
Антикризова відповідь України:

відновлення залізничного сектору



Які результати 

ми пропонуємо отримати протягом 5 років: 
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Прямий ефект

➢106 млрд грн. додаткового

виробництва щорічно або

➢2,65% зростання ВВП України

➢7,3 млрд грн. - відрахування до

бюджетів усіх рівнів щорічно

➢14,8 тис. робочих місць у

вагонобудуванні

➢збільшення ефективності перевезень

та конкурентоздатності (з іншими

країнами колії 1520 мм) через

зменшення кількості ремонтів,

прискорення обігу, скорочення

операційних витрат

Мультиплікаційний ефект

➢9,3% додаткове зростання ВВП України

з урахуванням стимулювання попиту в

інших галузях та підприємствах малого

та середнього бізнесу

➢36,3 млрд грн. - відрахування до

бюджетів усіх рівнів протягом 5 років

➢до 30 тис. робочих місць у галузях, що

будуть задіяні при будівництві рухомого

складу (металургія, машинобудування,

енергетичний сектор, хімічна

промисловість тощо) + члени їх сімей

Локалізація виробництва вантажних вагонів передбачена на рівні понад 90%, що навіть вище, ніж у 

Національної програми «Велике будівництво» доріг в Україні – 70% 

(вища додана вартість та розподіл між галузями економіки)



Проект не потребує додаткових витрат з 

Держбюджету:

1. Основні джерела фінансування - кошти державних та приватних банків, а

також лізингових компаній України.

2. З моменту запуску виробництва нових вантажних вагонів, виробники

вагонів та лізінгоотримувачі почнуть перераховувати до бюджетів усіх

рівнів податки та збори (в т.ч., ПДВ, ЄСВ, військовий збір та кошти від

списання і реалізації вагонів, що мають подовжений строк експлуатації), з

яких держава потім рефінансуватиме лізингові ставки.
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Якщо нічого не робити

Кількість вагонів, задіяних у перевезеннях 

територією України показує значну частку

іноземних вагонів – 20 %
станом на  січень 2020р.
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У разі зволікання, у середньостроковій перспективі доведеться одномоментно списати кілька 

десятків тисяч вагонів, що призведе до колапсу залізничних перевезень та неможливості 
фінансування оновлення рухомого складу УЗ і приватних перевізників через брак коштів

➢ Зниження конкурентоздатності національного та

приватних перевізників (порівняно з країнами ЄС та СНД),

в т.ч. в експортно-імпортних та транзитних

перевезеннях;

➢ Поступове зниження частки УЗ в перевезеннях, що

призведе до щорічного невиконання фінплану

бюджетоутворюючої національної компанії. Наприклад,

частка знизилась з 37% (на початку 2019 року) до 10% (в

травні 2020 року).

➢ Збільшення кількості позапланових ремонтів, простоїв

парку та строків обороту вагонів, що призводить до

збільшення поточних витрат на експлуатацію (в перші 5

років експлуатації вагону середня кількість відчепних

ремонтів становить 1 ремонт на рік, для вагонів 20+ років –

зростає до 10 і більше ремонтів на рік);

➢ Щоденний техногенний ризик, збільшення руйнівного

впливу на залізничні колії, відновлення яких відбувається

за державний кошт;

➢ Зупинка промислових підприємств, втрата галузі

вагонобудування, трудова міграція українців за кордон



Залізничний парк вантажних вагонів в Україні – 199 600 од., в т.ч.:

парк УЗ – 105 600 од.

інші власники – 94 000 од. 

Кількість вагонів з вичерпаним строком експлуатації – 113 200 од., в т.ч.: 

парк УЗ – 79 300 од.;     інші власники – 33 900 од.

Враховуючи технічний стан парку вантажних вагонів, протягом найближчих 5 років

буде вичерпано строк експлуатації у щонайменше 40 тис. вагонів.

З урахуванням прогнозованих об'ємів залізничних перевезень на рівні 2020 року,

потреба в оновленні вагонного парку протягом найближчих 5-ти років становитиме

77 150 нових вагонів

Потреба в оновленні парку вантажних вагонів:
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За даними УЗ

УЗ та власники парків вантажних вагонів

https://info.uz.ua/news/ukrzaliznitsya-spilno-z-fru-rozrobit-programu-onovlennya-vantazhnogo-vagonnogo-parku-roman-vepritskiy
https://info.uz.ua/news/ukrzaliznitsya-spilno-z-fru-rozrobit-programu-onovlennya-vantazhnogo-vagonnogo-parku-roman-vepritskiy
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Ефект для основних учасників:

ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 

Вагонобудування 

(гарантований збут та 
довгострокові контракти)

Д Е Р Ж А В А 

(економічний і соціальний 
ефект)

УЗ та власники 

вантажних вагонів 
(оновлення парку, 

збільшення операційної 

ефективності)

Банківський сектор 
(нові кредитні програми з 

залученням рефінансування 

8% з боку держави)

Гірничо-

металургійний 

комплекс
(розширення виробництва)



Що потрібно зробити сьогодні

1. Кабінету Міністрів України та НБУ визначити банки, що будуть укладати лізингові угоди

за Проектом.

2. Кабінету Міністрів України видати доручення державним банкам щодо формування

програм фінансування за лізинговими договорами зі ставкою не вище 8% щорічно.

3. Міністерству фінансів визначити джерела рефінансування лізингових ставок у розмірі

8%.

4. Міністерству інфраструктури, УЗ підготувати проекти нормативно-правових актів

(постанов КМУ, наказів МIУ) щодо:

• введення обмежень на ввезення в Україну іноземних вантажних вагонів з подовженим

строком експлуатації;

• внесення змін до правил експлуатації вантажних вагонів з подовженим строком в

частині їх навантаження та розвантаження;

• визначення номенклатуру та графік списання вантажних вагонів з вичерпаним строком

служби на найближчі 5 років;

• проведення деповських ремонтів (1 раз на рік) та капітальних ремонтів (1 раз у три

роки);

• перегляду тарифів на експлуатацію та обслуговування вантажних вагонів з вичерпаним

строком експлуатації;

• забезпечення укладання середньострокових договорів (не менш, ніж на 3 роки) з

вітчизняними виробниками вантажних вагонів, в т.ч. іноваційних вагонів.
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Д О Д А Т К И



Поточна ситуація та виклики сьогодення:

Економіка держави:
Впродовж 2015-2019 років негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу збільшилось 

з 3,2 до 13,9 млрд. дол. США. (згідно даним НБУ).

За 5 місяців 2020 року:

- держбюджет недоотримав понад 50 млрд. грн.;

- промислове виробництво в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

скоротилося на 8,7%

Станом на 01.06.2020р. офіційно зареєстровано безробітних 511 тис. осіб, що на 70%

більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019р.

Згідно прогнозам Мінекономіки та МВФ падіння української економіки у 2020 році складе

4,8% та 8,2% відповідно

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОНОМІЧНУ АКТИВНІСТЬ:

1. Нова світова криза, спровокована в т.ч. пандемією COVID-19. Як наслідок – руйнування сталих

виробничих зав'язків, банкрутство ряду промислових виробництв

2. Дефіцит зовнішнього фінансування, збереження низької кредитної активності комерційних банків в

реальному секторі

3. Зростаюча конкуренція з боку іноземних постачальників, глобальний протекціонізм та падіння

економічної активності на основних ринках збуту
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Поточна ситуація та виклики сьогодення:

Вагонобудівний 

комплекс:

- виробництво вагонів у 

2019 році становило 

всього 29,7% від рівня 

2012 року;

- у 2020 році - зупинка 

виробництва та 

скорочення 

персоналу;

- нова хвиля трудової 

міграції за кордон

Гірничо-металургійний 

комплекс:

- падіння виробництва 

в січні-травні 2020 на 

6,2%;

- розпочато скорочення 

персоналу;

- закриття експортних 

ринків, зменшення цін 

та скорочення попиту 

на металопродукцію;

- загроза зупинки галузі, 

яка забезпечує 

близько 26% 

валютних 

надходжень, 12% ВВП

Банківський 

сектор:

- Вагомим фактором 

падіння ВВП у квітні 

було падіння 

інвестицій. Такі значні 

темпи падіння 

інвестицій востаннє 

спостерігалися під час 

кризи 2014-2015 років

- Споживання 

державного 

сектору продовжує

зменшуватися – на 

9,7% на тлі складної 

ситуації з доходами
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Доходи бюджету

(ПДВ, податки на з/п) – 36,3 млрд. грн.

Витрати бюджету

(відшкодування 8%

ставки рефінансування) – 34,2 млрд. грн.

Позитивний ефект для бюджету – 2,1 млрд. грн.

Прямий ефект для держави
(оптимістичний сценарій оновлення 77 150 вагонів)

Основи розрахунку:

1. Відсоткова ставка 8%

2. Строк кредитування 12 років

3. Середньорічна орендна ставка – 500 грн./доб.

4. Сума кредитування = вартість нових вагонів –

вартість металобрухту від старих вагоні (3400

грн/т)
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Рух грошових коштів бюджету України по програмі, млрд. грн.

6 343 6 343 6 343 6 343 6 343

-5 018
-4 352

-3 687
-3 022

-2 356
-1 691

-1 026 -360

7 260 7 260 7 260 7 260 7 260

-1 526

-2 805

-3 809
-4 546



Приклад розподілу інвестицій між 

галузями промисловості при виробництві 

одного вантажного вагону:
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Гірничо-
металургійний

комплекс

60%

Енергетичний
комплекс

15%

Транспортна
галузь

5%

Хімічна
промисловість

3%

Машинобудівні
підприємства

17%

Ключові факти для прийняття рішень

• В перші 5 років експлуатації вагону, середня

кількість відчепних ремонтів становить 1

ремонт на рік, для вагонів 20+ років – зростає

до 10 і більше ремонтів на рік.

• Одна позапланова зупинка вагона тягне за

собою невиправдані втрати у розмірі до 2

тис. долл. США.

• Виробництво одного вагона підвищує ВВП

країни на суму, що приблизно в 3,5 рази більше

ціни самого вагона.

• Додатковий економічний ефект від

виробництва та експлуатації інноваційних

вагонів навантаженням 25т/вісь – 800-1000 млн.

грн./рік.

• Кожна тисяча вантажних вагонів, побудованих

в Україні – це ≈ 25 тис. т прокату та іншої

металопродукції.

• 1 робоче місце в машинобудуванні створює

додатково в середньому 4 робочих місця в

суміжних галузях (металургія,

машинобудування, енергетичний сектор, хімічна

промисловість тощо) та сфері послуг.


