
Укрзалізниця в цифрах: 
від 2018 року до сьогодні. 

Нагальні питання.



Проблематика вантажних перевезень
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1. Скорочення частки вагонів УЗ

у навантаженні: 2018 року — 47%, 2020 року — 21%.

Причини:
• штучний дефіцит вагонів УЗ, що був створений у 2018 — 19 рр;

• ціни на оренду вагонів УЗ, що були вищими за ринкові у 2019 — 2020 рр;

• дерегуляція вагонної складової тарифу в лютому 2018 р. та суттєве зростання приватного парку вагонів у 2018 — 20 рр;

• істотне скорочення обсягів перевезень у ІІ кварталі 2020 року, викликане пандемією.

2. Частка УЗ у загальному парку

вагонів: 2018 році — 51%, в 2020 році — 16 %.

3. Штучно створений дефіцит магістральних локомотивів у 2019 році.

4. Низька швидкість обороту вагонів у результаті неналежної диспетчеризації.



Тенденції розвитку
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Травень 2020 серпень-листопад 2020 2020 план на 2021 

1. Незважаючи на об’єктивні негативні фактори, у серпні-листопаді 2020 року збільшено частку вагонів УЗ у навантаженні до 24% (у

травні 2020-го — 16%).

2. У 2018 році частка вагонів УЗ у навантаженні становила 47%, у 2019 — 37%, у 2020 — 21%, план 2021 року — ≈ 40%.

3. З серпня 2020 року вдалося досягти суттєвого приросту перевезень: наприклад, в листопаді – 895 тис. тонн за добу. Обсяг

перевезень перевищив показники останніх трьох років: серпень-грудень 2018 — 114 млн тонн , серпень-грудень 2019 – 110 млн тонн,

серпень-грудень 2020 — 117 млн тонн.

4. За останні 5 місяців 2020 року зупинено тенденцію скорочення вантажообігу, що тривала з червня 2019 року. У серпні-грудні 2020

року було перевезено 78,85 млрд ткм, тоді як за аналогічні періоди 2019 та 2018рр. — 75,59 млрд ткм та 79,14 млрд ткм відповідно.

Крім того, у листопаді 2020 року було зафіксоване рекордне значення даного показника за останні три роки — 16,04 млрд ткм.

5. У січні 2021 року загальний обіг робочого парку вагонів Укрзалізниці склав 14,96 діб — на 8% менше, ніж за аналогічний період 2020

року (у лютому — 12,08 діб — на 16% менше за показник лютого 2020 року). Обіг фактично задіяних у процесі перевезень вантажних

вагонів Укрзалізниці був ще ефективнішим — 9,5 діб у січні та 8 діб у лютому 2021 року.



Тенденції розвитку

Динаміка виплати штрафів за несвоєчасну доставку вантажів.

Причини: штучно створений дефіцит локомотивів й як наслідок – кинуті поїзди.
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Середньомісячне значення



Проблематика пасажирських 
перевезень
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1. Збитки від пасажирських перевезень у 

2020 році збільшилися на 26%

2. Пасажиропотік у 2020 році зменшився на

56%

3. Без оновлення експлуатаційний парк 

пасажирських вагонів до 2030 р. 

скоротиться на 77% до 567 вагонів
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Тенденції розвитку

2. Пасажиропотік почав відновлюватися від 30 % у жовтні-листопаді 2020 р. до 50 % у

січні-лютому 2021 р. (до передковідного періоду)

Перевезено пасажирів (тис. осіб) Продано квитків (тис.)

256,2

357,6

середина грудня 2020 перший тиждень лютого 2021

404,4 439,9

середина грудня 2020

+ 40% + 9%

1. Лютий 2021 р. – збільшено перевезення пасажирів та продаж квитків у порівнянні

з серединою грудня 2020 р.



Проблематика інфраструктури

1. 37% головних колій експлуатується  з простроченими термінами виконання ремонтно-
колійних робіт.

2. ≈ 2000 км щорічна потреба у виконанні капітального ремонту.

Через недофінансування колійного 

господарства зростає протяжність головних 

колій з простроченими термінами виконання 

ремонтних робіт (км) 
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Основні причини видачі попереджень про 

обмеження швидкості руху поїздів



Тенденції розвитку
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Виконання плану ремонту інженерних споруд 

за 2018-2020 роки

план, тис.грн виконання,тис. грн

1. Впродовж 2020 року на 2800 км головних колій скаcовано попередження про обмеження швидкості. Зокрема, при

виконанні ремонтно-колійних робіт на 1200 км.

2. На початку 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, протяжність попереджень зменшилась

на 100 км.

Вид заходів
Од.

Вим
2018 2019 2020

За 2018-

2020

Капітальний ремонт 

штучних споруд
тис. грн 177 132 135 261 178 290 490 683

Капітальний ремонт 

земляного полотна
тис. грн 91 747 134 744 142 986 369 477

Усунення дефекності

інженерних споруд
шт. 27 52 33 112

Виконання 

протидеформаційних

заходів на «хворих» місцях 

ЗП

шт. 7 10 9 26

Відміна діючих 

попереджень

обмеження швидкості руху 

поїздів по інженерним 

спорудам

шт. 13 22 42 77



Реформування УЗ згідно 
євродирективам підтримують:
• Українська Зернова Асоціація

• Український союз промисловців та підприємців 

• Асоціація будівельників України

• Об'єднання Організацій Роботодавців України 

• Представники посольств та торгових представництв європейських країн

• Експерти Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації

• Представники ринку металургії, агросектору та інші



Нагальні питання, які потребують 
вирішення для ефективного 
функціонування УЗ

1. Затвердження Кабміном фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік.

2. Затвердження Порядку використання бюджетних коштів.

3. Прийняття нового закону про залізничний транспорт та подальше створення Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

4. Відновлення процесу анбандлінгу, який призупинений рішенням Наглядової ради.

5. Діяльність тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, яка допоможе встановити

першопричини проблем, які накопичувалися роками.

6. Створення державного фонду розвитку залізничного транспорту (за рахунок спрямування акцизу на

дизельне пальне).



Укрзалізниця в цифрах: 
від 2018 року до сьогодні. 

Нагальні питання.


