
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ТСК ЩОДО РОЗДІЛУ І. Вантажні перевезення
(ТОМ ІІ).

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. Обсяги транзиту стають дедалі меншими. У загальному
вантажообігу частка транзитних вантажів складає 7%, у загальних обсягах перевезень – 4%.

У 2021 році обсяги перевезень транзитних вантажів склали 11,5 млн. тонн, що на 1,0 млн.
тонн або на 8,3% менше, ніж у 2020 році.

АТ «УЗ» 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, інші види 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. Відбувається переорієнтація 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, тож можна казати про ще більший перетік вантажів на автотранспорт. Тут наразі не
дав належного ефекту габаритно-ваговий контроль, але, зі збільшенням кількості WIM, та
початком їх реальної роботи і накладення реальних штрафів, ситуація має перспективу
стабілізації.

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. 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.

В умовах лібералізації ринку залізничних вантажних перевезень з метою стабільного
функціонування системи залізничних перевезень АТ «УЗ»  має:

1) З трьох основних складових вартості перевезення: локомотивна складова (ЛС) , вагонна
складова (ВС), інфраструктурна складова (ІС) необхідно збільшувати частку та дохід від ІС, яка у
2020 році складала 31,5 млрд грн, або 59% від вартості перевезення.

Від розвитку інфраструктури залежатиме дуже багато. Так, за нинішнього стану
інфраструктури практично неможлива ініціатива з будівництва інноваційних вагонів з
навантаженням у 25 т на вісь, а також стимулювання купівлі нових потужних локомотивів як АТ
«УЗ» , так і приватними перевізниками.

Це може призвести до того, що при реалізації програми Президента України "Велике
будівництво" будуть будуватися вагони з можливим навантаженням 23т на вісь, тому що
інвестувати в інноваційні вагони не буде сенсу.

Обмеження швидкості руху та кількості вагонів за планом формування на переходах
збільшуватиме витрати АТ «УЗ» на перевезення (сортувальні та маневрові роботи), а також
збільшуватиме оборот, що призводитиме до штучного дефіциту вагонів.

Початковими завданнями з капінвестицій УЗ повинні бути ремонт, електрифікація та
модернізація шляхів, збільшення пропускної спроможності на підходах до портів.

Другим завданням має стати зрозуміла тарифна політика формування ІС.

Вона має бути спрямована на збільшення вантажної бази на відстанях 250-500км
(особливо по зерну, щебню, цементу).

Поліпшення та розширення інфраструктурних потужностей – єдина можливість
збільшити обсяги перевезень та як наслідок збільшення прибуткової складової. ІС має становити
не менше 65-70%, відсотково зменшуючись із загальним зростанням обсягів перевезення. Від ІС
АТ «УЗ» має гарантовано отримувати від 40 млрд грн/на рік (у 2021 за нашими підрахунками
буде 32-34 млрд.), щоб у майбутньому компенсувати можливі втрати від зменшення доходів від
ЛС.

2) Ще одним завданням є опрацювання ризиків лібералізації тяги. На сьогоднішній день ні
АТ «УЗ» , ні держава не готова до повноцінного відкриття приватної тяги. Але зобов'язання щодо
імплементації євродериктив стимулюватимуть законодавця та державу приймати відповідні
рішення.



У зв'язку з цим вже зараз необхідний план з оновлення локомотивного господарства,
закупівлі нових магістральних та маневрових локомотивів.

При цьому крім протекціоністської політики АТ "УЗ" має змінити підхід до
клієнтоорієнтованості:

● створення офісу для роботи з великими вантажовідправниками/клієнтами

● покращення взаємодії з клієнтом в он-лайн сегменті

● прозоре тарифоутворення, зменшення кількості зборів за додаткові послуги

● встановлення взаємної відповідальності за перевезення, зокрема, зміна підходу до
планування перевезень, зменшення кількості кинутих вагонів на підходах під
навантаження і т.д., замовлення клієнтами заявок на перевезення і т.д.

● спрощення роботи в секторі державно-приватного партнерства щодо розвитку
підприємницьких клієнтів та станційної інфраструктури.

Повернення вантажів на залізниці завдяки впровадженню приватної тяги, появі
конкуренції та підвищення клієнтоорієнтованості можуть зберегти прибутковість з ЛС навіть з
урахуванням втрати монополії на ринку.

3) Політика та стратегія управління вагонним парком перевізника потребує ретельного
опрацювання.

По-перше, необхідно не допускати створення штучного дефіциту/профіциту вагонів, який
сьогодні абсолютно залежить від обороту вагона.

На сьогодні оборот вагона безпосередньо залежить від стану інфраструктури та
локомотивного господарства. Є наступні важливі для вирішення проблеми:

- не прораховано реальну необхідність у вагонному парку (особливо зерновозів), у разі
поліпшення стану інфраструктури та локомотивного господарства. У разі наявності парку
в 25000 вагонів та дотримання нормативних термінів доставки (близько 9-10 діб) – у АТ
«УЗ» буде можливість перевозити понад 5 млн.т зернових. В реальних умовах це означає,
що профіцит зерновозів складатиме від 4 до 10 тисяч вагонів, залежно від сезону. Цей
профіцит поставить під сумнів можливість окупності вагонів.

- АТ «УЗ» не здатне виплачувати взяті він кредитні зобов'язання з доходів із вагонної
складової. Крім того, погіршуватиметься якість ремонтів з метою економії коштів, що
посилить небезпеку руху на мережі.

- з іншого боку, існує ризик, що при невиконанні програм покращення стану
інфраструктури та локомотивного господарства, оборот вагона погіршуватиметься, що
знову ж таки призведе до дефіциту вагонів та зростання орендної ставки.

- необхідно також розробити загальну концепцію розвитку вантажних перевезень, а чи не
окремо вагонного господарства.

- стимулювати будівництво інноваційного парку вагонів (тарифами/державними
програмами).



Після завершення виділення вагонні оператори, як бізнес-одиниці, повинні визначити
свою оптимальну частку на ринку експлуатації вагонів для кожного типу рухомого складу. Також
перед початком кожного фінансового року має визначатися їх стратегія поведінки на ринку
(умови довгострокових контрактів/відсоток вагонів на спотовому ринку).

По-перше, це дозволить самій АТ «УЗ», а по-друге, вантажовідправникам прогнозувати
ситуацію на ринку перевезень.

Як приклад невдалої аналітики, укладання довгострокових контрактів на початку 2021
року: довгострокові контракти обслуговує більше половини операційного парку піввагонів АТ
«УЗ». Доходи за довгостроковими контрактами не дозволили збільшити робочий парк АТ «УЗ».
Умови довгострокових контрактів прописувалися не для вантажовідправників, а для великих
експедиторських компаній. Кількість вагонів, що залишилися для обслуговування інших клієнтів,
виявилася достатньою, щоб вплинути на спотовий ринок під час дефіциту вагонів.

Тобто вагони Перевізника не конкурують із приватними вагонами, які працюють за
середньостроковими договорами (1-3 місяці), а конкурують між собою, підвищуючи вартість
послуг для відправників та відволікаючи вантажну базу на автомобільний транспорт).
Проблемою АТ «УЗ» також є погана технічна та комерційна придатність вагонів. Привабливість
рухомого складу УЗ та частка її навантаження зростатиме у разі покращення даних показників.

ТСК рекомендує:

1. Генеральному прокурору, Керівнику САП 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,
за фактом сплати АТ «УЗ» штрафу в сумі 18,28 млн. грн за зловживання монопольним
становищем.
2. Керівництву АТ «УЗ» та Наглядової ради АТ «УЗ»:

- невідкладно вжити заходи відміну довгострокових трирічних договорів, через які
державна компанія недоотримує доходи з лютого 2021 року. Правоохоронним органам
ініціювати розслідування фактів нанесення економічної шкоди АТ «УЗ» шляхом
укладення довгострокових договорів відповідно до рішення правління АТ «УЗ» від
30.12.2020 №Ц-45/123 Ком.т. 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.

- переглянути в бік збільшення плани з будівництва вагонів на філіях компанії:
"Дарницький вагоноремонтний завод", "Панютінський вагоноремонтний завод" та
"Стрийський вагоноремонтний завод".

- встановити окремий контроль за процесом анбандлінгу АТ «УЗ» та виділенню в окрему
вертикаль філії з вантажних перевезень, з затвердженням Урядом для неї окремого
фінансового плану;

- створити окрему програму детального стратегічного розвитку (2022-2030) філії з
вантажних залізничних перевезень, з елементами:

● щорічний план реалізації непрофільних активів;

● щоквартальний контроль списання та будівництва вагонів



● середньо та довгострокове планування придбання вагонів з фіксуванням вартості,
кількості та моделей таких вагонів.

- створити окрему програму розвитку контейнерних перевезень (створення пілотних
проектів з перевезення вантажів за графіковими відправками зі швидкістю від 600км/доба,
укладення договорів з морськими лініями, зайняття провідної ролі залізниці у розвитку
мультимодальних, інтермодальних та контрейлерних перевезень в Україні);

- змінити методики з планування перевезень вантажів шляхом впровадження пілотних
проектів на окремих полігонах регіональних філій (у т.ч. державно-приватне партнерство з
розвитку станційної інфраструктури, паспортизація під’їзних колій) та відповідальних осіб по
кожному пілотному проекту;

- затвердити окрему програму з розвитку транзитних перевезень та визначити
відповідальних за її реалізацію осіб;

- підвищити клієнтоорієнтованість, шляхом зміни загальних договірних умов з
організації перевезень на договірні умови для кожного конкретного клієнта з урахуванням
специфіки його роботи;

- акціонеру, наглядовій раді АТ «УЗ»:

● звернутися до АМКУ, ОГП та НАБУ щодо надання оцінки правомірності
укладання довгострокових договорів;

● затвердити план оновлення вагонів, з метою збільшення технічної та комерційної
придатності;

● не брати зобов'язання з організації перевезень за довгостроковими (більше 1-го
року) контрактами, що призведуть до задіяння більше 30% парку піввагонів
власності АТ «УЗ».

● встановлювати вартість плати за вагони АТ «УЗ» не нижче собівартості утримання
та реновації рухомого складу.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ТСК ЩОДО РОЗДІЛУ ІІ. Пасажирські
перевезення (ТОМ ІІ).

Якість послуг з перевезення пасажирів в АТ «УЗ» не покращується. Єдине позитивне
явище – придбання нових пасажирських вагонів за рахунок коштів державного бюджету. Але
отримано АТ «УЗ» лише 20 вагонів, це менше, ніж міг виготовити у 2021 році завод, за умови
своєчасного проведення всіх закупівельних процедур. Запроваджено кілька сервісних новацій
(лаунж зал, туристичні стійки).

Попри завіряння від керівника пасажирського напряму АТ «УЗ» Олександра Перцовського
на засіданнях ТСК, не завершено роботу щодо запровадження електронного мобільного додатку
АТ «УЗ» для реалізації квитків.

Закуплені за понад 13 млн грн МТКД не працюють.



ЧАТ-БОТ АТ «УЗ» не введено в експлуатацію, він вже рік перебуває у тестовому режимі,
що може загрожувати персональним даним та коштам клієнтів. Приналежність ЧАТ-БОТУ
компанії АТ «УЗ» не встановлено.

Система продажу електронних квитків у приміському сполученні не функціонує досі.

Наявні постійні та хронічні проблеми з якістю ремонту рухомого складу та виконанням
планів з ремонту. Кількість вагонів які можуть бути придатним для перевезення пасажирів
зменшується.

Наявні постійні скарги на температурний режим у вагонах, відсутність кондиціонування
влітку та на холод взимку, на якість білизни та якість прання білизни. Пасажири також часто
скаржаться на технічний та санітарний стан рухомого складу.

За наявною в ТСК інформацією, відсутня технологія щодо захисту від видалення скарг, які
надходять на гарячу лінію з пасажирських перевезень АТ «УЗ». Це дає можливість штучно
зменшувати кількість скарг, не опрацьовувати та видаляти їх з бази, з метою викривлення
інформації про кількість скарг, що надходять на гарячу лінію АТ «УЗ».

Наявні проблеми щодо взаємодії з трудовим колективом у вирішенні соціальних питань та
питань трудових контрактів, що призводить до демотивації персоналу та погіршення якості
обслуговування пасажирів.

ТСК рекомендує:

1. Генеральному прокурору:

- внести відомості до ЄРДР за фактом зловживання службовим становищем вчинене
організованою групою та розтратою коштів під час закупівлі консультаційних послуг у результаті
якої підписано договір між ПрАТ "КЕВРЗ" та Deutsche Bahn Engineering & Consulting, що може
завдати/завдало збитків АТ «УЗ» в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. У внесеному до ЄРДР
кримінальному провадженні дослідити попередній досвід закупівель консультаційних послуг та
ефективність їх практичного використання менеджментом АТ "УЗ" у попередні періоди, наданих
фірмами Делойт, Ернст енд Янг, А. Т. Карні. Загальна вартість таких послуг вже сягнула понад 2
млн євро, без врахування вартості послуг Deutsche Bahn Engineering & Consulting та прийняти
відповідне рішення.

- внести відомості до ЄРДР за фактом не введення в експлуатацію протягом 2021 року чат-боту та
щодо незаконного збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації бід час роботи
чат-боту, що заподіяло істотну шкоду, за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України, та за фактом зловживання службовим становищем
керівництвом АТ «УЗ», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочині, передбаченого ч. 2
ст. 364 КК України.

2. Акціонеру, наглядовій раді та керівництву АТ «УЗ»:

- невідкладно розробити та відправити на затвердження Уряду (єдиному акціонеру) план заходів
щодо 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.



- здійснити необхідні заходи щодо утворення у встановлені Урядом строки (до кінця 2022 року)
юридичної особи – пасажирського Перевізника.

- 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.

3. Органам управління АТ "УЗ" не допускати закупівлі нових безпідставних консультаційних
послуг без встановлення причин не використання результатів раніше наданих і оплачених
консультаційних послуг.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ТСК ЩОДО РОЗДІЛУ ІІІ. (ТОМ ІІ). Стан
виконання фінансового плану.

Фінансовий план АТ «УЗ» затверджується Урядом з метою планомірної роботи компанії та
є частиною загальнодержавного планування. Тож, зокрема, і від його неухильного виконання
залежить економічна ситуація в країні. Нажаль, в АТ «УЗ» склалася практика не виконання
показників фінансового плану. Персональної відповідальності за не виконання фінплану, або за
недостатню якість планування не поніс жоден керівник вищого рівня. Поза цим є низка відверто
корупціогенних дій з фінансами АТ «УЗ», які мають вивчати слідчі органи.

ТСК рекомендує:
1. Органам управління АТ "УЗ":

1.1 неухильно дотримуватись затвердженого Урядом фінансового плану АТ «УЗ».
Встановити персональну відповідальність причетних посадових осіб АТ «УЗ» за якісну
підготовку та виконання фінансового плану компанії.

1.2 провести переговори з ЄІБ та ЄБРР щодо визначення підрядника за вже проведеним
тендером проєкту "Електрифікація залізничного напряму Долинська-Миколаїв-Колосівка"
із застосуванням електронного порталу закупівель ЄБРР — ECEPP.

2. Генеральному прокурору та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:
2.1 Провести службове розслідування, за фактом здійснення неефективного, тривалого, з

порушенням вимог ст. 28 КПК України розслідування злочинів щодо керівників АТ «УЗ»,
членів Наглядової Ради АТ «УЗ» та за іншими фактами де АТ «УЗ» завдано збитки.

2.2 У разі встановлення фактів здійснення неефективного, тривалого, з порушенням вимог ст.
28 КПК України розслідування злочинів щодо керівників АТ «УЗ», членів Наглядової Ради
АТ «УЗ» та за іншими фактами де АТ «УЗ» завдано збитки притягнення до
відповідальності відповідних слідчих та керівників органів досудового розслідування,
детективів та керівників детективів, прокурорів та керівника відповідного органу
прокуратури, які здійснюють розслідування та/або процесуальне керівництво у зазначених
кримінальних провадженнях.

2.3 Кримінальне провадження щодо злочинної бездіяльності керівництва АТ «УЗ» під час
реалізації проекту "Електрифікація залізничного напряму
Долинська-Миколаїв-Колосівка" що спричинило збитки в особливо великому розмірі АТ
«УЗ»  через невикористання коштів ЄІБ, ЄБРР, передати відповідним слідчим органам.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ТСК ЩОДО РОЗДІЛУ ІV. Стан виконання Указів
Президента, Актів Уряду, реформи, що не розпочалися (ТОМ ІІ).

Жодних позитивних і реальних змін АТ «УЗ» не зможе досягнути без активізації процесу
реформування залізничного транспорту України та анбандлінгу і створення окремих
бізнес-вертикалей АТ «УЗ». Однак, процес реалізації стратегічних документів Президента та
Уряду щодо реформ в АТ «УЗ» відверто провалені і надолужити втрачений час вже складно.

ТСК рекомендує:

КМУ, МІУ вжити невідкладних заходів щодо:
- усунення порушень виявлених ТСК, контролюючими органами, правоохоронними органами,
депутатами, представниками громадськості, виконавчої та законодавчої влади;
- посилення контролю за реалізацією визначених Урядом завдань по реформуванню залізничного
транспорту загального користування.

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

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

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

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

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

5. Запровадження Державних цільових програм щодо оновлення рухомого складу.

 - Підчас формування холдингової структури АТ «УЗ» передбачити збереження єдності
управління парком вагонів, тягою та інфраструктурою в рамках Групи УЗ (за прикладом
німецької Deutsche Bahn Group) та дотримання таких підходів:

1) Забезпечення ефективного добору кандидатів на призначення до органів управління
новоутворюваних товариств, що мають необхідні досвід і кваліфікацію, та встановлення їм
дієвих і не суперечливих КПЕ.

2) Групування у окремі філії локомотиворемонтні і вагоноремонтні депо з подальшою
трансформацією їх у залежні господарські товариства для забезпечення ефективної ринкової
конкуренції .

3) Підрозділи, що здійснюють ремонт і будівництво інфраструктури та цивільних споруд
(заводи, КМС, БМП, кар’єри, будівельні організації) повинні бути виділені в залежні



господарські товариства з подальшим аналізом ефективності їх діяльності та оцінкою доцільності
збереження їх в рамках Групи УЗ.

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

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


