у
першочерговому порядку.

9.10  Призупинити виконання розпорядження Уряду від 30.09.2020
№ 1192-р відносно передачі частини спеціалізованої будівлі ГІОЦ (вул. Івана Франка,
б. 21-23) як таке, що може причинити тяжкі для держави наслідки.
Звернутися до Уряду України з обґрунтованим зверненням щодо відміни цього
розпорядження в частині будівлі ГІОЦ.

9.11 Розглянути відповідність займаній посаді директора з питань інформаційних
технологій АТ «УЗ» Резніка В.В., дії якого протирічать корпоративним інтересам товариства
та створюють значні ризики для економіки держави, та здійснити оптимізацію організаційної
структури.

9.12 Провести аудит існуючих інформаційних систем з визначенням їх актуальності та
подальшого розвитку.

9.13 Розробити та затвердити стратегію розвитку інформаційних технологій АТ «УЗ» на

3−5 років.

9.14 Побудувати та впровадити сервісну систему надання інформаційних послуг для
пасажирів.

9.15 Впровадити проектну систему керування розробками та впровадженням
інформаційно-телекомунікаційних послуг.

9.16 Розробити та затвердити політику та регламенти щодо інформаційних технологій, а
саме: політику інформаційної безпеки АТ «УЗ»; перелік критичних інформаційних систем та
класифікацію інформації в інформаційних системах за рівнем критичності; політику
управління доступом до інформаційних ресурсів; систему захисту інформації для критичних
інформаційних систем;  інші регламенти, які повинно використовувати АТ «УЗ».

9.17 Перейти на єдину програмно-апаратну платформу для систем управління
вантажними, пасажирськими перевезеннями та систем управління фінансами та ресурсами.

9.18 Зменшити вартість володіння інформаційної інфраструктури за рахунок
використання хмарних технологій та зовнішніх каналів зв’язку, з відповідним рівнем
інформаційної безпеки.



9.19 Створити резервний ЦОД для забезпечення безперервності функціонування
оперативних інформаційних систем залізничного транспорту.

9.20 Впровадити систему моніторингу обчислювальних ресурсів.

9.21 Впровадити цифрові канали зв’язку.

9.22 Впровадити Єдину централізовану систему продажу квитків у далекому та
приміському сполученні. (Першочергова потреба – перехід на Intel-платформу та
модернізація касових терміналів (електронний касовий чек).

9.23 Створити Єдину клієнтоорієнтовану онлайн-систему для
вантажовідправників/вантажоотримувачів.

9.24 Впровадити Єдину централізовану автоматичну систему управління активами.

9.25 Модернізувати програмно-апаратну платформу АСК ВП УЗ.

9.26 Впровадити централізовану ERP систему.

10. Верховній Раді України:

10.1 В першочерговому порядку розглянути законопроект про залізничний транспорт
України.

10.2 Наприкінці поточного року заслухати звіт Прем’єр-міністра України про результати
проведеної роботи з реанімації АТ "УЗ" та кроки з розгортання його реформування.

11. Апарату Верховної Ради України довести до громадськості висновки і пропозиції
ТСК, зокрема, опублікувати у парламентській газеті "Голос України".

12. Матеріали ТСК передати до Офісу Генерального прокурора для їх вивчення та
відповідного реагування.

13. Звіт, висновки і пропозиції ТСК направити Президенту України, Прем’єр-міністру
України, Міністру інфраструктури України, АТ «УЗ».


