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Цей бюлетень є інформаційно-
аналітичним дослідженням асоціації
«Український логістичний альянс».

Стиль, оформлення, дизайн та зміст
(статті, макети та ін.) є об’єктами
авторського права асоціації "УЛА" і
охороняються законом.

Будь-яке використання матеріалів без
письмової згоди асоціації заборонено.

Асоціація не несе відповідальності за
зміст повідомлень інформаційних
агентств і може публікувати статті, не
поділяючи думку автора.

Матеріали не рецензуються й не
повертаються.

P — матеріали, позначені таким чином,
друкуються на правах реклами.
Відповідальність за якість рекламованої
продукції, а також за неточність,
недостовірність або некоректність
інформації щодо предмету реклами несе
рекламодавець.

Він особисто відповідає за зміст своїх
оголошень, дотримання авторських прав
та прав третіх осіб, наявність посилань на
ліцензії та вказівок на сертифікацію
продукції та послуг у порядку,
передбаченому чинним законодавством.

Асоціація виходить з передумови, що
рекламодавець має відповідне право, та
попередньо отримав усі необхідні для
публікації дозволи.

Передачею своїх матеріалів
рекламодавець також засвідчує передачу
асоціації права на виготовлення,
тиражування та розповсюдження
реклами, виготовленої з використанням
матеріалів, наданих рекламодавцем.
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думки професіоналів галузі задля забезпечення її сталого розвитку на користь
суспільства.

На нашу думку, унікальність ГІАЦ полягає в тому, що він є аналогом White Paper в
сегменті вантажного залізничного транспорту. Кожен випуск бюлетеня буде
присвячений дослідженням з окремих актуальних питань, що турбують учасників ринку.

В нашій праці ми робимо ставку на стрімкий розвиток, розум, цілеспрямованість, чіткість
і маємо один шлях з тими, хто розуміє і вірить у принцип win-win, адже на наше
переконання лише так залізничний Атлант може розправити плечі.

«Тарифна політика має бути вдосконалена, бо вагони Укрзалізниці незрівнянно дешевші,
ніж приватний рухомий склад». Навколо цієї цитати Андрія Рязанцева, що є одним з
основних його аргументів на захист ініціативи Мінінфраструктури України щодо
відповідних змін з уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів,
розпалюються останнім часом неабиякі баталії на нормотворчому «полі битви».

Наразі ми бачимо, що дії ПАТ «Укрзалізниця», пов’язані з бажанням уніфікувати тарифну
політику за рахунок вагонної складової, призвели до корінних змін структури
формування тарифу. Ми бачимо, що сьогодні вагонна складова, а не «тяга і
інфраструктура», стала для ПАТ «УЗ» основним чинником, від якого залежить
формування тарифів.

У цьому випуску, який ми підготували спільно з Logistics in Ukraine, йдеться про те, як
сьогодні формується вартість залізничних вантажних перевезень в Україні із спробою
з’ясувати хто сильніший – ринок чи методологія?
Приємного і корисного читання!
Запрошуємо до співпраці!

З повагою, Андрій Гатаулін
Генеральний директор
Асоціації «Український логістичний альянс»

Слово від генерального директора УЛА

Шановні друзі!
Раді представити вам перший випуск інформаційно-
аналітичного бюлетеня «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР» (ГІАЦ), який буде щомісяця видаватися
під егідою Асоціації «Український логістичний альянс» (УЛА).

ГІАЦ спеціалізується виключно на інформаційно-аналітичних
дослідженнях, пов'язаних з питаннями вантажного
залізничного транспорту в Україн і та покликаний поєднувати



Від А до Я

Літо, справді, було спекотним, у прямому і переносному значенні, – підвищення
вантажних тарифів УЗ викликало неабиякий резонанс на ринку. Заяви стосовно
цього зробили профільні промислові асоціації та організації. Йдеться про перегляд
проекту наказу Мінінфраструктури України від 13 липня 2018 року, який
передбачає, наприклад, зростання тарифів ПАТ «Укрзалізниця» на перевезення
порожніх вагонів з-під 1-го класу вантажів (вугілля, руда, пісок, сіль) на 95 %.

5

Сергій Біленький, голова Федерації металургів України
зазначив, що «підвищення тарифу дасть загальне збільшення витрат відправників
вантажів 5,3 млрд грн у рік». На його думку, це призведе до втрати експортних ринків і
подорожчання щебеню, залізної руди, вугілля. У загальній структурі вантажоперевезень
УЗ ця продукція займає 65 %. Додаткові витрати для вугілля оцінюються в суму 1,6 млрд
грн, для руди – 1,9 млрд грн.

Власну позицію висловили також Європейська Бізнес Асоціація, Федерація роботодавців
України, Українська зернова асоціація, Американська торговельна палата (АСС).

Зокрема, Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України
у листі до в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова нагадав, що після
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зміни процедури визначення плати за використання власних вагонів ПАТ "Укрзалізниця"
(19 лютого 2018 року) різко збільшилися витрати вантажоперевізників на – 6,5 млрд грн
у розрахунку на рік.

«Також з 28 липня ставки на використання власних піввагонів ПАТ "Укрзалізниця" були
підвищені з 542 грн до 600 грн на добу без ПДВ. За розрахунками профільної асоціації це
збільшило витрати вантажоперевізників орієнтовно на 1 млрд грн на рік.

Крім того, тоді ж був введений так званий коефіцієнт Тдод, що відповідно до пункту 2.4
Правил обчислення термінів доставки вантажів, передбачає збільшення вартості
розрахунку на використання вагонів ПАТ "Укрзалізниця" на одну додаткову добу в
вантажному рейсі та ще одну добу в порожньому рейсі. Введення Тдод у кількості не
менше однієї доби збільшує вартість вагонів ПАТ "Укрзалізниця" ще орієнтовно на 1,2
млрд грн у рік. Тобто введення даного коефіцієнта дає більше зростання витрат
вантажоперевізників, ніж саме збільшення вартості користування вагонами», –
наголосив пан Олійник.
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Динаміка змін тарифів
за родами вантажів 2013-2017 рр, %
за даними: www.ukrstat.gov.ua

Світлі нафтопродукти
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Американська торгівельна палата в Україні (АСС) висловила свою офіційну позицію щодо
тарифоутворення у листі, направленому на ім’я глави правління ПАТ «Укрзалізниця»,
Міністра інфраструктури, Міністра економічного розвитку, голови Держрегуляторної
служби.

Листа АСС цитує УНІАН:
«По подсчетам членов-компаний Палаты, за 2018 год с учетом увеличения стоимости
пользования собственными вагонами УЗ (в феврале и июле) и предложенного проектом
приказа двукратного увеличения стоимости перевозки порожних вагонов, общий тариф
на перевозку в вагонах УЗ для первого класса вырастет на 25 %. Стоимость перевозки в
собственных вагонах грузов первого класса вырастет на 18-22 %».

Як бачимо, цифри наводяться різні і досить вагомі. Звідки вони і хто проводив подібні
розрахунки, ринку досі незрозуміло. Ми намагалися дізнатися це у представників
асоціацій.

На наш запит Юліана Чижова, старший координатор зі зв'язків з громадськістю та
пресою Американської торгівельної палати в Україні , трохи внесла ясність:

«Ми звертаємо увагу на те, що дана комунікація стосовно тарифів на залізничні
перевезення не була заявою Американської торговельної палати в Україні для засобів
масової інформації. Палата, від імені компаній-членів, зверталася із відповідним листом
до уповноважених органів держаної влади, проте не публікувала його та не розміщувала
у вільному доступі. Саме тому з приводу інформації, зазначеної у листі, ми не зможемо
надати жодних коментарів».

Тим часом Державна регуляторна служба України (ДРСУ) 29.08.2018 р. провела вже
друге засідання з цього приводу, за результатами якого не підтримала проект наказу
Мінінфраструктури України про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до
тарифів збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах
України, і пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення
порожніх вагонів. За словами керівника ДРСУ Ксенії Ляпіної, проведене дослідження
показує, що в результаті підвищення тарифів УЗ підприємства понесуть додаткові
витрати в розмірі 5,6 млрд гривень.

«У виробників істотно збільшилося навантаження. Це навантаження вже доходить до
50 % підвищення за півроку, і це вже фатально для бізнесу. І не питання, чи хочемо ми
підвищувати тарифи «УЗ» чи ні. Питання різкого зростання навантаження і подальшого
підвищення тарифів вже може мати істотні негативні наслідки для виробництва, як
такого. Бізнес вже втрачає зовнішні ринки через те, що не може своєчасно виконати свої
зобов'язання через несвоєчасну транспортування. Ці фактори суттєво знижують доходи
як підприємств, так і держави в цілому. Тобто ми зараз фактично говоримо про
макроекономічні наслідки. Так що йде дискусія, щоб не збільшувати занадто сильно
навантаження на бізнес», — зазначила глава ДРСУ.

«Тарифи на перевезення вантажів у вагонах УЗ залишаються на 87 % нижчими, ніж у
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вагонах приватних власників. Нерідко кошти від перевезень не покривають навіть їх
собівартість. Тому залізничники виступають за вдосконалення тарифної політики, яка
дасть змогу компанії і надалі оновлювати рухомий склад та інфраструктуру».
(Директор з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев).

Андрій Рязанцев, директор з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця», який брав
участь у нараді в ДРСУ 29.08.2018 р. зазначив, що тарифи на перевезення вантажів у
вагонах Укрзалізниці залишаються на 87 % нижчими, ніж у вагонах приватних власників.
ПАТ «Укрзалізниця», за його словами, йде до ринкової ціни, до праці у ринковому полі.
Уніфікація тарифу потрібна, тому що неважливо з-під якого вантажу слідує порожній
вагон, оскільки класи вантажів — це атавізм.

На мою думку, існують два сценарії розвитку подій. Перший – це нічого не робити і тоді в
Україні залишіться 2000 км залізниць і 150 одиниць тяги, а другий – це розвиток,
оновлення рухомого складу та інфраструктури, перед усім за рахунок кредитних коштів
міжнародних фінансових організацій».

«У нас зараз є десятки, сотні поїздів по всій країні, які просто завмерли, їх ніхто не везе,
локомотивів немає, контракти зриваються. Це величезна проблема, величезний ризик.
Ми бачимо явну нестачу локомотивів, які заблоковані Придніпровську та Львівської
залізниці. Перевезення у цьому напрямку проходять з величезними труднощами. Ми
бачимо високий корупційної фактор при видачі вагонів, і ми бачимо, що через не зовсім
кваліфіковані управлінські рішення цей хаос посилюється», — заявив міністр
інфраструктури . (Володимир Омелян для УНІАН).

Представник «Укрметалургпром» Олександр Каленков зазначив, що витрати гірничо-
металургійної галузі на вантажні перевезення залізницею з листопада 2017 року зросли
на 35 %. Відбулося удорожчання транспортної логістики в 1.5 рази.

«Ми бачимо збільшення витрат бізнесу на більш ніж 5 млрд грн через зростання
тарифів «Укрзалізниці». Однією з проблем є неможливість вивезти продукцію зі складів:
на складах може перебувати 150 тис. тонн, а у нас вже завантаження близько 700 тис.
тонн. Нам доведеться скорочувати обсяг виробництва. Втрати галузі через ситуацію з
перевезеннями і тарифами тільки в серпні оцінюємо на рівні 100 млн дол. Це все —
частина платіжного балансу, валюта, яка так і не зайшла в Україну », — підкреслив
Олександр Каленков. На його думку, сьогодні виробникам потрібно дати чітке
розуміння, як саме будуть змінюватися тарифи УЗ в найближчі роки. «Потрібна
прогнозована тарифна політика», — впевнений президент Укрметаллургпрома.

Представник Української зернової асоціації Сергій Іващенко під час свого виступу на
нараді ДРСУ також зазначив, що зернові компанії потребують чіткого прогнозування
ситуації з тарифами.

«Кількість вагонів і локомотивів не збільшилася. Оборотність вагонів не зменшилася. Ми
хочемо розуміти, наскільки ефективно Укрзалізниця використовує кошти від
попереднього підвищення тарифів, а також, наскільки прогнозованим
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може бути подальша зміна тарифів », — підкреслив Сергій Іващенко.

Про те, що чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення негативно позначилося
на роботі підприємств, повідомив і представник асоціації «Укрцемент» Роман
Скільський. Їх аналіз показує зростання витрат підприємства на 28% для коротких
дистанцій і 32 % для довгих. Це негативно позначилося на підприємствах. По суті,
компанії почнуть відмовлятися від перевезень на довгі відстані, що вплине на
конкуренцію — вона буде зменшуватися. Також він зазначив, що підприємства на
коротких дистанціях будуть переходити на автомобільний транспорт. До того ж, в
"Укрцементі" бачать проблему і у стані вагонів "УЗ": цементовози зношені на 98 %.

Власну позицію має і Український логістичний альянс (УЛА).

УЛА звертався до Мінінфраструктури, ПАТ «УЗ» із тим, що скорочення (ліквідація)
існуючого тарифного розриву між класами вантажів без проведення ретельного аналізу
зміни логістичних витрат у цінах на продукцію, яка транспортується залізничним
транспортом, призведе до суттєвого зростання транспортних витрат вантажовласників,
переорієнтації обсягів перевезень на автомобільний транспорт і, як наслідок,
руйнування автомобільних доріг.

УЛА вбачає за доцільне зближення класів вантажів здійснювати поетапно (протягом
двох-трьох років) шляхом поступового підвищення тарифів на перевезення вантажів
позакласної групи і 1-го класу та зниження тарифів на перевезення високовартісних
вантажів 3-го класу. На думку УЛА, механізм уніфікації перевезення порожніх вагонів
повинен розширюватися на всі перевезення, без виключень і однобокості в підходах.

Дійсно, за офіційними даними Державної служби статистики України, залізничний
транспорт досі (або поки що) має левову частку в структурі перевезень. Натомість багато
учасників ринку висловлюють побоювання, що відбудеться масовий перехід вантажних
перевезень із залізниці на автомобільний транспорт, якщо ситуація не зміниться. Більше
того, водний транспорт також становить все більшу конкуренцію залізниці. В одному зі
своїх інтерв`ю Костянтин Черепанов, заступник директора «Дніпрянського
річкового порту», зазначив:

«Вагонів на залізниці все одно не вистачатиме. У випадку ж з «Укрзалізницею» з обороту
вагони будуть швидше виходити, ніж поповнюватиметься парк. Посилення контролю на
дорогах в будь-якому випадку зменшило обсяги перевезень і цим видом транспорту.
Нещодавно ми спілкувалися з компанією-імпортером добрив, і нам було сказано, що у
компанії є чітке завдання — увійти в Дніпро і працювати з річковими портами, а також
повністю відмовитися від перевезень залізницею».

Тож питання забезпечення ефективності залізничних перевезень як ніколи гостре.
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Обсяги перевезень вантажів різними видами
Транспорту у % від загального

за даними: www.ukrstat.gov.ua

2014                2015                2016                2017                2018

57,66
58,24

55,10 53,39
52,85

2014                2015                2016                2017                2018

26,58
24,51

26,73 27,61
27,95

2014                2015                2016                2017                2018

0,89
1,06 1,07

0,93
0,59

2014                2015                2016                2017                2018

14,85

16,17
17,09

18,05
18,6

2014                2015                2016                2017                2018

0,01
0,02

0,01
0,02

0,01



Ринкові перепони і головні
питання до вирішення

Андрій Шкляр, керівник
Експертного напрямку
ЦТС-Консалтинг,
співголова Логістичного комітету ЄБА
говорить, що головне питання — це
ефективність парку.

«Ми можемо довго сперечатися щодо
того, яка вартість вагонів і як
визначається ця добова ставка, але
потрібно розуміти що насправді
залізниця за низкою вантажів
знаходиться в прямій конкуренції з
автотранспортом, частково — з річкою.
Виникають питання не про вартість
вагонів на добу, а про кількість діб на
здійснення перевезень. А це знов таки
питання оборотності. Тренд останніх двох
років — це її погіршення, зростання
кількості днів на перевезення. І коли в
такій ситуації УЗ переглядає тарифи у бік
підвищення (обґрунтовуючи це потребою
для оновлення парку), маємо подвійний
негативний ефект, який дає підстави
бізнесу міркувати про інші модальності
для перевезень, — пояснює експерт. —

Зрозуміло, якщо погіршується
оборотність вагонів, то компаніям
потрібна більша їх кількість, оскільки
подані під завантаження не встигають
вивезти певні обсяги вантажів. Мова
навіть не йде про зростання обсягів
перевезень. А отже логічно очікувати, що
якась кількість цих вантажів перейде на
інші види транспорту. В системі УЗ
вантажів стане менше і фактично
потреби в більшій кількості вагонів не
буде. Це тонке питання балансу всієї
транспортної системи, а не лише вагонної
складової».
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Олег Бурлаченко,
генеральний директор
ТОВ «ТЕП «Вертикаль»: «Існують три
перепони:
1. Вагони дуже повільно пересуваються,
нормативи прописані Правилах
перевезень вантажів, — 200 км на добу
для повагонних відправлень і 320 км на
добу для маршрутних відправлень –
системно не виконуються.

2. Комплектуючі вагонів нещадно
розкрадаються на шляху прямування,
залізниця не несе реальної
відповідальності. Всі розслідування, також
із залученням поліції, призводять до
непродуктивного простою вагонів по
декілька днів. Вартість оренди висока і
«найлегший» шлях – купити за власний
рахунок нові комплектуючі і поставити
знову на свій вагон.

3. Фактично відсутня відповідальність
залізниці при системних крадіжках
вантажів за наявності цілих та справних
запірно-пломбувальних пристроїв».

вересень 20181№
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Віталій Олійник, старший менеджер з
логістики ДП «Ферротранс»:

«Перше і найгостріше питання –
катастрофічний дефіцит робочих
(справних) магістральних локомотивів, які
відповідають технічним нормам. Сьогодні
більшість з них фізично не в змозі навіть
зрушити з місця повний «маршрут» (про
гірську місцевість окрема розмова)! Хоч
скільки вагонів накупи, а їх треба чимось
тягнути.

Фізичний стан наявного локомотивного
парку жахливий, а умови праці
локомотивних бригад — це знущання над
людською гідністю. Це питання треба
вирішувати негайно. Серед інших перепон:
це повністю завантажені західні переходи,
вузькі місця — «однопутки»,
неелектрифіковані ділянки, розукомплек-
тування деталей вагонів».

З цим погоджується Геннадій Степанюк,
начальник відділу розрахунків ТОВ «Рейл
Лоджистікс» і додає:

«Анонсована закупівля 30-ти тепловозів,
навіть якби введення їх в експлуатацію
сталося сьогодні, проблему не знімає.
Вважаємо, що рішення лежить у площині
переорієнтації залізниці на доступ до
ринку приватних перевізників.

Крім того, все більше занепокоєння у
операторів/власників вагонів викликає
ситуація зі збереженням рухомого складу
в частині розкрадання, розобладнання
вагонів. З огляду на те, що переважно
розкрадаються специфічні деталі
повітроводів гальмівних магістралей
вагонів — міцніє впевненість в причетності
до цього процесу кримінальних груп, що
складаються виключно із залізничників
(теперішніх або колишніх). До перелічених
проблем додав би соціальну проблему на

місцях: мають місце факти, що навіть за
наявності вільних локомотивів, на них
просто нікому працювати!

Фахівці робітничих професій через низькі
зарплати звільняються із залізниці,
подаються «на заробітки», де рівень
оплати в рази вище, ніж вони отримують
сьогодні на залізниці».
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Резюмуючи, можна відокремити
декілька головних факторів, вирішення
яких підвищить ефективність
залізниці: фізична наявність та
технічна справність вагонів та
локомотивів у процесі перевезень,
оборотність вагонів, нормативний
пробіг, крадіжки, кадрова
забезпеченість.

«Не дивлячись на те, що відбулась
дерегуляція вагонної складової і бізнес
мав змогу придбати вагони, оборотність
цих вагонів погіршується: 12-14 днів, при
показниках 8-10 днів минулого року.

Причина — нестача локомотивної тяги.
Комітет з логістики Європейської Бізнес
Асоціації вже декілька років працює над
питанням дерегуляції ринку
локомотивної тяги і бізнес готовий ще до
прийняття законопроекту «Про
залізничний транспорт» працювати з УЗ з
власними локомотивами на окремих
напрямках, — додає Ярина Скороход,
координатор Комітету з логістики
Європейської Бізнес Асоціації.

Для більшості компаній наразі це не є
питанням отримання прибутку, а лише
своєчасного вивезення власної продукції
в напрямку українських портів, що як
ніколи актуально в розпал збору врожаю.
Та кількість локомотивів, що з осені
почне надходити від General Electric,
скоріше за все, проблему не вирішить,
адже поточний рівень зносу вантажного
парку електровозів та тепловозів більше
90 %. Бізнес знову буде нести збитки».



Оборот вагона і нормативний пробіг

Побутує думка, що нормативний пробіг в 200 км на добу впливатиме на пересування
приватних вагонів, оскільки стимулювання обороту вагонів УЗ може відбуватися за
рахунок призупинення проїзду приватних.
«Не думаю, що таке відбудеться. Це навіть технологічно складно – зупинити приватні, щоб
просувати вагони УЗ. Та й фактично нормативний пробіг у 200 км на добу чи навіть більше
і так в Правилах перевезень існує, проте не завжди виконується з різних причин», —
говорить Мироненко Віктор Кімович, завідувач кафедри «Управління комерційною
діяльністю залізниць», д.т.н., професор, академік ТАУ, академік Міжнародної академії
життєдіяльності.

Натомість учасники ринку менш оптимістичні. «У зв’язку з природною монополією
залізниці, пересування приватних вагонів і вагонів УЗ здійснюють одні і ті ж самі
локомотиви, яких катастрофічно не вистачає, не вистачає локомотивних бригад, не
вистачає складачів вантажних потягів, тощо. Якщо буде здійснено стимулювання обороту
тільки вагонів УЗ, то безумовно тяги не буде вистачати і це негативно вплине на рух
приватних вагонів» — говорить Олег Бурлаченко, генеральний директор
ТОВ «ТЕП «Вертикаль».

Геннадій Степанюк, начальник відділу розрахунків ТОВ «Рейл Лоджистікс»
погоджується із припущенням, говорячи що «просування приватного рухомого складу з
кожним місяцем стає все гіршим, особливо порожнього. Тільки довести це важко, тому що
ніхто (крім УЗ) не має доступу до даної статистики, а проаналізувати такі дані без доброї
волі УЗ — просто неможливо. За інсайдерською інформацією, в УЗ вже розроблена і
використовується система контролю по спостереженню за вагонами/потягами в розрізі їх
приналежності (державна чи приватна власність)».
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«Для УЗ неважлива відстань пересування
вагонів, для неї важлива вартість, яку
генерує цей актив на добу. Взагалі, в
ідеалі система тарифікації повинна бути
прив’язана до KPI, тому що сама по собі
відстань не є інформативним
показником. Оборот вагона – так, це
відображення ефективності, — говорить
Андрій Шкляр, керівник експертного
напрямку ЦТС-Консалтинг, співголова
Логістичного комітету ЄБА.

— Якби УЗ запропонувала варіант, коли
перевиконання нормативу відзначається
преміюванням, то було б дійсно цікавим
підходом. Скажімо замість 200 км/добу,
УЗ робить 250 чи 300 км/добу і отримує



премію в 10 %, тоді і бізнесу це було б вигідно — фактично подолати 10-ти денний
маршрут за 8 днів і заплатити УЗ як за 9 днів. В такий спосіб бізнес швидше буде
отримувати вантаж, УЗ за рахунок підвищення оборотності буде отримувати дохід і
відповідно мати кошти для оновлення рухомого складу. Але для цього потрібна система,
прив’язана до ключових показників ефективності, де враховано і відповідні штрафні
санкції в разі коли УЗ обіцяє доставити вантаж за 8 діб, а везе за 12, наприклад».

«Проблема термінів доставки вантажів у вагонах та порожніх вагонів під навантаження в
прив’язці до нормативних пробігів в 200 та 320 км на добу більш ширша та на разі дуже
актуальна з декількох причин, — акцентує Володимир Іващук, директор компанії 5PL. —
По-перше, зараз ПАТ “Укрзалізниця” розрахунки вагонної складової по своїм вагонам
робить відповідно до показника нормативного пробігу, і, відповідно, по факту перевезень
може завищувати свою доходність, або, навпаки, працювати «в мінус».

З моменту застосування нових правил обчислення вагонної складової ми побачили
прагнення монополії ціну ув’язати з бажанням скорочувати терміни перевезення, але вже
досить швидко риторика змінилась і був введений так званий термін Тдод. Стало
зрозумілим, що на фоні стагнації обсягів перевезення і погіршення обігу вагонів,
залізничники таким чином сподіваються хоч якось знайти компенсатори доходних
надходжень. При цьому абсолютно не зважаючи на тривожну тенденцію переорієнтації
частини обсягів на перевезення автотранспортом.

І ще, можлива більш загрозлива ситуація, яка пов’язана з іміджевими та матеріальними
втратами, це принцип бумерангу. Я впевнений, що вже скоро почнеться претензієманія —
кількість заявлених претензій по простроченнях в доставці вантажів і порожніх вагонів
буде зростати в геометричній прогресії. По-друге, цілком очевидним залишається той
факт, що за однакових умов доставки вантажу в вагонах перевізника та вагонах інших
власників та операторів, всі важелі адмінресурсу будуть на боці перших».

Євген Погуляєв, засновник і керівник Першої приватної залізниці України ВАТ
«Пролетарська залізниця» уточнює:

«У перших рядках всіх статутних документів написано, що підприємство УЗ задовольняє
потребу в пасажирських і вантажоперевезеннях. Тобто первинним є сам процес
перевезення, і відповідальність лежить на перевізнику саме за забезпечення всього цього
процесу, а не окремих його складових — подачі вагонів, вивантаження-навантаження.
Зараз про цю відповідальність воліють не говорити, стягнень з УЗ немає.

Треба щоб в компаніях були не тільки юристи, а юристи-господарники із залізничним
профілем — претензіоністи, з досвідом роботи і знанням всього процесу вантажної роботи
із багатьма його нюансами. Це особи, які регулярно проводять аналіз і щодобовий
контроль співпраці з залізницею, роблять обчислення, на підставі яких можна
обґрунтовано виставляти претензії УЗ. Це можуть бути претензії по незабезпеченню,
несвоєчасному подаванню вантажних вагонів. Без цієї докладної і кропіткої роботи, яка
дисциплінує всіх учасників процесу, неможливо його вибудувати ефективно».
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Відносно обороту вагонів Євген Погуляєв: каже:
«Важливою частиною процесу перевезень є оборот вагона. Одна зі складових обороту

вагона — це час на фронті навантаження-вивантаження. Чим сьогодні регламентується
час знаходження на фронті навантаження-вивантаження? Раніше були норми на
навантаження-вивантаження вагона в залежності від різних умов, типу вагонів і способу
здійснення операцій.
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Тоді боролися за те, щоб вагон їхав, а не стояв. Уявіть, що вагон затримується під
навантаженням-вивантаженням на деякий час, а у вас парк вагонів 60 тис одиниць — з
обороту випадає величезна кількість рухомого складу.

Сьогодні колізія полягає в тому, що, коли клієнт орендує вагон, він мислить іншими
категоріями: якщо йому невигідно вантажити вагон зараз, він буде тримати його у себе
(оренду ж сплачено) і випускати в обіг, коли йому буде зручно. А в УЗ потім нарікають,
що оборот вагонів не такий, як бажано, і просять повернути їх швидше.

Ось «монетизація» окремо взятого сегмента — отримання доходу від вагонів, що стоять.
І в ситуації, яка наразі створена, немає інструментів для того, щоб змусити клієнта
повернути вагон швидше. Адже він фактично заплатив за те, що вагон стоїть! Оскільки у
перевізника нестача вагонів, автоматично виникає питання придбання додаткових
вагонів, звідки матимемо додаткові витрати як на саме придбання, так і на їх утримання.
І це тільки питання вагонів, додайте сюди питання тяги, пересування, організації всього
процесу.

Це окреме комплексне питання. Збільшення коефіцієнта порожнього пробігу,
децентралізація управлінням процесом і ряд інших проблем ведуть до зниження
ефективності роботи залізниці. Поки ми розмовляємо, ПАТ «Укрзалізниця» робить все
навпаки — збільшує коефіцієнт порожнього пробігу, перекладає (читай – децентралізує)
процес забезпечення вагонами. Знову маємо сегментну «монетизацію» процесу
перевезень, але вже на чужу користь».
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Стимулювання перевезень і
приватна тяга

На початку року в УЗ казали, що для
забезпечення ефективності за рахунок
застосування нового підходу буде
відчуватися суттєва різниця у вартості
повагонних та маршрутних відправок.
Минуло більше півроку і ми поцікавилися
чи дійсно стимулювання маршрутних
відправок спрацювало ефективно.

«Сенс в стимулюванні є, але це повинно
бути тарифне стимулювання, коли
маршрутна відправка коштує значно
дешевше, оскільки залізниця несе менші
експлуатаційні витрати, ніж при
повагонних відправках, — Олег
Бурлаченко, генеральний директор ТОВ
«ТЕП «Вертикаль» — Але доступ до
розподілення порожніх вагонів повинен
буди автоматичний і відкритий для всіх,
хто потребує перевезення вантажів.

Наразі, через відключення
автоматизованої системи розподілення
порожніх вагонів (УППВ), проходить
розподілення маршрутних відправок
фактично в ручному режимі, а повагонні
вантажовідправники не отримують
вагонів. На сьогодні вартість маршрутних
перевезень зменшилась, в залежності від
тарифної відстані, від 0 % до 12 %».

В класиці науки, маршрутизація
перевезень сама по собі являє більш
ефективний спосіб переміщення вантажу
і тому немає прив’язки до конкретного
роду вантажу.

«Більш суттєвими стають показники
дальності перевезення, плече
обслуговування локомотивних бригад,
обіг вагона. Тому очевидним є факт, що
маршрутні перевезення вигідні всім. Але

якщо подивитись на технологію планування
та організацію цих перевезень, то вона ще
далека від оптимальної або спрощеної.

Я б першим ділом терміново зайнявся
зміною нормативної бази для здійснення
маршрутних відправок і змінив би підходи
до організації відправок, важливих в першу
чергу для оптимізації експлуатаційної
роботи, — уточнює Володимир Іващук,
директор компанії 5PL. — Так, наприклад,
пропоную змінити маршрутні відправки на
відправлення поїздів за встановленими
графіками та встановленої маси на одну
станцію призначення і, що найважливіше,
дозволити в складі таких поїздів наявність
декількох відправників.

Так само як зараз дозволено маршрутні
відправлення робити з розпиленням, тобто
декільком отримувачам. Таким чином,
активізувалася б консолідація вантажної
бази та учасників процесу перевезення.

Стосовно економії коштів при маршрутних
відправленнях, то вона очевидна при
дотриманні встановлених термінів доставки
та розрахунках вагонної складової зі
швидкістю 320 км/добу».

Віталій Олійник, старший менеджер з
логістики ДП «Ферротранс»: «При
маршрутній відправці набагато
зменшується маневрова робота, тому і є
сенс стимулювання таких відправлень. І не
важливо який це вантаж. Замість 10 %,
обіцяних УЗ, застосовують різний
нормативний пробіг, для маршрутних
відправок – 320 км/добу, для повагонних –
200 км/добу. Але дешевше вартість стала
тільки для вантажів, оформлених по Україні,
при оформленні накладної ЦІМ/СМГС
преференцій у «маршрутів», на жаль,
немає».
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«Стимулювання маршрутних відправок
було завжди — воно закладено
Правилами перевезень вантажів ще в
радянські часи. з діючими Правилами,
нормативний термін доставки
маршрутних відправок становить 320 км/
доба, вагонних – 200 км/доба.

Цим самим залізниця брала на себе
відповідальність за доставку вантажів у
встановлені терміни, за перевищення
яких вантажоодержувач мав право (!)
вимагати від УЗ часткового
відшкодування сплаченого ним тарифу за
перевезення до 30 % за перевищення на
4 і більше діб (що відбувалося лише
іноді, враховуючи монопольне право УЗ і
застосування його у відносинах з
власниками вантажу).

Із введенням дерегуляції вагонної
складової, з огляду на те, що у формулі
вартості перевезення вагонів УЗ
присутній нормативний термін доставки,
маршрутні перевезення (для власного
парку УЗ) автоматично стали трохи
дешевше вагонних, але не настільки, щоб
говорити про серйозне стимулювання з
боку УЗ і значних вигід від цього
вантажовласникам.

«Перехід до глобальної маршрутизації —
це один з важелів УЗ з метою втримати
забезпечення вантажних перевезень за
умов загострення дефіциту тяги
(локомотивів)», — аргументує Геннадій
Степанюк, начальник відділу
розрахунків ТОВ «Рейл Лоджистікс».

І все ж таки стратегічно вірним кроком
називає це Андрій Шкляр, керівник
експертного напрямку ЦТС-
Консалтинг, співголова Логістичного
комітету ЄБА. Але наголошує, що
викликає питання спосіб, в який цей крок
відбувається. За його словами, «перехід

до маршрутних відправок не відбувається
різко, а з певним рівнем формування ринку,
оскільки потребує інвестицій не тільки УЗ,
але й приватних компаній. Вони повинні
розширити фронти навантаження,
продумати про інтенсивність навантаження,
в чомусь перебудувати саму модель
перевезень.

Дійсно, в такий спосіб можна було б досягти
швидкої перемоги по зняттю гострих
питань. Але якби була попередня
інформація від УЗ про те, що в разі, якщо
компанії будуть вантажити маршрутними
відправками, то вартість тарифу для них
буде на 10 % менша, компанії могли б
готуватися до цього заздалегідь.

В США, для порівняння, така різниця між
маршрутом і немаршрутом становить до
40 % вартості. Відповідно, приватна
компанія рахує, скільки вона відвантажує
по звичайному тарифу і скільки буде
сплачувати на маршрутному, і в межах
тарифного зазору вона розуміє, чи доцільно
робити інвестиції і в якому обсязі.

У нас це має дещо добровільно-
примусовий ухил – ринок отримав
інформацію запізно. Відповідно ті компанії,
які заздалегідь не думали про інвестиції у
фронти навантаження, не можуть наразі
швидко перейти на маршрутні
відправлення. А хто не може вантажити
маршрути — вагонів не отримує».

Євген Погуляєв, засновник і керівник
Першої приватної залізниці України ВАТ
«Пролетарська залізниця»: «Моя думка,
що виграти від цього можна тільки в
короткостроковій перспективі, і взагалі, то
не є виграш. Купуючи парк тяги, приватна
компанія забезпечує свої потреби в
перевезенні, що з одного боку добре. Потім
починає надавати власні послуги з
перевезень іншим, потім може стати



окремою залізницею. Але це в іншій конструкції, яку на сьогодні країна собі дозволити
фінансово не може. З іншого боку, що тоді являє ПАТ «Укрзалізниця», і хто тоді
перевізник?

Мені це нагадує маршрутні автобуси у міському сполученні — безліч різних компаній. Ми
маємо шість самостійних комплексів, самодостатніх залізничних доріг, які за останні три
роки перестали бути перевізниками. На залізниці не буває так щоб, її можна було
замінити чимось іншим окрім залізниці. Втім, якщо немає системної (читай — загальної)
роботи з «останками» потужностей УЗ, то настає час, коли за певним маршрутом ніхто не
їздить, окрім однієї компанії.

Як наслідок, інфраструктура за даним маршрутом фактично обслуговує тільки одного
клієнта. Згодом постає питання оплати за утримання інфраструктури в повному обсязі.
Тому питання маршрутних відправлень і приватної тяги варто розглядати глибше і бути
далекосяжним».
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Інтерв’ю номера

Володимир Іващук,
директор компанії 5PL:

«Фактично за останні чотири роки
жодного проривного рішення в
технологіях. Додайте сюди
немотивованість лінійного персоналу
на фоні відтоку трудових ресурсів та
практично повний знос рухомого
складу (тяги та вагонів), відсутність
стратегії розвитку та невизначеність
моделі ринку вантажних перевезень.
На мій погляд, ПАТ “УЗ” не зможе
самостійно, без суттєвої підтримки
держави, перейти з фази “виживання”
до фази сталого розвитку».

Яке Ваше ставлення до підвищення
вартості оренди вантажних вагонів і
прозорість цих рішень?

Які б зараз ми не розглядали варіанти
методів розрахунку вартості вантажного
вагону для користувачів послуг, слід
спочатку визначити баланс парку
вантажних вагонів для повного
забезпечення потреб в перевезеннях,
чітко відповісти на питання скільки
вагонів в нас є і скільки вагонів нам
потрібно. Причому це потрібно
визначити по типам вагонів.

По-друге, необхідно навести лад в
технологіях управління вагонним парком,
підняти ефективність перевізного
процесу, в тому числі за рахунок
кооперації між залізницею та
операторськими компаніями та розвитку
спільних інформаційних технологій. Зараз
визначення вартості вагонної складової
не піддається ніяким логічним
заключенням і носить характер більш по
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типу шантажу: є ціна — бери, не
подобається — інший забере.

На фоні тотального дефіциту
навантажувальних ресурсів та повної
відсутності конкурентного середовища, це
спрацьовує. В деяких випадках, в першу
чергу це великі вантажовідправники, за
рахунок «довгих контрактів», мають ціни
від операторів дещо нижчі. Доти, поки не
зрозуміє ринок вантажних перевезень в
Україні, куди прямує ПАТ “УЗ”, і яка
вбачається цільова модель цього ринку —
важко прогнозувати стан з ціноутворенням
по ставкам за вагон.

До речі, така сама занепокоєність щодо
зростання вартості послуг операторів
вагонів спостерігається і в Казахстані, і в
Росії, з єдиною відмінністю — в них
динаміка росту цін спостерігається на фоні
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збільшення обсягів перевезень, а в нас
ціни зростають а обсяги ні.

Стосовно методології від ПАТ “УЗ”, думаю
що вона існує окремо від тих показників
вагонної складової, які на сьогодні
повідомленні і діють.

Існує багатофакторність елементів, які
суттєво або не дуже впливають на
формування ціни.

Деякі з них коливаються щомісяця та
щоквартально. Думаю що раз на місяць
актуалізувати ціни можливо, хоча для
стабілізації ситуації з обсягами
перевезень більш оптимальніше було б
встановлення ставок раз на квартал. А ще
краще встановити порогові коридори
цінових коливань основних чинників і
переглядати ставки в разі виходу за межі
цих коридорів.

Оновлення парку вагонів це значні
інвестиції. В країні з високим рівнем
політичних і економічних ризиків
вкладати кошти у проекти з довгим
терміном окупності дещо не логічно.
Від яких критеріїв залежать строки
окупності вантажних вагонів?

Для відповіді на це питання слід
окреслити основні критерії, на підставі
яких можна розраховувати термін
окупності вантажного вагону певного
типу.

Почнемо з першого — вартість нового
вагону. Не секрет що в часи збільшеного
попиту або значимих програм оновлення
парку вантажних вагонів ціна на вагон у
вагонобудівних заводах зростає. І зараз,
якщо порівняти ціну на новий вагон зараз
і два роки тому, це, як кажуть в Одесі,
«две большие разницы».

Слід зазначити, що на формування ціни
нового вагону впливає і вартість
комплектуючих (за оцінками експертів
вони становлять приблизно від 30 до 40%
від повної вартості вагонів).

Другий критерій — доходність вагону.
Тобто, якщо вагон закуповується
власником вантажу і буде задіяний під
перевезення власного вантажу та
повертатись порожнім під нове
навантаження — застосовують прямі
розрахунки доходності виходячи з
номенклатури вантажу та обігу вагону.

Якщо вагон задіяний в перевезеннях через
схему оперування, вступає в гру логістика:
чим більше доходність перевезення і
менше пробіг порожнього вагону, тим
краще виглядає рентабельність в
експлуатації нового вагону.

Сьогоднішня тарифна політика
залізничників якраз стимулює операторів
шукати високорентабельні схеми в
перевезеннях, практично залишаючи ПАТ
“УЗ” , так звані, соціальні перевезення.
При цьому створюючи принцип
обмеження універсальності вагонів, який в
свою чергу спричиняє погіршення
показників в експлуатаційній роботі.

Тому ідея відходу від класів вантажів до
перевезення вагону в складі поїзда
правильна, але як завжди реалізація
однобока і не системна.

Потрібно розробити програму переходу на
єдиний тариф строком на три п`ять років і
в рамках щорічних індексацій передбачити
вирівнювання (а не стрімке підвищення
тарифів низько вартісних вантажів шляхом
переведення в високовартісні)
коефіцієнтів до рівня зрозумілого по
рентабельності показника.
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Якби ця програма стартувала в 2014 році,
вже зараз ми б мали тариф на
перевезення не прив’язаний до
номенклатури вантажів і таким чином
сприяли бажанню операторів вагонів
вантажити та перевозити виходячи з
оптимальних логістичних схем.

Третій критерій — це технічні
характеристики нових вагонів. Зараз це
видно на прикладі побудованих нових
зерновозів, в яких вантажопідйомність
збільшена.

На жаль це можливо єдиний приклад
інноваційності наших вагонів. Існують ще
декілька критеріїв, які також впливають
на термін окупності вагонів. Серед них
сезонність перевезення, терміни
проведення видів ремонту тощо.

Якщо знайти відповідний баланс цих
критеріїв, можна сказати що орієнтовно
оптимальний термін окупності нового
вагону може складати від 8 до 10 років.

Але це при прогнозованості тарифної
політики та сприятливих економічних
чинниках розвитку країни .

На Вашу думку, що стримує ефективне
впровадження реформ?

Дійсно, я би хотів зупинитись на певному
колі системних питань, які потребують
нагального вирішення для продовження
реформування сектора вантажних
перевезень. Замовники послуг (клієнти)
— це основа прибутковості компанії.

В нашому випадку це учасники процесу
перевезень, і бізнес-модель повинна
враховувати специфіку кожного з них.

Відправники - отримувачі; експедитори-
логістичні компанії; власники вагонів

-оператори — це найголовніші з цих
учасників, ну і звісно наші шановні
залізничники. Зараз в кожного з цих
учасників різний доступ до послуг
перевезення як в правовому полі, так і за
технологічними умовами.

Наприклад, власники рухомого складу та
експедиторські компанії відмічають свою
значну роль в організації перевезень, при
цьому нарікають на певні обмеження при
погодженні конкретних перевезень.
ПАТ “УЗ” при побудові цільової моделі
ринку вантажних перевезень необхідно
знайти точки дотику у взаємодії з кожним
учасником ринку, вибудував при цьому
вірний баланс відповідальності.

Зараз ПАТ “УЗ” у всіх викликає деякий
антагонізм з причини своєї
непередбачуваності в діях. Практично
кожне рішення в «мінус». Це відбувається
через те, що на сьогодні не представлена
Стратегія розвитку вантажних перевезень,
які є утворюючим фактором всіх
надходжень.

Важко зрозуміти, що буде завтра і тим
більше в довгоочікуваній перспективі. В
даний момент зрозуміло, що ніяких спроб
зробити компанію клієнтоорієнтованою не
має в практичній площині, тільки про це
чуємо на різних інформмайданчиках від
різного рангу керівників. А всі дії ПАТ “УЗ”
зараз направленні на латання дірок у
фінансовому блоці шляхом підвищення
вартості послуг усіма праведними та не
дуже засобами без жодних покращень
сервісних функцій в обслуговуванні.

Це шлях в нікуди, тим більше відбувається
відтік обсягів, зокрема перехід вантажів на
автомобільний транспорт.

Першою справою потрібно перестати
казати про покращення ситуації в галузі,
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на кшталт перевиконання планів
капітальних інвестицій. Зрозуміло, що
справи в сегменті вантажних перевезень
не в найкращому стані.

Обсяги не збільшуються а падають,
стабілізації термінів доставки досягнути
не вдається, а попереду пік перевезень.

Правдива риторика про стан справ більш
відповідальна в цей час. Також ми до
цього часу не побачили більш-менш
справедливих KPI для керівників малого
та середнього персоналу, а також
основних показників оцінки діяльності
компанії, таких як: %відправок, які
прибули зі запізненням термінів
доставки; кількість або % нових клієнтів;
% незабезпечення навантаження та сума
штрафу за невиконання плану
перевезень; % виконання річного плану
капінвестицій на оновлення рухомого
складу; кількість заявлених претензій за
несхоронність перевезення і суми
виплачені по ним і т.д.

Ці показники, в свою чергу, відображують
реальний стан якості обслуговування
клієнтів і можуть бути певним маркером
роботи компанії.

Стосовно обсягів перевезення, на сайті
Державної служби статистики
опублікована інформація, що за 6 місяців
обсяги перевезення залізничним
транспортом склали 94,3% до
відповідного періоду минулого року (до
речі автомобільні зросли точно на 5,6%
відставання залізничних), хоча в фін.
плані ПАТ “УЗ” передбачено зростання на
1.8% до факту минулого року.

Звідси, здається, і бажання постійно
запускати механізми збільшення вартості
послуг без оцінки реальних ризиків.
Також, на мій погляд, проблема

нинішнього топ-менеджменту компанії —
це відсутність системності в перетвореннях.

Скоріш за все це відбувається за рахунок
поспішності в процесах реформування та
відсутності достатнього рівня компетенцій
для вирішення складних технологічних
ув’язок як всередині компанії (внутрішня
логістика), так і при зовнішній взаємодії з
користувачами послуг (зовнішня логістика).

Більше конкретики в прикладах.
Почнемо з Договору на організацію
перевезення, який клієнти різної категорії
заключають з ПАТ “УЗ”.

Від одного прочитання вже розумієш, що
відшукати хоч один натяк на
клієнтоорієнтованість марно. Відбулось
повернення “пострадянської” риторики,
коли всі відношення між залізницею та
клієнтами зводились до фрази “працюємо
по статуту”. Але тоді хоча б був ресурс
міцності і обсяги перевезень були інші.

Зараз з такою риторикою казати про
розвиток компанії та суттєве збільшення
обсягів перевезень просто неможливо.

Наступний елемент, який у всьому світі
приносить колосальні доходи та дозволяє
ефективно збільшувати продуктивність
праці — це доступність інформації.

Якщо ПАТ “УЗ” сподівається, що заробляє на
продажі інформації від ГІОЦ (навіть якщо це
сотня мільйонів гривень), то на цьому
компанія втрачає у десятки разів більше
доходів за рахунок відсутності сервісних
програм для консолідації всіх учасників
перевезення.

Інша проблема — повністю зруйнований
баланс відповідальності за всіма
ключовими позиціям взаємодії клієнт-
залізниця. Тут і повний відхід від
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відповідальності за невиконання планів
перевезення у власному парку вагонів, і
повністю нівельоване зобов’язання по
перевезенням, відповідно до
фантастичного формулювання в
вищезгаданому договорі від ЦТЛ, що
перевезення будуть здійснюватися по
мірі можливості (без чіткої визначеності
меж цієї можливості).

Також повне ігнорування претензій за
прострочення в доставці вантажів та
порожніх вагонів під навантаження.

Від часу створення публічного товариства
і донині відсутня елементарна солідарна
відповідальність всередині самої
компанії. Клієнтів за вирішення спірних
итань «ганяють» від філії до філії.

Окреме болюче питання це
замовчування проблеми з крадіжками
деталей вагонів під час здійснення
перевезення на коліях залізниць. Це вже
епідемія і вона набирає загрозливих
масштабів, утворюючи загрозу і
пасажирським перевезенням, втратою
вантажів і вагонів.

Навіть тоді, коли інцидент вже трапився і
фіксується крадіжка, нормальна
технологія вирішення питання відсутня.

Зі слів власників вагонів починаються
кола аду, причому основані в тому числі і
на існуючій нормативній базі від
залізничників. Наприклад, після
встановлення факту відсутності деталі
існує розпорядження від ПАТ “УЗ” про
надання цієї деталі тільки нової,
незважаючи де і як вкрали.

Наступна проблема для клієнта — це
професійна компетентність лінійного
персоналу залізничників. Ні для кого не є
секретом, що на лінії дуже мало

досвідчених працівників, які можуть в
правовому полі відповісти на всі питання
від користувачів. І це, здебільшого, не вина
працівників.

Професійна підготовка з використанням
інноваційних технологій повинна замінити
застарілу схему технічних занять та
опрацювання вказівок зверху, яких велика
кількість та не завжди зрозумілих з точки
зору їх практичного виконання.

Для персоналу повинен бути розроблений
регламент, так званий бренд-етикет
обслуговування клієнтів, такий собі
стандарт поведінки єдиний для всіх
підрозділів товариства, які так чи інакше
взаємодіють з клієнтами.

Повинен впроваджуватися новий тип
мислення по принципу “клієнт для нас
головне”, “битва за клієнта”. А в управлінні
компанією повинні домінувати такі форми
ведення бізнесу як : уніфікація операцій та
їх стандартизація; передбачуваність в
прийнятті рішень; консолідація зусиль
всередині компанії.

Не слід забувати що сьогодні основним
двигуном прогресу в веденні бізнесу,
особливо під час реформування, є
автоматизація процесів. Тим більше, що
залізничникам не потрібно починати все з
нуля, більшість процесів вже
автоматизовані і насамперед створена АСК
ВП УЗе — єдиний інформаційний простір,
на базі якого потрібно довершити
автоматизацію всіх процесів, особливо тих,
які стосуються роботи з клієнтами. Зробити
повний перехід на електронний
документообіг, від заключення договору та
надання заявки на перевезення до всіх
фінальних документів по факту
перевезення.

До речі, зараз багато хто стверджує, що не



потрібно залучати модний менеджмент в
управління компанією, краще повернути
професіоналів (технократів) та навести
лад в системі вертикалі відносин
всередині компанії.

Вважаю що цього недостатньо, хоча
також впевнений, що компетентність та
професійність зараз дуже вагомий
аргумент для обіймання відповідальних
посад на залізниці, особливо класу топ-
менеджерів.

Але при цьому конче потрібні
працівники, які розуміють сьогоднішні
виклики та кон’юнктуру ринку, зможуть
організувати якісну послугу та продати її
ринку, знаються на сучасних
інноваційних інструментах і можуть
вписати їх в бізнес процеси, здатні
генерувати ідеї та мати сміливість та
наполегливість їх впроваджувати.

Зараз процес реформування галузі
нагадує відому фразу нашого
співвітчизника М.Жванецького: ”Очень
трудно все менять ничего не меняя, но
мы делаем это”.

Фактично за останні чотири роки
жодного проривного рішення в
технологіях не було.

Додайте сюди немотивованість лінійного
персоналу на фоні відтоку трудових
ресурсів та практично повний знос
рухомого складу (тяги та вагонів),
відсутність стратегії розвитку та
невизначеність моделі ринку вантажних
перевезень — отримуємо надпечальну
картину.

На мій погляд , ПАТ “УЗ” вже не зможе
самостійно, без суттєвої підтримки
держави, перейти з фази “виживання” до
фази сталого розвитку. Потрібна потужна
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державна програма національного
масштабу, яка дозволить консолідувати
бізнес, науку, освіту та дасть поштовх
розвитку економіки держави на принципах
партнерства.

Які першочергові кроки треба зробити
менеджменту УЗ для покращення
загальної ситуації в сегменті вантажних
перевезень?

На мій погляд, ПАТ «Укразалізниця»
необхідно взяти паузу в бажанні збільшити
вартість послуг залізничних перевезень і
сконцентруватися на системному
опрацюванні змін до нормативної бази.

Ці зміни повинні торкнутися, в першу чергу,
технології взаємодії з учасниками
перевізного процесу для консолідації
вантажної бази, запуску механізмів
державно-приватного партнерства для
залучення інвестицій.

Друге, що необхідно зробити, це розробити
всі необхідні технічні регламенти взаємодії
всередині компанії і зовнішнього контуру
взаємодії з учасниками процесу перевезень
для кооперації на принципах кластерного
партнерства.

Також необхідно негайно відновити і
активізувати роботи з автоматизації бізнес-
процесів на основі зміненої з урахуванням
сучасних викликів технології.

Одночасно з цими кроками налаштувати
контроль за експлуатаційною роботою при
перевезеннях, з суворим додержанням
принципу економічних показників
використання вагонного та локомотивного
парків. І, як би це не було сумно, настав час
оптимізації штату, виключно за рахунок
підвищення продуктивності праці і
скорочення дублюючих функцій контролю і
управління між філіями та центральним
апаратом.
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Необхідно перестати мислити
категоріями економічної доцільності
окремо взятих філій (раніше - доріг), а
вибудовувати єдину організаційно-
виробничу і економічну політику
ПАТ «Укразалізниця».

Також, виходячи з бажання якомога
швидше «відв`язати» в структурі тарифу
локомотивну складову, варто терміново
приступити до затвердження державно
регульованого тарифу справедливої
вартості інфраструктури.

Тому що незабаром може скластися
ситуація, коли з`являться приватні
локомотиви і повезуть приватні вагони, а
везти не буде по чому. І будемо ми,
громадяни України, за власний кошт
рятувати галузь.

І останнє. Всьому, про що я сказав вище,
має передувати затвердження стратегії
розвитку залізничної галузі з бізнес-
моделлю ринку, яка дозволить вважати
клієнтів партнерами.



Олександр Ткачук, директор ТОВ
«КВАДРО ЦЕНТР»

1. ТОП5 основних проблем у взаємодії
приватний оператор – ПАТ 
«Укрзалізниця»?

- законодавчо не прописано статус
оператора та основні принципи взаємодії
з монопольним перевізником;

- оператор не є учасником перевізного
процесу (права та обов'язки);

- процедура притягнення перевізника до
відповідальності за пошкодження
рухомого складу складна, затратна;

- оператор не впливає на строки
перевезення вантажу;

2. Яке Ваше ставлення до підвищення
вартості оренди вантажних вагонів і
прозорість цих рішень?

Як оператору — мені все одно, але є
причина підняти вартість оренди власних
вагонів, що впливає на окупність.

3. Оновлення парку вагонів — це значні
інвестиції. В країні з високим рівнем

політичних і економічних ризиків
вкладати кошти у проекти з довгим
терміном окупності дещо нелогічно. Від
яких критеріїв залежать строки
окупності вантажних вагонів?

Де високі політичні та економічні ризики,
там і вище прибуток. Логіку визначає
інвестор та підприємець. Окупність
рахується як "модель", проте на практиці
відбувається все складніше. Основну роль
на ринку грає УЗ. Однак наміри, дії та
темпи оновлення рухомого складу
вказують на те, що роль операторів буде
зростати.
4. При розрахунку провізної плати для
клієта з урахуванням чого Ви
розраховуєте вагонну складову?

З урахуванням вартості підсилу вагону,
прогнозованої вартості користування
вагоном залежно від строків вантажного
рейсу, ризиків простоїв.

5. На Вашу думку, що стримує
ефективне впровадження реформ на
українській залізниці?

Відсутність зміни правил гри — нового
закону "Про залізничний транспорт«.
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Коцюруба Валерій Степанович,
директор, ТОВ «Українська
транспортно-логістична компанія»

Топ 5 основних проблем у взаємодії
Вашої компанії з ПАТ «Укрзалізниця»?

1. Дефіцит тяги.
2. Дефіцит рухомого складу.
3. Відсутність прозорої політики щодо
розподілу порожніх вагонів та інформації
щодо діяльності інших власників вагонів
у визначених регіонах за видом рухомого
складу.
4.…Пріоритет ручного управління
організацією перевезення вантажів.
5.…Згублююча політика ПАТ
«Укрзалізниця»; щодо станцій з малим
обсягом відвантаження на яких
розташовані малі підприємства.

Яке Ваше ставлення до підвищення
вартості оренди вантажних вагонів і
прозорість цих рішень?

Ставлення до підвищення вартості
оренди негативне. Із підвищенням
вартості оренди або використання (в
залежності від власності) вантажних
вагонів нічого не змінюється в частині

збільшення рухомого складу вже
впродовж багатьох років. Декларація, що
додатково отримані кошти будуть
направлені на придбання нових вагонів
залишається декларацією. А нові вагони
якщо і закуповуються то за кредитні
кошти, які знову лягають тягарем на
користувачів вагонів.

При розрахунку провізної плати для
клієнта з урахуванням чого Ви
розраховуєте вагонну складову?

Вартість вагонної складової
розраховується із:

- вартості оренди або вартості плати за
користування;
- орієнтовного строку використання
власного рухомого складу у русі та часу на
станційну роботу, враховуючи дефіцит тяги;
- усі станційні збори та додаткові операції

пов’язані з використанням вагонів.

На Вашу думку, що стримує ефективне
впровадження реформ на
українській залізниці?

Відсутність команди фахівців, однодумців,
які у своїй роботі повинні ставити
пріоритетом інтереси залізничного
транспорту та Держави. Відсутність
можливості прийняття швидких рішень,
враховуючи модель управління ПАТ
«Укрзалізниця» (відсутність єдиного
керівника). Кадрова політика ПАТ
«Укрзалізниця», а саме призначення
посадовців на керівні посади осіб взагалі
раніше не пов`язаних з роботою
залізничного транспорту.
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Критичний аналіз & Експертне бачення

Євген Погуляєв, засновник і керівник Першої приватної залізниці України ВАТ 
«Пролетарська залізниця».

Впродовж року спостерігаємо зростання ставок оренди вантажних вагонів. З чого 
складаються ці ставки, чим обумовлені і як дістатися до означених УЗ цифр  
часникам ринку не зовсім зрозуміло.

Аби розібратися в питанні, потрібно почати з того, що «введення норми користування
вагонами створило їх дефіцит навмисно, що «народило» різного роду власників вагонів.
Але подібне становище не нове в світі залізничного транспорту — в історії є приклад
Північної Америки, де також була значна кількість власників вагонів, але згодом всі
питання були врегульовані. Взагалі, треба розуміти конструкцію перевезень.

Залізниця — це комплекс, який здійснює перевезення, де всі інші учасники — це його
клієнти. Різного роду оператори вагонів, оператори перевезень лише клієнти, які власні
вагони надають для перевезень. Для того, що б вагони рухалися, треба, щоб було
невигідно стояти — ось основна канва підходу в цьому питанні. І механізми для того були
і є, треба трохи модернізувати їх до ситуації, що змінилась.

— Я до цього часу не розумію, що собою являє плата за користування вагонами в процесі
перевезення. Оренда — зрозуміло, але плата за користування — ні. Чи не є абсурдним:
щоб завантажити вагон і тим самим забезпечити перевізника роботою, треба заплатити
за час навантаження? Величина цієї ж плати взагалі не витримує критики. Здається, що
коли в 1998 році ввели плату за користування вагонами, за основу взяли Сітку штрафів за
простій вагонів, і назвали це сумами за користування вагонами. Потім з’явилися різного
роду обґрунтування цього, і розвинувся бізнес на вагонах, що стоять».

На думку пана Погуляєва, оренда і плата за користування вагонами — це підміна понять.
«Далі більше, тепер це стали називати платою за перевезення, вагонною складовою.
Плата стягується за вагони, які стоять на фронті навантаження-вивантаження. Пригадайте
норми на навантаження-вивантаження, як вони стикуються з усім цим?! Норми за даних
умов не працюють, все працює на дохід від вагона, що стоїть. Втім, якщо берете вагон в
оренду, то плата під час вантажних операцій не нараховується.

Так, залізниця дійсно має право здавати в оренду вагони, але ця послуга не може бути
нав'язана. Компанія, відповідно до законодавства, має право подати заявку на подачу
вагонів під навантаження-вивантаження і УЗ не має права їй у цьому відмовити — це
суб'єкт публічного зобов'язання, вона не може перекладати свій обов'язок на когось
іншого.

Щодо плати за порожній пробіг — це взагалі нісенітниця. В такому випадку
вантажовласники повинні поставити питання: яка ціна перевезення? В УЗ немає
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калькуляції, яка б показала клієнту постатейно витрати, які необхідні для здійснення
перевізного процесу. В УЗ вигідно мати певний план по видаткам, який називають
фінпланом, і тарифне регулювання.

Так, дійсно, неможливо обчислити ціну окремо взятого перевезення, або вагона, групи.
Для цього є відомі в усьому світі чіткі правила визначення ціни на залізничні
перевезення. Мені можуть закинути, що ціна в тому числі буде залежати від дальності
перевезення і роду вантажу. Ось для цього існує поняття тариф (!), який дозволяє
розподіляти витратно-прибуткову частину на споживачів послуг за групами і видами, які
між собою відрізняються еластичністю попиту.

Тариф має кілька значень і основне з них — це максимальне охоплення наземних
перевезень, різних вантажів і перевезень.

Тобто ми говоримо про те, що ціна на перевезення включає утримання інфраструктури,
ремонтні роботи, інші складові виключно перевізного процесу. І коли ми знаємо, в які
суми це обходиться, тільки тоді можна калькулювати ціну перевезення. В залізничній
галузі на все є правила, які не можна ігнорувати, інакше матимемо те, що наразі є.

Окрім того не можна було прибирати безкоштовну норму на навантаження–
вивантаження. Це вкрай неправильно. А от запровадити плату за понаднормове
використання вагонів, яку раніше виконував штраф, як дисциплінарну міру яка б
мотивувала пришвидшувати операції і облаштовувати фронти навантаження-
вивантаження, було б кращою мотивацією аби не сплачувати “зайві” гроші. Надав
безоплатну норму, матимемо більший виграш, ніж дохід від вагонів, що стоять. Ось і
якісні показники процесу. В такому випадку можна вже говорити про ефективність
перевезень», — резюмує Євген Погуляєв.

«Стосовно методології розрахунку УЗ, більшою мірою викликає питання актуалізація
отриманої вартості оренди, адже формульно розрахована вартість буде змінюватися
залежно від кон’юнктури ринку. «Якщо УЗ буде притримуватися рівної ціни, то вона буде
недоотримувати гроші в пікові періоди попиту, і не отримувати клієнта у низький сезон,
коли інші компанії будуть знижувати свої ставки, — зазначає Андрій Шкляр, керівник
експертного напрямку ЦТС-Консалтинг, співголова Логістичного комітету ЄБА.

— УЗ озвучила, що вони будуть використовувати для своєї мети вільні торги «Прозорро»,
і отримувати індикатор для квартального перегляду вартості вагонів. Власне, цього
ринок і очікував, але два тижні тому УЗ внутрішнім рішенням переглянула вартість
вагонної складової без будь-яких торгів «Прозорро», аргументуючи це тим, що виросла
вартість будівництва вагонів і відповідно за їх формулою потрібно перерахувати вартість
оренди. Наскільки то є правильним — питання дискусійне, бо прив’язуватися до вартості
будівництва нових вагонів у питаннях оренди поточного парку, який було придбано за
інші гроші, не є однозначно коректним, бо таким чином руйнується прив’язка до
кон’юнктурних факторів (реального попиту). І взагалі, на думку Віталія Олійника,
старшого менеджера з логістики ДП «Ферротранс», треба враховувати фактичний, а
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не нормативний термін експлуатації вагонів, який в 2 рази більший. Викликає подив
названа вартість вагонів.
Олег Бурлаченко, генеральний директор ТОВ «ТЕП «Вертикаль»:

«Я не розумію, наприклад, про що йде мова, коли говорять про вартість вагона 100 тис.
грн. Таку суму коштує вагон у вигляді металобрухту на колесах, із закінченим терміном
експлуатації. Виникає питання: а що цей вагон робив до того моменту, поки став таким
«дорогим». Відповідаю: він старанно працював, приносив УЗ провізні платежі, в складі
яких завжди була вагонна складова, і якщо вагон такий старий, то, напевно, він вже
приніс своєму балансоутримувачу всі необхідні кошти, щоб його замінити на новий.
Виникає риторичне питання: де ці кошти?»
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Ставки плати за використання власних вагонів перевізника
ПАТ «Укрзалізниця» у 2018 році

Тип вагонів

Лютий 2018 Липень 2018
Відхилення

(з ПДВ)

Ставка без 

ПДВ,

грн./ добу

Ставка з 

ПДВ,

грн./ добу

Ставка без 

ПДВ,

грн./ добу

Ставка з 

ПДВ,

грн./ 

добу

+/-

грн./ 

добу

%

Обкотишовоз 625 750 756 907,2 +157,2 +20,96

Піввагон, вагон переобладнаний та модернізований у 

піввагон з нумерацією в інтервалах 3225968–3226499, 

9068000–9069998, 9080000–9080198, 9080200–9080398, 

9080400–9080998, 9081000–9081998, 9090000–9091999, 

9628890–9628898, 9628900–9628998, 9629000–9629998, 

9639000–9639998, що починається на 969 та хопер-

піввагон умовного типу 5982

542 650,4 600 720 +69,6 +10,70

Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304 970 1164 997 1196,4 +32,4 +2,78

Цементовоз 538 645,6 577 692,4 +46,8 +7,25

Мінераловоз 645 774 771 925,2 +151,2 +19,53

Зерновоз, вагон для перевезення муки умовного типу 972 655 786 713 855,6 +69,6 +8,85

Автомобілевоз 718 861,6 786 943,2 +81,6 +9,47

Платформа універсальна, переобладнана та 

модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969
445 534 449 538,8 +4,8 +0,90

Платформа фітингова 424 508,8 456 547,2 +38,4 +7,55

Платформа-лісовоз 402 482,4 435 522 +39,6 +8,21

Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна 

умовних типів 932 та 5970
539 646,8 570 684 +37,2 +5,75

Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 

917, 960
570 684 681 817,2 +133,2 +19,47

Обкотишовоз 625 750 756 907,2 +157,2 +20,96

Піввагон, вагон переобладнаний та модернізований у 

піввагон з нумерацією в інтервалах 3225968–3226499, 

9068000–9069998, 9080000–9080198, 9080200–9080398, 

9080400–9080998, 9081000–9081998, 9090000–9091999, 

9628890–9628898, 9628900–9628998, 9629000–9629998, 

9639000–9639998, що починається на 969 та хопер-

піввагон умовного типу 5982

542 650,4 600 720 +69,6 +10,70

Думпкар, хопер-дозатор умовних типів 302 та 304 970 1164 997 1196,4 +32,4 +2,78

за даними: www.uz.gov.ua
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Методологія & Законодавство

Як бачимо, існує безліч розмов про коректність розрахунку вартості оренди вагонів УЗ,
втім на все «воля методології». Між іншим, такий документ справді існує. Це «Порядок
визначення плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця» в
процесі надання послуг з перевезення вантажів».

Порядок* визначає процедуру розробки, формування, перегляду, затвердження та
застосування плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця» в
процесі надання послуг з перевезення вантажів, компенсації витрат на перевезення у
порожньому стані власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця», та розрахунків за
перевезення і послуги.

Окрім того, Порядок застосовується на період до моменту визначення ринкової
індикативної плати за використання власних вагонів перевізника. Згідно з ним, ставка
плати за використання власних вагонів перевізника визначається на підставі
нормативного терміну використання (t) кожного типу вагона за період його життєвого
циклу експлуатації.

* www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/468613/

Життєві цикли вагонів визначаються відповідно до Технічних умов на виготовлення
вагонів, що розроблені виробником і зареєстровані в установленому законодавством
порядку, а саме:

Тож, річна плата за використання власних вагонів перевізника відповідного типу власних
вагонів перевізника (Спл річ) визначається за формулою:

Тип рухомого складу (всіх моделей) Життєвий цикл експлуатації

Обкотишовоз 15 років

Піввагон, думпкар 22 роки

Цементовоз, мінераловоз 26 років

Зерновоз, автомобілевоз 30 років

Платформа універсальна, платформа
фітингова, платформа - лісовоз, цистерна,
критий вагон

32 роки

http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/468613/
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де: Спл річ – річна плата за використання власних вагонів для відповідного типу власних
вагонів перевізника, грн./вагон; k – кількість періодів життєвого циклу.

Ставка плати за використання власних вагонів перевізника (Спл) визначається за
формулою: Спл = Спл річ / 365

Ставка плати за використання власних вагонів перевізника за всіма типами рухомого
складу передбачає встановлення плати за використання власних вагонів перевізника у
процесі надання послуг з перевезення для всіх типів наявного рухомого складу
перевізника та для вагонів, що будуть придбані в плановому році.

Перегляд затверджених ставок плати за використання власних вагонів перевізника
здійснюється не рідше ніж один раз на три місяці. Підставою для перегляду затвердженої
ставки плати за використання власних вагонів перевізника може бути:

- зміна коефіцієнта Рент;
- зміна на 10 % і більше фактичної середньої вартості деповського та капітального
ремонту 1-го вагона відповідного типу;
- зміна на 10 % і більше фактичної вартості придбання 1 од. відповідного типу і моделі
вагона;
- зміна ставки дисконтування.

Коефіцієнт порожнього пробігу, визначений відповідно до цього Порядку, для кожного
типу вагона переглядається не частіше ніж один раз у 12 місяців.

Плата за використання власного вагона перевізника в процесі надання послуг з
перевезення визначається в такому порядку. При перевезенні в межах України, як сума
плати за використання вагона у вантажному та порожньому рейсах за нормативний
термін доставки за такими формулами:

В= Вван + Впор,

Вван = Спл х (Тван+ Тдод),

Впор = Спл х (Тпор+Тдод)

де: Вван – плата за використання власного вагона перевізника під час перевезення
вантажу, грн./вагон.;

Впор – плата за використання власного вагона перевізника під час перевезення
порожнього вагона, грн./вагон.;

Тван – нормативна кількість діб у вантажному рейсі; Тпор – кількість діб у порожньому
рейсі;

Тдод – кількість діб відповідно до статті 24 Угоди про міжнародне залізничне вантажне
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сполучення (далі – СМГС) або пункту 2.4 Правил обчислення термінів доставки,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за № 865/5086). Показник
Тдод може не застосовуватись за рішенням правління ПАТ «Укрзалізниця».

При використанні власного вагона перевізника за межами України та в транзиті, порядок
нарахування плати за використання власних вагонів перевізника в процесі надання
послуг з перевезення визначається умовами договору.

Нормативна кількість діб перевезення власним вагоном перевізника у вантажному або
порожньому рейсах визначається за такими формулами:

Тван = Lван/Vдост,

Тпор = Lван х Кпп/Vдост

де: Lван – тарифна відстань перевезення вантажу, км;

Vдост – нормативна кількість кілометрів за одну добу, відповідно до пунктів 1, 2.4, 2.6, 2.8
Правил обчислення термінів доставки та параграфами 1, 2 ст. 24 СМГС, км/добу;

Кпп – коефіцієнт порожнього пробігу до навантаженого, який розраховується відповідно
до розділу VI Порядку та наведений у проекті таблиці «Коефіцієнти порожнього пробігу».

Ставки плати за використання власних вагонів перевізника затверджуються рішенням
правління ПАТ «Укрзалізниця». Перегляд ставок плати за використання власних вагонів
перевізника може здійснюватися ПАТ «Укрзалізниця» не рідше ніж один раз в квартал.

Після ознайомлення з Порядком УЗ, ми вирішили звернутися до наукової спільноти, як це
зазвичай роблять у світі. За мету ми поставили отримати вартість, озвучену УЗ за тих
вихідних даних, про які казав пан Кравцов в одному зі своїх інтерв’ю ЦТС:

«Мы берем стоимость вагона на сегодняшний день, например, для полувагона —
100 тыс. грн, добавляем к ней стоимость ремонтов в течение всего жизненного
срока (как текущих, так и капитальных), индекс промышленных цен (прогнозный
10,3 %) и корректируем на стоимость денег во времени в течение жизненного цикла
эксплуатации вагона. Если говорить о полувагоне, это 22 года эксплуатации. Это
все делим на весь жизненный цикл. В итоге мы вышли при расчете таким методом
на цифры, которые близки к рыночным и намеренно на первом этапе вводим цены
ниже рыночных. Другими словами, «Укрзализныця» берет показатели, связанные с
затратами на покупку и содержание вагонов, и делит их на весь жизненный цикл».
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Віктор Кімович Мироненко, завідувач
кафедри «Управління комерційною
діяльністю залізниць», д.т.н.,
професор, академік ТАУ, академік
Міжнародної академії
життєдіяльності так прокоментував
слова топ-менеджера Укрзалізниці:

«Алгоритм розрахунку, описаний паном
Кравцовим, правильний, я сам колись
таким користувався при обґрунтуванні
ставок плати за користування вагонами і
контейнерами залізниць. Інша справа, що
результат розрахунку залежить від
вихідних даних.

До того ж, не можна встановлювати ціну
без участі усіх – продавця, покупця,
конкурентів».

Отже, нас зацікавила можливість «вийти»
на ставку оплати за використання
власних вагонів УЗ на рівні 720 грн./доба
для піввагонів.

Євген Альошинський, д.т.н., професор
кафедри «Транспортні системи та
логістика» Українського державного
університету залізничного
транспорту, зробивши попередні
розрахунки, зазначив:

«Якщо за вихідні брати дані, що
озвучено паном Є. Кравцовим, то
отримати показник 720 грн./доба
проблематично.

Адже первинні розрахунки (методику
розрахунків наведено нижче) при
вартості піввагона в 100 тис. грн.
показали, що витрати з наростаючим
підсумком наприкінці життєвого циклу
(22-й рік) в швейцарських франках
складатимуть 10962,63 CHF. Тоді середні
річні витрати дорівнюватимуть
10962,63 / 22 = 498,30 CHF/рік.

Виходячи з цього, можна орієнтуватись, що
вартість оренди піввагона повинна
складати приблизно 500 CHF/рік (за умови,
що вагон окупиться за 22 роки).

Тоді добові показники тарифу складатимуть
498,30 / 365 = 1,37 CHF/добу або приблизно
40 грн./добу, що в 18 разів відрізняється від
зазначеного тарифу 720 грн./добу.

Але ж зазначена на більшості інтернет-
ресурсів орієнтовна вартість вагона
(наприклад, піввагона моделі 12-9745)
знаходиться в межах від $58 тис.

Відповідно, при розрахунку за інших
вихідних даних (вартості вагона не 100 тис
грн, а $58 тис) дійсно, можна вийти на
620 грн./доба, що лише на 100 грн менше
за означену в ПАТ «Укрзалізниця» суму.

Окрім того, також необхідно розуміти, що
не має гарантій стосовно фінансових умов
придбання парку, а також вказаних
експлуатаційних й ремонтних витрат.

Тому нижче наведено дуже приблизний
розрахунок, до отриманих цифр в якому
потрібно поставитись зі скептицизмом та
обережністю (перш за все, через брак
вихідних даних)».

вересень 20181№
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Пропонуємо ознайомитися з розрахунками. Для зручності та зменшення рівня впливу
інфляції всі розрахунки на початковому етапі проводимо в іноземній валюті (наприклад, в
швейцарських франках). Офіційний курс на 17.08.2018: 1 CHF = 27,79 грн.

Вихідні озвучені дані: вартість піввагона (моделі 12-9745) – $58 тис. (орієнтовно
відповідає 58 000 CHF); прогнозна вартість ремонтів – 10,3% (58000*(10,3/100) =
5974,00 CHF/рік); життєвий цикл – 22 роки.

Таким чином, капітальні витрати складають 58000 CHF, експлуатаційні річні витрати –
5974 CHF/рік. Розрахунки витрат пропонується проводити на базі стандартної методики,
що описана, наприклад, к.е.н. Є.І. Балакою в підручнику «Оцінка економічної доцільності
інвестицій в інноваційні проекти на транспорті».

Витрати і результати різних років розрахункового періоду повинні бути приведені до
одного моменту часу (розрахункового року), для чого використовується коефіцієнт
приведення:
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річна відсоткова ставка банків, що очікується за депозитними вкладами в іноземній 
валюті – 3% (0,03);

очікуваний річний рівень інфляції швейцарського франку – 0,8% (0,008);

рівень ризиків (зазвичай приймається на рівні 1-2 %, але у зв’язку з тим, що розрахунки 
проводяться в іноземній валюті, цей показник пропонується не враховувати);

порядковий номер останнього року розрахункового періоду;

порядковий номер року, приріст ефекту якого приводиться до розрахункового 
(останнього) року.

Далі з урахуванням коефіцієнту приведення необхідно визначити сумарні витрати 
протягом життєвого циклу. Витрати кожного року приведені до розрахункового року та 
наводяться в таблиці 1. 
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Враховуємо розрахунки коефіцієнту приведення
капіталовкладення (К) та поточні експлуатаційні річні витрати (Е) згідно з вихідними
даними.

При цьому капіталовкладення — єдиноразові (лише в 0-й рік), а експлуатаційні витрати
починаються з 1-го року.

Сумарні витрати:

Витрати з урахуванням коефіцієнту приведення:

Витрати наростаючим підсумком: в 0-й рік

а в наступних роках

Таким чином, витрати з наростаючим підсумком наприкінці життєвого циклу (22-й рік)
складатимуть 176 697,00 CHF.
Середні річні витрати дорівнюють 176697/22 = 8031,68 CHF/рік або 8031,68/12 =
669,31 CHF/міс.

Це відповідає 8031,68/365 = 22,31 CHF/добу (620,00 грн./добу при існуючому курсі
валют).

Ці показники приблизно співпадають із зазначеними в ПАТ «Укрзалізниця», але за
наявності більш повних вихідних даних, ця різниця орендної ставки може й нівелюватись.
Тобто ставка оренди, визначена керівництвом Укрзалізниці, має певне методичне
підґрунтя.

Якщо відійти від формул, то приватні компанії — учасники ринку використовують просту
методологію найшвидшої окупності — приватні компанії, які купують вагони не для
перевезень власних вантажів, орієнтуються максимум на 3 роки окупності вагона і
враховують шалений незадоволений попит на ринку (піввагони постійно, зерновози
сезонно), а вартість користування вагонами УЗ множать на 2. Всім зрозуміло, що краща
оборотність вагонів дозволяє суттєво знизити ціни для вантажовласників.
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Таблиця 1 – Розрахунок сумарних витрат на утримання піввагона, CHF

Показники 0 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік

Коефіцієнт

приведення 0,8956 0,9001 0,9046 0,9092 0,9137 0,9183 0,9229 0,9276 0,9322 0,9369 0,9416

Капіталовклад

ення, CHF К 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні

сумарні

витрати,

CHF/рік Е 0 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974

Сумарні

витрати, CHF S 58000 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974

Витрати з

урахуванням

коеф.

приведення,

CHF SК 51944 5377 5404 5431 5459 5486 5514 5541 5569 5597 5625

Витрати з

наростаючим

підсумком,

CHF

S
НП 51944 57321 62725 68157 73615 79101 84615 90156 95725 101322 106948

Продовження табл. 1.

Показники 11 рік 12 рік 13 рік 14 рік 15 рік 16 рік 17 рік 18 рік 19 рік 20 рік 21 рік 22 рік

Коефіцієнт

приведення 0,9464 0,9511 0,9559 0,9607 0,9655 0,9704 0,9752 0,9801 0,9851 0,9900 0,9950 1,0000

Капіталовкла

дення, CHF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні

сумарні

витрати,

CHF/рік 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974

Сумарні

витрати, CHF 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974 5974

Витрати з

урахуванням

коеф.

приведення,

CHF 5654 5682 5710 5739 5768 5797 5826 5855 5885 5914 5944 5974

Витрати з

наростаючи

м підсумком,

CHF 112601 118283 123994 129733 135501 141298 147124 152979 158864 164779 170723 176697

40
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Фінанси & Страхування

Аутсорсити чи купувати. Це питання
особливо гостро стоїть сьогодні перед
багатьма компаніями. Якщо компанія-
власник вантажу не має власного
парку вагонів, то за яких обсягів
вантажів стає доцільним думати про
придбання власного парку?

Мироненко Віктор Кімович, завідувач
кафедри «Управління комерційною
діяльністю залізниць», д.т.н.,
професор, академік ТАУ, академік
Міжнародної академії
життєдіяльності говорить:

«Доцільність власного парку вагонів
потребує ретельного техніко-
економічного обґрунтування, в якому
багато чого треба врахувати: який
вантаж, на яких маршрутах, варіанти
технології перевезень, вантажних робіт,
використання власних коштів чи кредит,
лізинг, різного роду ризики. Такі
розрахунки можна провести, але в
рамках створення системного документу
типу бізнес-план».

«Якщо спростити, то «в разі, коли вагон
придбаний для оренди, все просто.
Наприклад, ціна піввагона – 1 200 000
грн, окупність – 3 роки (36 місяців).
1 200 000 / 36 = 33 300 грн. це вартість
місячної оренди. Або 1100 грн./добу.
Враховуючи деповський ремонт – 1200
грн./добу. На сьогоднішній день, це і є
середньостатистична ставка оренди
піввагона, – говорить Віталій Олійник,
старший менеджер з логістики ДП
«Ферротранс».

У разі, коли компанія планує придбати
вагони для перевезення власних

вантажів, треба враховувати набагато
більше факторів. Це обсяг вантажу, відстань
перевезення, полігон обертання,
потужності фронтів
навантаження/вивантаження, оборотність
вагона, наявність ремонтних потужностей
тощо. Простим діленням тут не обійдешся.
В кожній конкретній ситуації строк
окупності буде індивідуальним».

Про можливості лізингових програм

Оскільки неабияку роль відіграють
фінансові умови придбання парку рухомого
складу, ми вирішили дізнатися про
можливості лізингових програм. Редакція
поцікавилася умовами, які надають
вітчизняні фінансові установи компаніям
для придбання вантажних вагонів, і
звернулися до АТ «ТАСКОМБАНК» і «ОТП
Лізинг».

«ТАСКОМБАНК» – один з лідерів серед
недержавних комерційних банків у
питаннях лізингових програм в Україні.
Співпрацює з великими виробниками
автотранспорту, с/г та іншої техніки. Його
партнером є ПрАТ «Дніпровагонмаш» –
великий завод-виробник залізничних
вагонів, піввагонів, вагонів-хоперів.

Катерина Івасішина з управління
лізингових операцій АТ «ТАСКОМБАНК»
розповіла про умови, необхідні для
отримання фінансування, про переваги і
схему роботи в лізинг.

Експерт відзначила, що останнім часом
найбільшим попитом користувались
вагони-хопери для перевезення зерна
моделі 19-4152, піввагони моделі 12-4106,
піввагони люкові моделі 12-4106.

вересень 20181№
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Умови для отримання фінансування від «ТАСКОМБАНК»:
• Ведення діяльності не менше 24 місяців;
• Складання фінансової звітності відповідно до законодавства;
• Наявність фінансової спроможності для обслуговування боргу на достатньому рівні;
• Відсутність негативної кредитної історії у Лізингоодержувача, Поручителя, Власників,
інших підприємств групи Лізингоодержувача;
• Відсутність прострочених податкових платежів, платежів по заробітній платі, арешту
поточних рахунків, процедур банкрутства / санації / ліквідації на момент прийняття
кредитного рішення та іншої негативної інформації, яка ускладнює проведення активної
операції і може впливати на невиконання договірних зобов'язань.

Схема роботи в лізинг:
1.…Клієнт узгоджує з Продавцем вартість, кількість, специфікацію майна та умови
поставки.
2.…Клієнт надає АТ «ТАСКОМБАНК» заявку на лізинг, документи і підписує договір
лізингу.
3.…Банк укладає договір купівлі-продажу з Продавцем і, після здійснення клієнтом
авансового платежу та адміністративної комісії, Банк сплачує повну вартість майна.
4.…Поставка і страхування майна.
5.…Передача майна у користування Клієнту.

Схему надано банком



Переваги лізингу від «ТАСКОМБАНКУ»:
Банк виписує податкову накладну на всю суму вартості Предмету лізингу в момент
передачі ПЛ;
Клієнт сам обирає зручний графік платежів (ануїтет або класика), для підприємств с/г —
сезонний графік;
Реєстрацію, оплату всіх обов'язкових платежів здійснює «ТАСКОМБАНК»;
Страхування предметів лізингу відбувається в акредитованих компаніях з прозорими
умовами для клієнта, яких більше 15-ти (Клієнт сам вибирає потрібну Страхову
компанію);
Відсутність додаткового заставного майна, тим самим відсутність нотаріальних витрат;
Відсутність прихованих платежів за Договором лізингу
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Лізингові умови для придбання залізничного транспорту
і вантажних вагонів АТ «ТАСКОМБАНК»

«ОТП Лізинг»
– універсальна лізингова компанія,

входить в структуру європейської
Банківської групи OTP Group. Найбільший
партнер – компанія «Арселор Міттал
Кривий Ріг».

Вадим Кудрей, директор з
корпоративних продажів «ОТП Лізинг»
відзначає:

«Попит наразі існує на всі види вагонів,
найбільший, звичайно, на піввагони та
зерновози. У нас існує дві програми
фінансування – для чистих операторів з
авансом, наближеним до 35 % від

вартості вагона, та для компаній, які
закуповують парк для обслуговування
власних вантажів, з авансом, наближеним
до 30 % від вартості вагона.

Щодо термінів окупності вагонів, то є
чинники, які дуже впливають на них:
добова ставка оренди вагона, ціна
придбання вагона, бізнес-модель
компанії.

Якщо вагони просто надавати в оренду і
операційно майже не приймати участь в їх
управлінні (аналог нерухомості), вийдуть
більші строки, якщо оперувати самостійно
і ефективно – менші. Розбіг дуже великий,

Показники Значення

Аванс від нового вагона 20 %

Аванс від б/в вагона 30-40 %

Строк фінансування 1-5років

Графік погашення Стандартний, аннуітетний, сезонний

б/в Вагон не старший за 25 років по закінченню договору лізингу;
піввагон не старший 10 років по закінченню договору лізингу

Річна ставка Дорівнює ставці кредитування на строк від одного року



від 2-х до 22-х років (не забуваємо про вплив цінових факторів)». Це
підтверджують слова Олега Бурлаченка, генерального директора
ТОВ «ТЕП «Вертикаль»:

«Строки окупності для нових піввагонів у середньому 5-6 років; для нових
зерновозів – 6-7 років».

Порядок отримання лізингу на вагони «OTП Лізинг»:
1. Вибрати вагон у дилера, узгодити комплектацію і вартість;
2. Направити заявку і пакет необхідних документів в «ОТП Лізинг»: звітність з
розшифровками кредитного портфелю, інформацію по поточній діяльності позичальника
та опис проекту що потрібно профінансувати;
3. Підписати Договір лізингу;
4. Оплатити аванс;
5. Отримати вагони.

Лізингові умови для придбання залізничного транспорту і вантажних 
вагонів «OTП Лізинг»

Переваги лізингу в «ОТП Лізинг»:
• Скорочення витрат оборотних коштів за рахунок невеликого первісного платежу і
розтягнутих по місяцях внесків;
• Транспорт / обладнання ставиться на баланс лізингоотримувача, на нього нараховується
амортизація, зменшуючи базу для нарахування податку на прибуток;
• ПДВ від вартості транспорту / обладнання відноситься на податковий кредит;
• Індивідуальний підхід до вашого бізнесу;
• Гнучкість у прийнятті рішень;
• Прозорі ділові відносини;
• Кваліфіковане обслуговування і консультаційна підтримка;
• Орієнтація на довгострокові відносини з клієнтами;
• Міжнародний капітал.

Показники Значення

Аванс від 30 %

Річна ставка від 7,4 %

Строк фінансування до 7 років

Валюта фінансування USD, EUR
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Статистика
та аналітика
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орендар

вантажовласник
замовник перевезень

орендодавець

оператор
Залізничних перевезень

ВАША КОМПАНІЯ ВИСТУПАЄ В ЯКОСТІ?

33%

17%

33%

17%

20%

80%

Ви 

орендуєте

вагони за 

умовою

Поточних та планових
видів ремонтів

Тільки поточного
технічного утримання

РОЗРАХОВУЮЧИ ВЕЛИЧИНУ АРЕНДНОЇ СТАВКИ ЗА ОДИН 
ВАГОН НА ДОБУ, ВИ ЗДЕБІЛЬШОГО ОРІЄНТУЄТЕСЬ НА: 

Розрахункова
дохідність

Собівартість
продукції

0% 100%

ЯК НА ВАШУ ДУМКУ ЗМІНЯТЬСЯ  СТАВКИ ОРЕНДИ
ЗА ОДИН ВАГОН У НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС ?

Збільшаться

Знизяться

Залишаться на 
попередньому
рівні

0%

0%

100%
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Результати опитування учасників ринку



ЧИ ЗАЛЕЖИТЬ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ВАГОНА
ВІД ДОВГОСТРОКОВОСТІ КОНТРАКТУ?

ТАК

НІ

75%

25%

ЧИ ЗАЛЕЖИТЬ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ВАГОНА
ВІД ВІКУ ВАГОНУ?

75%

25%

НІ

ТАК
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*конвенції: тимчасові обмеження і заборони щодо перевезень
*вивід вагонів з строю: дефіцит рухомого складу (параметри оновлення парку)
*ринок: ринковий попит
*сезонність: сезонність перевезень

ОРЕНДНА 

СТАВКА

загальний стан 

економіки

*вивід вагонів

з строю

*конвенції

*сезонність

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ОРЕНДНИХ СТАВОК НА ВАНТАЖНІ ВАГОНИ

*ринок
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* За нашими висновками із загальної кількості контрактів на оренду 95% носять
довгостроковий характер і тільки 5% з них є спотовими, за якими фіксується
макисмальна ставка. За нашими підрахунками, що базуються на опитуванні біля 65%
учасників ринку, 1100 грн за добу з ПДВ це верхня цінова межа по ринку.

За опитуванням учасників ринку в першу чергу погіршилися показники часу обороту
порожнього вагону. Якщо раніше на короткому плечі 200 км шляху долалися за дві доби,
то за період з червня по вересень поточного року цей показник погіршився на 100%,
тобто зараз вагон проходить 200 км за чотири доби. Як було ними зазначено, за таких
обставинах рентабельність для приватного власника вагону дорівнює нулю.

Інформація станом на 01.09.2018

ДЕФІЦИТ ПАРКУ:

7500 ВАГОНІВ

ЧАСТКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
НАВАНТАЖЕННЯ:

70% СЕРЕДНІЙ ЧАС 
ОБОРОТУ ПО УЗ:

9,4 ДІБ

ЧАСТКА В 
ЗАГАЛЬНОМУ ПАРКУ:

53%

СЕРЕДНІЙ ВІК:

18 РОКІВ

ОБ'ЄКТИВНА 
ОРЕНДНА СТАВКА

(ГРН ЗА ДОБУ БЕЗ ПДВ):

919 *
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Виходячи з опитувань учасників ринку можемо зробити висновки, що всі ризики, які
пов’язані з перевищенням нормативних термінів доставки, закладені в ціні власного
вагону.

*Дані, що наведено у цьому графіку, отримані за результатами опитування 70%
учасників ринку приватних операторів рухомого складу, які надають рухомий склад в
оренду.

Згідно з аналізом ситуації, що склалася на ринку, а також беручи до уваги збільшення
обсягів сезонних перевезень, ми можемо припустити, що найближчим часом дефіцит
вагонів і тяги не зменшиться.

Орендні ставки будуть продовжувати рости, що підтверджується інформацією учасників
ринку про те, що оборот вагона збільшився більше, ніж на одну добу, тоді як в окремих
випадках наднормативні терміни доставки перевищують всі допустимі показники.

На думку учасників ринку реальних передумов для поліпшення експлуатаційної роботи
ПАТ «Укрзалізниця» не передбачається і слід очікувати збільшення орендних ставок.



Контакти:

ula-online.org

logist.academy

м.Київ,

вул. Костянтинівська, 2А

info@ula-online.org

info@logist.academy

(044) 568 52 65

(044) 230 60 13

Тема наступного номера:

Розобладнання вантажних вагонів
різних форм власності:
причини і наслідки

Обмеження відповідальності

Цей бюлетень містить інформацію виключно загального характеру, що отримана в ході опитування
учасників ринку або ж взяту з відкритих джерел інформації. При цьому ні Асоціація «Український
логістичний альянс» (УЛА), ні її члени не надають за посередництвом цього бюлетеня будь-яких
консультацій або послуг професійного характеру. УЛА не несе відповідальності за будь-які збитки,
понесені будь-якою особою, що використовує цей бюлетень.


