
 

 

Пояснювальна записка 
до проєкту консолідованого фінансового плану 

АТ “Українська залізниця” на 2021 рік 
 

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 

02.09.2015 № 735 «Питання публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 

№ 452), яка набула чинності 29.09.2015, в установленому порядку 21.10.2015 

проведено державну реєстрацію АТ «Укрзалізниця» (код згідно з ЄДРПОУ 

40075815).  

Акціонерне товариство “Українська залізниця” (далі — товариство) є 

юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України “Про 

особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного 

транспорту загального користування”.  

Метою діяльності товариства є задоволення потреб держави, юридичних 

і фізичних осіб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому 

та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що виконує (надає) 

товариство, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного 

транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а 

також отримання прибутку. 

Фінансовий план розроблено відповідно до вимог Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки”, затвердженого наказом 

Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (в редакції наказу від 31.07.2018 

№ 1070) та на основі комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності 

за 2019 рік, оцінки досягнутого рівня фінансово-економічних показників в 2020 

році та з урахуванням перспективного розвитку залізничного транспорту і 

впливу економічних та інших факторів. 

До консолідованого плану АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік ввійшли 

показники діяльності АТ «Укрзалізниця», 7 ПрАТів (ПрАТ «Дніпропетровський 

ТРЗ», ПрАТ «Запорізький ЕРЗ», ПрАТ «Львівський ЛРЗ», ПрАТ «Київський 

ЕВРЗ», ПрАТ «Коростенський ЗЗБШ», ПрАТ «Гніванський ЗСЗБ», 

ПрАТ «Транссигнал»), 2 дочірніх підприємств (ТОВ «Енерго Збут Транс» та 

ТОВ «УЗ Карго Вагон»), 100% акцій яких належить АТ «Укрзалізниця», 

ПрАТ «СК ТАСТ- Гарантія» та ПрАТ «Інтер-Поліс» 65,62% та 50,005% 

відповідно частки акцій яких внесено до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця». 

Також результати діяльності асоційованих товариств ПрАТ «Укртранслізинг» та 

ТОВ «Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ», частка яких 47,67% та 25% 

відповідно у статутному капіталі та обліковується за методом участі в капіталі.  

 

АТ «Українська залізниця» є основним перевізником вантажів та 

пасажирів, що становить 79,3% від загального вантажопотоку (без врахування 

трубопроводного) та 27,2% пасажиропотоку в країні. 

При формуванні показників на 2021 –2023 роки застосовані наступні 

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України 

відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про 
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схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2021-2023 

роки» (далі – Постанова):  

 ВВП заплановано на рівні – 104,6% ; 

 Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 

107,3%; 

 Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня 

попереднього року) – 108,7%; 

 середньорічний курс гривні відносно долару США – 29,1 грн.  
 

Обсяги перевезень вантажів та пасажирів  
 

Вантажні перевезення. 

 

У 2021 році прогнозується перевезти 306,36 млн тонн вантажів, що 

більше очікуваного звіту  2020  року на 1,7% (4,2 млн тонн). 

Швидкість економічного відновлення залежатиме насамперед від 

тривалості та глибини карантинних заходів, а також від зовнішньої кон’юнктури, 

включаючи динаміку відновлення основних торгових партнерів України. При 

цьому Всесвітня організація охорони здоров’я вже не рекомендує державам 

запроваджувати заходи повного карантину, оскільки вони впливають на 

економіку набагато гірше, ніж безпосередньо коронавірус.  

Найімовірніше, спадний тренд розвитку економіки збережеться до 

першого кварталу 2021 року, а відновлення розпочнеться тільки в другому 

кварталі. 

Зміна обсягів перевезень залізничним транспортом, як провідним у 

перевезеннях промислової продукції, у першу чергу залежить від зміни індексу 

промислової продукції та ВВП країни. 

При цьому тарифний вантажообіг заплановано у обсязі 175 666,1 млн 

тонно-кілометрів, збільшення якого передбачено до очікуваного звіту 2020 року 

на 1,3%. 

Вантажообіг за видами сполучень у 2020-2021  роках 

                                                                                                  (млн тонно-км) 

  
План 2020  

року 

Очік. 2020  

року 

Прогноз на 

2021  рік 

Відх., % 

2021 / 

план 2020  

Відх., % 

2021  до 

очік. 2020  

Загальний вантажообіг, в 

т.ч. 
216 160,5 218 161,9 221 647,2 2,5 1,6 

Тарифний вантажообіг , в 

т.ч. 
173 200,8 173 467,2 175 666,1 1,4 1,3 

- транзит 14 898,0 14 628,2 14 765,1 -0,9 0,9 

- експорт 78 313,0 77 191,7 78 181,0 -0,2 1,3 

- імпорт 20 144,2 20 071,0 20 084,0 -0,3 0,1 

- внутрішнє сполучення 59 845,6 61 576,3 62 636,0 4,7 1,7 

Робота з переміщення 

порожніх приватних та 

орендованих вагонів 

42 959,7 44 694,7 45 981,1 7,0 2,9 
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Обсяг транзитних перевезень прогнозується на рівні 14 765,1 млн 

тонно-кілометрів, що більше очікуваного звіту 2020  року на 0,9%. 

Основне збільшення прогнозується по перевезенню руди залізної, 

враховуючи збільшення споживчої активності у країнах Європи. Також 

постачальники з СНД привертають споживачів Китаю стабільністю котирувань. 

Проте негативна тенденція, яка склалася у сегменті транзитних перевезень, 

буде мати місце і у 2021 році. Основний транзитний вантажопотік (78%) 

формується в Російській Федерації (далі - РФ) і політика, яку проводить РФ по 

відношенню до України містить ризики, в тому числі для транзитних перевезень. 

Крім того, конвенційні заборони також можуть негативно впливати на обсяги 

перевезень. 

Основне зменшення прогнозується при перевезенні вугілля, 

нафтопродуктів та хімміндобрив. 

Відбулося стрімке зниження обсягів перевезень вугілля через 

непогодження ВАТ «РЖД» планів на перевезення вугілля у напрямку морських 

портів України. Неофіційна заборона на узгодження вищезазначених перевезень 

існує і наразі. Російське вугілля у Польщу територією України прямує по 

«надлишковому принципу» - основний потік прямує територією Білорусії. 

Практично припинились перевезення енергетичних газів з Казахстану 

через введення обмежень на транзит територією Росії казахстанських 

нафтопродуктів у напрямку України. 

Основні перевезення калійних добрив відбуваються через порти РФ. 

 

Імпортні перевезення у 2021  році прогнозуються на рівні 20 084,0 млн 

тонно-кілометрів, що більше  очікуваного звіту  2020  року на 0,1%. 

Перше місце у структурі імпортних перевезень і надалі посідатиме кам’яне 

вугілля, обсяги якого зменшаться, враховуючи  Постанову КМУ від 18 березня 

2020 року №261, якою визначено, що з 01 травня Україна запроваджує 65% мито 

на імпорт вугілля з РФ. 

Проте прогнозується збільшення перевезень нафтопродуктів, що 

посідають друге місце у імпорті, враховуючи зниження закупівельних цін.  

Загалом для економіки України, яка має розвинуту промисловість, є 

додатковим  викликом зменшення імпорту товарів, попит на які в Україні може 

бути задоволений за рахунок вітчизняного виробництва. 

 

Експортні перевезення заплановані на рівні 78 181,0 млн тонно-

кілометрів, що на 1,3% більше  рівня 2020.  

У структурі експорту на першому місці залишаться перевезення залізної 

руди, попит на яку у Китаї зростає. На другому – зернові вантажі, на які у 2021-

2022 маркетинговому році Мінекономіки прогнозує збільшення врожаю. 

World Steel Association очікує зростання світового споживання сталі після 

спаду, якщо не буде повторних піків захворюваності, а заходи стимулюючої 

політики держав будуть ефективними.  
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При цьому прогнозується зменшення експорту мінбудматеріалів, 

враховуючи відсутність ліцензій та договорів на постачання продукції на 

експорт та часткову переорієнтацію на автотранспорт. 

 

Внутрішні перевезення прогнозуються на рівні 62 636,0 млн тонно-

кілометрів, що більше  рівня 2020 року на 1,7%. 

Основними вантажами у внутрішньому сполученні будуть мінерально-

будівельні вантажі, вугілля, руда залізна. 

Прогнозується збільшення обсягів перевезень мінбудматеріалів, 

враховуючи початок з 01.04.2020 виконання національного проекту Президента 

та Уряду України «Велике будівництво». 

Перевезення кам’яного вугілля також збільшиться на фоні низьких 

показників 2020 року та відновлення відвантажень основним відправником – 

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». 

Також збільшиться перевезення залізної руди та чорних металів.  

За оцінкою «Метал Експерт» сумарні обсяги реалізації української 

залізорудної сировини повернуться до зростання. З одного боку, потреба 

внутрішнього ринку продовжить зростати через збільшення  виплавки чавуну, з 

іншого - кон'юнктура світового ринку залишається для виробників України 

досить сприятливою, про що свідчить позитивна динаміка відвантажень в порти. 

 

Пасажирообіг на 2021  рік заплановано в обсязі 18 563,5 млн пас-км, що 

більше  очікуваного звіту  2020  року у 1,7 рази. Збільшення обсягів перевезень 

пов’язане з послабленням карантинних заходів та відновленням пасажирських 

перевезень, у тому числі за видами сполучень: 

– міжнародне – у  3,7 рази; 

– внутрішньодержавне пряме та місцеве  сполучення – у  1,7 рази; 

– приміське – на 40,0%. 

 

Обсяги пасажирських перевезень за видами сполучень  

у 2020 -2021  роках  
                                        (млн пас-км) 

  
План 2020  

року 

Очік. 2020  

року 

Прогноз 

2021 року 

Відх., % 

2021 / 

план 2020  

Відх., % 

2021  до 

очікуваного 

звіту  2020  

  Пасажирообіг, в т.ч. 13 578 10 949,15 18 563,54 36,7 69,5 

 - міжнародне сполучення 368,24 124,6 589,765 60,2 373,4 

  - внутрішньодержавне пряме 

та місцеве  сполучення 
9 518,59 8 454,00 14 655,77 54,0 73,4 

 - приміське сполучення 3 691 2 370,58 3 318,00 -10,1 40,0 

Формування доходної частини фінансового плану 

 

У проекті фінансового плану на 2021 рік доходи від діяльності товариства 

заплановані у сумі 93029,9 млн грн. 
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Товариство має наступну структуру доходів: 

 чистий дохід від реалізації продукції – 86504,2 млн грн, з них: 

- доходи від перевезення вантажів та пасажирів – 79849,5 млн грн; 

- доходи від допоміжного виробництва – 6654,7 млн грн; 

 доходи від інших видів діяльності 6525,7 млн грн. 

 

Доходи від перевезення вантажів прогнозуються в сумі 72 088,0 млн 

грн, що менше плану 2020 року на 3 961,6 млн грн (5,2%) та більше очікуваного 

звіту 2020 року на 7 580,3 млн грн (11,8%).  

Питома вага доходів від перевезень вантажів в доходах від перевезень 

прогнозується в розмірі 90,2%. 

 

Доходи від вантажних перевезень за сполученнями в 2020-2021 рр. 
         (млн грн) 

 Показник 
План  

2020 року 

Очік. звіт 

2020 року 

Прогноз 

2021 року 

Відх., % 

2021/ план 

2020 

Відх., % 

2021/очік. 

2020 

Доходи від 

вантажних 

перевезень, з них: 

76 049,6 64 507,7 72 088,0 94,8 111,8 

Транзит 7 783,1 7 512,6    6 708,3 86,2 89,3 

Експорт 27 184,1 21 690,6 26 086,1 96,0 120,3 

Імпорт 9 243,4 8 709,0 9 143,1 98,9 105,0 

Внутрішнє 

сполучення 
31 839,0 26 595,5 30 150,5 94,7 113,4 

 

При здійсненні розрахунку доходів від вантажних перевезень враховані 

наступні фактори зміни доходів до очікуваних показників 2020 року: 

- за рахунок збільшення обсягів перевезень на 1,6% доходи зростуть на 

1,5 млрд грн.; 

- зміна номенклатури вантажів призведе до зростання доходів на 1,4 млрд 

грн; 

- зміна ставок за користування власними вагонами перевізника 

АТ «Укрзалізниця» та збільшення задіяних власних вагонів перевізника 

АТ «Укрзалізниця» в перевезеннях, а також збільшення середньої дальності 

перевезень призведе до зростання доходів на 4,7 млрд. грн; 

Розрахунки очікуваних доходів від плати за користування вагонами під 

вантажними операціями було проведено за типом рухомого складу в залежності 

від: 

 ставок плати за користування вагонами, які введено в дію з 01.10.2020 

відповідно до пункту 3.4 договору про надання послуг з організації перевезення 

вантажів залізничним транспортом, (грн/добу);  

кількості оброблених вагонів  на під’їзних коліях, (ваг.); 

середнього часу користування вагонами на під’їзних коліях, (год.). 
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Планується збільшення протягом 2021 року частки вагонів власності                   

АТ «Укрзалізниця» від загального парку до 35%.  

 

Доходи від пасажирських перевезень 

за сполученнями в 2020-2021 роках 
(млн грн) 

  
План 2020 

рік 

Очік. звіт 

2020 року 

Прогноз 

2021 року 

Відх.,% 

2021/ план 

2020 

Відх., % 

2021/ очік. 

2020 

Пасажирські 

перевезення, всього 
5 404,1 4 097,7 7 761,5 143,6 189,4 

в т.ч. міжнародне 

сполучення 
789,6 217,7 1 037,3 131,4 476,5 

внутрішнє 

сполучення 
4 001,0 3 441,5 6 095,6      152,4 177,1 

приміське 

сполучення 
613,5 438,5 628,6 102,5 143,4 

 

Питома вага доходів від перевезень пасажирів в доходах від перевезень 

прогнозується в розмірі 9,6%. 
 

Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються у розмірі                    

7 761,5 млн грн, що більше плану на 2 357,4 млн грн (43,6%) та очікуваного звіту 

2020 року на 3 663,9 млн грн (89,4%). 

У 2021 році передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у 

внутрішньому сполученні з 01.03.2021 на 2% щомісячно. Додаткові доходи 

складуть 557,9 млн грн. 

З метою зниження збитковості в 2021 році планується і надалі проводити 

роботу з обласними державними адміністраціями щодо рівня тарифів на 

пасажирські перевезення обласними державними адміністраціями, які не 

здійснили підвищення в 2020 році та збільшення відсотку компенсації за надані 

пільгові перевезення.  

Пасажирські перевезення були й залишаються збитковими. Собівартість 

пасажирських перевезень значно перевищує отримані доходи від перевезення 

пасажирів.  

За 2020 рік очікуються збитки понад 13 млрд грн, в тому числі в 

приміському сполученні – 5,4 млрд грн. 

Залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через 

здійснення приміських і внутрішніх пасажирських перевезень у зв'язку з 

перехресним субсидуванням пасажирських перевезень за рахунок вантажних, а 

також перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним 

законодавством України. На сьогодні АТ «Укрзалізниця» відповідно до чинного 

законодавства України перевозить 21 пільгових категорій громадян. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про залізничний транспорт» тарифи 

на перевезення пасажирів і багажу в приміському сполученні встановлюються 

АТ «Укрзалізниця» за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. 
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При рівні тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки 

компенсуються з місцевих бюджетів. Відсутність дієвого механізму компенсації 

щодо недоотриманих доходних надходжень під час надання суспільних послуг з  

пасажирських перевезень за тарифами, нижчими економічно обґрунтованого 

рівня, призводить до перехресного субсидування пасажирських перевезень за 

рахунок вантажних, що негативно впливає на фінансовий стан АТ 

«Укрзалізниця». 

Доходи допоміжного виробництва заплановано у розмірі 6 654,6 млн 

грн, що менше планового завдання 2020 року на 1 248,6 млн грн. (15,8%) та 

більше очікуваного звіту 2020 року на 307,9 млн грн (4,9%). Збільшення до 

очікуваного 2020 року заплановано в основному за рахунок поетапного 

нарощування і відновлення обсягів пасажирських перевезень та відповідно 

збільшення додаткових послуг, що надаються вантажовідправникам та 

пасажирам на вокзалах і в поїздах. 
 

Інші операційні доходи (рядок 1070) заплановані в сумі 3024,2 млн грн, 

що більше плану 2020 року на 884,7 млн грн або 41,4% і відбулось в основному 

за рахунок збільшення реалізації оборотних активів, зокрема металобрухту, 

доходи по яких заплановані в сумі 1900,2 млн грн. 

Курсові різниці (рядок 1071) заплановані в сумі – 438,9 млн грн. Доходи/ 

витрати від операційної курсової різниці включають витрати або доходи від 

зміни курсу валюти, за операціями, активами і зобов’язаннями, пов’язаними з 

операційною діяльністю Товариства. Курсові різниці по зобов'язаннях 

розраховані виходячи із курсу 28,8 грн/дол. станом на 31.12.2021, 

середньорічного курсу на 2020 рік – 29,10 грн/дол. та курсу на кінець 2020 року 

– 28,3 грн/дол. У зв'язку з нерівномірністю зміни курсу іноземних валют в 4 

кварталі нараховані доходи від курсових різниць в сумі 438,9 млн грн, а в 1, 2 і 3 

кварталах – витрати. 

Основними статтями інших операційних доходів (рядок 1073) є: 

- реалізація оборотних активів – 1900,2 млн грн; 

- доходи від утримання, експлуатації та забезпечення основної діяльності 

об'єктів соціальної інфраструктури склали – 221,8 млн грн; 

- операційна оренда активів – 158,2 млн грн; 

- безкоштовні квитки для особистих потреб працюючих – 164,8 млн грн; 

- доходи від списання кредиторської заборгованості –8,1 млн грн; 

- доходи від цільового фінансування, пов`язаного з операційною 

діяльністю – 44,6 млн.грн. 

- оприбуткування не врахованих раніше запасів – 6,5 млн грн; 

- безкоштовні квитки для потреб непрацюючих – 27,4 млн грн. 

Відповідно до роз’яснення Державної фінансової служби від 23.09.2016 

№ 20735/6/99-99-13-02-03-15, у разі якщо юридичною особою (роботодавцем) 

видається фізичній особі (працівнику) річний приміський квиток, вартість якого 

визначається множенням вартості місячного квитка на кількість місяців, то річна 

вартість цього квитка включається до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо у місяці її нарахування, 
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а тому річна вартість квитка відображається у бухгалтерському обліку у складі 

доходів та витрат Товариства у місяці її нарахування. 

Інші фінансові доходи плануються в сумі 24,1 млн грн, що менше плану 
2020 року на 153,1 млн грн (-86,4%) та менше очікуваного звіту 2020 року на        
157 млн грн або 86,7% за рахунок зменшення відсотків банку за поточними 
рахунками та відсотків від придбання фінансових інструментів (ощадні 
(депозитні) сертифікати державних банків та облігації внутрішньої державної 
позики (ОВДП), а також зменшенням доходів від дисконтування довгострокових 
позик працівникам.  

Інші доходи заплановані в сумі 3420,5 млн грн, що менше плану  

2020 року на 6746,8 млн грн (-66,4%) та більше очікуваного звіту 2020 року на 

2483,1 млн грн в зв’язку з запланованим проведенням списання майна.  

Значну питому вагу в складі інших доходів займають доходи від реалізації 

непрофільних активів (1500 млн грн) та списання необоротних активів (1888,2 

млн грн). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 1054 

затверджено Порядок розпорядження майном акціонерного товариства 

«Українська залізниця» (далі - Порядок).  

На підставі вищезазначеної постанови розроблено Положення  

про організацію процедур розпорядження майном в АТ «Укрзалізниця»,  

яке затверджено рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 04.06.2020  

№ Ц-45/50 Ком.т. 

Пунктами 12, 13 та 14 Порядку передбачено:  

- перед прийняттям рішення про списання майна товариства таке майно 

пропонується до продажу відповідно до пункту 13 цього Порядку, крім випадків, 

передбачених абзацами другим та четвертим цього пункту. 

У разі списання верхньої будови колії, рухомого складу та малоцінних 

необоротних матеріальних активів за умови подальшого використання основних 

засобів та запасів, отриманих внаслідок списання майна, у господарській 

діяльності товариства (про що зазначається у рішенні відповідного органу 

управління про списання) таке майно не пропонується до продажу. 

- відчуження майна шляхом продажу здійснюється на конкурентних засадах 

шляхом проведення електронних аукціонів; 

- у разі відчуження майна проводиться незалежна оцінка ринкової вартості 

майна у порядку, визначеному законодавством. 

Таким чином після відповідної роботи щодо проведення процедури 

закупівлі послуг з оцінки ринкової вартості майна рішення про списання майна 

товариства в 2021 році планується реалізувати в повному обсязі. 

 

Формування витратної частини фінансового плану 

 

Витрати від діяльності АТ “Українська залізниця” на 2021 рік 

передбачено в сумі 89 388,7 млн грн. Витрати передбачено менше плану            

2020 року на 12459,5 млн грн (-12,2%), а також менше очікуваного виконання 

2020 року на 570,2 млн грн (-0,6%).  
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Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) 

передбачено в сумі 79 050,4 млн грн, що менше плану 2020 року на 263,4 млн грн 

(-0,3%) та більше очікуваного виконання 2020 року на 2612,7 млн грн (+3,4%). 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) розрахована 

виходячи із прогнозних обсягів перевезень з урахуванням відновлення 

пасажирського руху, оптимізованих витрат в тому числі ремонтів основних 

засобів, робіт у допоміжному виробництві, тощо.  

При формуванні витрат собівартості реалізованої продукції було взято до 

уваги Методичні рекомендації, щодо підготовки консолідованої фінансової 

звітності АТ «Укрзалізниця» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності затверджені наказом АТ «Укрзалізниця» від 11.09.2019 №579. 

Так, відповідно до вимог МСФЗ 10, з метою уникнення подвоєння будь 

яких витрат при консолідації, та відповідно до рекомендацій незалежного 

аудитора Товариства було змінено методологію згортання внутрішньогрупових 

операціїй по ПРАТ, у попередні періоди згортання здійснювалось з від’ємним 

значенням тільки за елементом «Інші витрати», на 2021 рік згортання 

здійснюється по всіх елементах витрат.  

Крім того, з витрат собівартості реалізованої продукції при консолідації з 

метою запобігання подвоєння виключаються витрати з розподілу електроенергії.  
Адміністративні витрати на 2021 рік плануються в сумі                                    

1618,0 млн грн, що більше плану 2020 року на 160,0 млн грн та більше 
очікуваного звіту 2020 року на 802,0 млн грн.  

У складі адміністративних витрат проектом плану передбачено: 

- витрати на утримання службового автотранспорту в сумі 26,5 млн грн, 

що менше плану та очікуваного звіту 2020 року відповідно на 3,0 млн грн                   

(-10,2%) та  0,5 млн грн (-2,0%).  

- витрати на аудиторські послуги заплановані у розмірі 22,5 млн грн на 

закупівлю послуг щодо аудиту/огляду консолідованої фінансової звітності                   

АТ «Укрзалізниця». 

- витрати на юридичні послуги у сумі 44,0 млн грн, що більше плану 2020 

року на  6,5 млн грн. Всі витрати пов’язані зі здійсненням господарської 

діяльності АТ «Укрзалізниця». Передбачено витрати на послуги з юридичного 

консультування та представництва в рамках реалізації спільних проектів  

АТ «Укрзалізниця», в яких необхідна участь міжнародного юридичного радника 

з англійського права. 

Крім того у 2021 році постала гостра потреба у закупівлі послуг 

зовнішнього юридичного радника для супроводження транзакцій з залучення 

запозичень з міжнародного ринку капіталу та операцій з боргом. 

- витрати на послуги з оцінки майна на 2020 рік заплановані в сумі               

44,8 млн грн, що менше плану 2020 року на 6,8 млн грн (-13,1%) в зв`язку з 

гострою необхідністю передбачення витрат на: 

- послуги з оцінки вартості майна для цілей бухгалтерського обліку в розмірі 

22,5 млн грн; 
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- послуги з проведення оцінки ринкової вартості майна з метою  

прискорення продажу металобрухту та непрофільних активів в розмірі                              

22,3 млн грн.  

 

Щодо витрат на послуги з оцінки вартості майна для цілей 

бухгалтерського обліку в розмірі 22,5 млн грн. 

Оцінка необоротних активів, що обліковуються на балансі                                          

АТ «Укрзалізниця», проводилася з метою формування статутного капіталу                          

ПАТ «Укрзалізниця», відповідно до вимог Закону України «Про особливості 

утворення публічного акціонерного товариства загального користування» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2014 № 200 «Про утворення 

публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» станом на 

31.07.2014.  

Відповідно до вимог МСБО 16 «Основні засоби» та Облікової політики                    

ПАТ «Укрзалізниця» (далі – Облікова політика), яка затверджена рішенням 

правління Товариства (протокол від 13.07.2016 № 35) та введена в дію наказом                                           

ПАТ «Укрзалізниця» від 30.08.2016 № 526 (зі змінами), Товариство обліковує 

необоротні активи за моделлю переоцінки. 

Обліковою політикою встановлено, що Товариство здійснює оцінку 

справедливої вартості основних засобів з наступною частотою: 

- щорічно – для об’єктів основних засобів, справедлива вартість яких може, за 

очікуванням, зазнавати значних і непостійних змін; 

- кожні три роки (п’ять років) – для об’єктів основних засобів з незначною 

зміною справедливої вартості. 
Отже, для забезпечення виконання вимог Міжнародних стандартів 

бухгалтерської звітності та Облікової політики, необхідним є вжиття заходів щодо  

залучення, у встановленому законодавством порядку, суб’єкта оціночної діяльності 

для проведення оцінки необоротних активів (основних засобів та їх компонентів, 

нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій) АТ «Укрзалізниця» 

з метою визначення їх справедливої вартості для цілей бухгалтерського обліку. 

 

Щодо витрат на послуги з проведення оцінки ринкової вартості майна в 

розмірі 22,3 млн грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 1054 

затверджено Порядок розпорядження майном акціонерного товариства 

«Українська залізниця» (далі - Порядок).  

На підставі вищезазначеної постанови розроблено внутрішній 

нормативний акт щодо розпорядження майном АТ «Укрзалізниця», який 

затверджено рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 11.11.2019                           

№ Ц-46/102 Ком.т.  

Пунктами 12, 13 та 14 Порядку передбачено:  

- відчуження майна шляхом продажу здійснюється на конкурентних засадах 

шляхом проведення електронних аукціонів; 

- у разі відчуження майна проводиться незалежна оцінка ринкової вартості майна 

у порядку, визначеному законодавством. 
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25.06.2020 правлінням АТ «Укрзалізниця» було ухвалено рішення про 

затвердження Методики класифікації, вибору способу розпорядження та 

ранжування непрофільних та надлишкових активів АТ «Укрзалізниця» та 

положення про постійно діючу Комісію з непрофільних активів                                              

АТ «Укрзалізниця»  і утворено постійно діючу Комісію з непрофільних активів 

АТ «Укрзалізниця» (далі - Комісія).  

Наказом АТ «Укрзалізниця» від 08.07.2020 було затверджено склад 

Комісії, основними завданнями якої є визначення непрофільних активів, вибір 

способів розпорядження ними, підготовка та затвердження планів з 

розпорядження непрофільними активами. 

Результатом роботи Комісії буде формування і затвердження переліків 

непрофільних активів і відповідних планів їх реалізації. 

У фінансовому плані Товариства заплановано отримання доходів від 

реалізації непрофільних активів (головним чином нерухомості) у сумі                      

1,5 млрд грн, що потребує значних витрат на послуги з оцінки нерухомого майна.   

 

Елементи операційних витрат 
 

Витрати операційної діяльності заплановані в сумі  83693,0 млн грн, що 

менше запланованих в 2020 році на 9712,5 млн грн (-10,4%) та менше 

очікуваного звіту 2020 року на  1939,7 млн грн (- 2,3%). 

Матеріальні затрати передбачені в сумі 17 888 млн грн з урахуванням 

прогнозованих обсягів перевезень, ремонтів основних засобів та прогнозних цін 

на паливо, електроенергію, матеріали.  
Витрати на сировину та основні матеріали включають вартість 

матеріалів, що споживаються впродовж запланованого періоду, як на поточне 
утримання, техогляди і виробництво, так і на ремонт основних засобів: рухомого 
складу, колії, штучних споруд, пристроїв зв’язку, службових приміщень тощо. 

В цілому витрати на матеріали передбачені в сумі 4 851,8  млн грн, що 
менше плану 2020 року на 4 995,1 млн грн (-50,7%) та менше очікуваного 2020 
року на 1 032,3 млн грн (-17,5%), зменшення передбачено в основному за рахунок 
ремонтів основних засобів. 

Обсяги ремонтних робіт на 2021 рік заплановані, виходячи з 

першочергових та невідкладних потреб галузі для ремонту рухомого складу (при 

призупиненні пасажирського руху, ремонт рухомого складу здійснюється) в сумі 

5,4 млрд грн, що менше очікуваного  звіту 2020 року на 0,9 млрд грн (на 14,1%) 

за рахунок збільшення частки витрат на ремонти що капіталізуються. 

План ремонту передбачає собою виконання різних видів ремонту для 

різних видів (типів) основних засобів:  

- капітального, з обсягами робіт, що не призводять до відновлення 

первісної вартості об’єкту основних засобів. 

- ремонту різних типів рухомого складу; 

- поточного, за різними обсягами ремонтів тощо.  

Також виконання ремонтів залежить від технічного стану основного 

засобу та терміну проведення ремонту. 
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Крім того, всі ремонти збалансовані з існуючими виробничими 

потужностями, такими як база ремонтів регіональних філій Укрзалізниці 

(залізниць України) та філіями Укрзалізниці (вагоноремонтними заводами 

тощо).  
Витрати на паливо складаються з витрат на тягу поїздів та на інші 

виробничі потреби. 
Загальна сума витрат на паливо для тяги поїздів визначається на основі 

обсягу роботи локомотивного парку в тонно-кілометрах брутто, норми витрат 
палива на одиницю обсягу роботи та вартості 1 тони палива.  

У проекті 2021 року передбачається обсяг перевезень тепловозною тягою 
43 730 млн ткм брутто, що більше очікуваного 2020 ріку – на 5%. 

З метою оптимізації витрат, недопущення необґрунтованих витрат палива 

у розрахунках застосовано прогнозне зменшення питомих норм витрат 

дизельного палива на тягу поїздів на 5,8%. 
Крім того, паливо витрачається для технологічних та виробничих потреб 

(паливо для колійних машин, тракторів, автотранспорту тощо). 
На 2021 рік середньорічна ціна спожитого палива прогнозується в розмірі  

21 996 грн за тонну (з ПДВ), що більше рівня 2020 року на 6%. 
Витрати на паливо передбачаються в сумі 5500,4 млн грн, що більше 

очікуваного 2020 року на 5,8%. 
Крім дизельного палива, для забезпечення потреб регіональних філій та 

філій проєктом плану передбачено також закупівлю газу, вугілля та інших видів 
палива. 

Витрати на паливо на 2021 рік 
 

  
Один. 

виміру 
Звіт 2019 

Очікуваний 
2020 

Проєт 

2021 

Відхилення 2021/2020 

Δ % 

Всього витрати на 

паливо 
млн грн 8 237 5 201 5 500 299 105,7% 

 На тягу поїздів млн грн 6 516 3 997 4 177 180 104,5% 

Обсяг перевезень 

тепловозною тягою 

млн ткм 

брутто 
48 992 41 648 43 730 2 082 105,0% 

Кількість  дизельного 

палива 
тонн 274 539 230 207 227 876 -2 331 99,0% 

Середньозважена 

питома норма 

споживання 

кг/10 тис. 

ткм 

брутто 

56,0 55,3 52,1 -3 94,2% 

Середньозважена ціна 

спожитого дизпалива 

грн з 

ПДВ 
28 481 20 835 21 996 1 161 105,6% 

На інші виробничі 

потреби 
млн грн 1 721 1 204 1 323 119 109,9% 

 
Витрати на електроенергію складаються з витрат на тягу поїздів та на 

інші виробничі потреби. 
Витрати на електроенергію на тягу поїздів збалансовані із запланованим 

обсягом тонно – кілометрової роботи брутто в електричній тязі, нормами витрат 
та прогнозної вартості електроенергії. 
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На 2021 рік перевезення електричною тягою плануються в обсязі  

275 397 млн ткм брутто, що більше очікуваного 2020 року на 8,3%. 
Кількість спожитої електроенергії на тягу поїздів розрахована на підставі 

питомої норми споживання. У розрахунках застосовано прогнозне зменшення 
питомих норм витрат електроенергії на тягу поїздів на 4,5% до рівня 
середньозваженої питомої норми 2020 року. 

Крім тяги поїздів, електроенергія використовується на інші виробничі 
потреби: на експлуатаційно-виробничі, комунально-побутові потреби 
структурних підрозділів залізниць та витрати електроенергії, які понесені 
залізничними підприємствами для виконання робіт та послуг на сторону. До 
витрат електричної енергії на експлуатаційні потреби залізниць входять витрати 
електроенергії на основні й допоміжні технологічні процеси, а також допоміжні 
потреби виробництва (загальновиробниче цехове й деповське споживання на 
освітлення, вентиляцію, опалення та інше).  

Витрати на електроенергію складають 7 536 млн грн, що менше 
очікуваного 2020 року на 183,8 млн грн (-2,4 %).  

Витрати зменшені за рахунок прогнозованого зменшення вартості 
електроенергії. 

Витрати на електроенергію 
 

  
Один. 

виміру 

Звіт Очікуваний 

2020 

Проєт 

2021 

Відхилення 

2021/2020 

2019 Δ % 

Всього витрати на 

електроенергію 
млн грн 8 001 7 720 7 536 -184 97,6% 

На тягу поїздів млн грн 7 054 5 788 6 063 275 104,8% 

Обсяг перевезень 

електровозною тягою 

млн ткм 

брутто 
301 949 254 331 275 397 21 066 108,3% 

Кількість  

електроенергії 

тис.кВт-

год 
3 814 836 3 110 467 3 213 882 103 415 103,3% 

Середньозважена 

питома норма 

споживання 

кВТ-год/10 

тис. ткм 

брутто 

126,3 122,3 116,8 -6 95,5% 

Середньозважена ціна 

спожитої 

електроенергії 

коп. без 

ПДВ 
184,9 186,1 188,7 3 101,4% 

На інші виробничі 

потреби 
млн грн 947 1 932 1 473 -459 76,2% 

Витрати на персонал 

Залізничний транспорт являється однією із важливих базових галузей  

економіки України, забезпечує її внутрішні і зовнішні транспортно-економічні 

зв’язки і потреби населення в перевезеннях, тому експлуатаційний контингент 

залізничників – це висококваліфіковані працівники зі спеціальною освітою та з 

великим досвідом роботи.  

На підприємствах АТ «Укрзалізниця»  проводиться велика робота по 

впровадженню нової техніки та новітніх технологій, які передбачають зниження 



14 

 

трудомісткості і зменшення витрат  робочого часу на виконання робіт. Від рівня 

оплати праці залежить і зацікавленість працівників до виконання  своїх 

обов’язків, які насамперед  пов’язані з виконанням графіку руху поїздів та 

забезпеченню безаварійного перевезення пасажирів і вантажів.  

АТ «Укрзалізниця» прикладає значні зусилля щодо створення умов для 

продуктивної праці, підвищення добробуту працівників, зниження соціальної 

напруги в трудових колективах.  

Проектом консолідованого фінансового плану на 2021 рік витрати на оплату 

праці заплановані з урахуванням  запровадження заходів з оптимізації персоналу 

та оптимальної середньооблікової кількості працівників, що забезпечують 

діяльність АТ «Укрзалізниця», у кількості 227,8 тис. осіб. 

Зміна кількості працівників впродовж року прогнозується за рахунок  

природної плинності кадрів, а також структурних перетворень (реорганізація, 

ліквідація, об’єднання, централізація, передача на аутсорсінг, тощо).  
Фонд оплати праці на 2021 рік працівників усіх видів діяльності 

заплановано з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати в Україні 
згідно чинного законодавства у сумі 35 404,4 млн грн, що більше плану 2020 року 
на 1203,0 млн грн (на 3,5%) та більше очікуваного виконання 2020 року на 797,8 
млн грн (на 2,3%). 

Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам  

АТ «Укрзалізниця» впродовж 2021 року заплановано з 01.02.2021 на 8%.  

Виплату винагороди за підсумком роботи за 2020 рік не передбачено.  
В елементах операційних витрат «Витрати на оплату праці» працівників 

операційної діяльності заплановано у сумі 35 895,9 млн грн, що більше плану 
2020 року на 1374,9 млн грн (на 4,0%) та на 1862,6 млн грн. (на 5,5%) більше 
очікуваного виконання 2020 року. 

В елементі операційних витрат «Витрати на оплату праці» враховано інші 

виплати працівникам у сумі – 2,3 млрд грн, а саме: забезпечення та використання 

на виплату відпусток, забезпечення та використання матеріального заохочення, 

роз'їзний характер роботи, лікарняні за рахунок підприємства, витрати на 

добровільний медогляд, винагорода за раціоналізаторські пропозиції, інше. 

Відповідно до статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі 

змінами) управління поточною діяльністю товариства здійснює колегіальний 

виконавчий орган акціонерного товариства, що складається з голови правління 

та членів правління. 

Інформація по фонду оплати праці членів наглядової ради та членів 

правління наведена у розділі 1 «Дані про підприємство, персонал та витрати на 

оплату праці» таблиці 6 проекту. 

Посадовий оклад голови правління та членів правління, умови оплати 

праці встановлюються на підставі норм, які визначені у постанові Кабінету 

Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці 

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та 

об’єднань державних підприємств» (зі змінами та доповненнями). 

Відповідно до частини першої пункту 1 Постанови № 859 максимально 

допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства залежить від 

середньооблікової кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, 
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вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, 

послуг) за даними останньої річної фінансової звітності. 

Оплата послуг членів наглядових рад підприємств, товариства визначена у 

постанові Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668 «Порядок 

визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад 

державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному 

капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». 

Затвердження умов контрактів та їх укладення із головою та членами 

правління товариства відповідно до пункту 71 Статуту належить до виключної 

компетенції наглядової ради товариства. Голові та членам правління 

виплачується винагорода на умовах, передбачених контрактами, укладеними з 

ними. 

Також до виключної компетенції загальних зборів належать питання щодо 

затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою 

та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради 

(підпункт 19 пункту 57 Статуту). Порядок виплати членам наглядової ради 

винагороди визначається відповідно до законодавства Статутом, положенням 

про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з 

кожним членом наглядової ради (пункт 66 Статуту). 

Аналогічний порядок виплати членам наглядової ради винагороди 

зазначено в пункті 64 Положення про наглядову раду акціонерного товариства 

«Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 31.10.2018 № 938.  

Умови цивільно-правових договорів з незалежними членами наглядової 

ради Товариства та представниками держави, які призначені до наглядової ради 

Товариства, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

26.07.2018 № 610 «Деякі питання укладення цивільно-правових договорів з 

членами наглядової ради публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». Цим нормативно-правовим актом визначено, в тому числі, і розмір 

винагороди членів наглядової ради, як незалежних, так і представників держави. 

За таких обставин, юридичними підставами виплати винагороди керівникам є 

укладені з ними цивільно-правові договори. 

При формуванні витрат на оплату праці адміністративно-управлінського 

персоналу в АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік враховано: 

• структурні перетворення в товаристві з централізацією управління 

(створення філій «Вокзальна компанія» та «Експертно-технічний центр»); 

• штатну кількість адміністративного персоналу;  

• введення в дію системи оцінки результатів діяльності для працівників 

апарату управління АТ «Укрзалізниця» та керівників регіональних філій і філій 

та системи преміювання на основі ключових показників ефективності (КПЕ) для 

зазначених категорій персоналу у відповідності до Стратегії розвитку персоналу, 

затвердженої протоколами правління та наглядової ради.   

Фактичні виплати будуть здійснюватися за конкретні досягнуті результати 

роботи та з урахуванням відпрацьованого часу. 
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Відрахування на соціальні заходи складають 7827,8 млн грн, 

розраховані згідно законодавчо затвердженого відсотку - 22% відповідно 

витратам на оплату праці, на які нараховується єдиний соціальний внесок. 

Амортизаційні відрахування передбачаються в сумі 12814,8 млн грн, 

що менше очікуваного звіту 2020 року на 383,2 млн грн (-2,9%) що пояснюється 

знеціненням основних засобів (рухомого складу).  

Елемент «Інші операційні витрати» 

В проєкті фінансового плану на 2020 рік по елементу «Інші операційні 

витрати» передбачено витрати у сумі 9266,6 млн грн, що менше плану 2020 року 

на 3882,2 млн грн (-29,5%) та менше очікуваного звіту 2020 року на 2844,3 млн 

грн (-23,5%), зменшення за рахунок операційних курсових різниць. 

Крім того, враховано прогнозоване зменшення нарахованого податку на 

землю (очікуваний звіт 2020 – 4154 млн грн, проект 2021 – 3000 млн грн), що 

пояснюється прогнозним проведенням землевпорядних робіт з оформлення та 

переоформлення земельних ділянок. 

 

Витрати на екологічну та техногенну безпеку  

Техногенна безпека 

 

Відповідно до вимог ст. 53 Кодексу цивільного захисту України на 

об´єктах підвищеної небезпеки з метою своєчасного виявлення на них загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій  та здійснення оповіщення персоналу та 

населення, яке потрапляє в зону можливого ураження, створюються та 

функціонують автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі – 

СРВНСО). 

Питання щодо влаштування СРВНСО на об´єктах підвищеної небезпеки 

АТ «Укрзалізниця» неодноразово розглядалося на засіданні міжфракційного 

депутатського об´єднання Верховної Ради України «За техногенну та екологічну 

безпеку в паливно-енергетичному комплексі, залізничному і трубопровідному 

транспорті України». 

Враховуючи вищевикладене, з метою дотримання вимог  чинного 

законодавства України, проєктом консолідованого фінансового плану                        

АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік передбачено витрати на впровадження та 

функціонування автоматизованої системи раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виявлення 

в наступному розмірі: 

- у розділі «Капітальні вкладення» в сумі 20,7 млн грн (на  розробку проєктів  

та улаштування СРВНСО на об’єктах підвищеної небезпеки); 

- у розділі «Операційні витрати» в сумі 0,8 млн грн (розробку плану 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та проведення експертизи повноти 

дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а  також на проведення 

експертизи). 
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Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення 

екологічної безпеки 
 

Враховуючи, що екологічна безпека гарантується громадянам України 

здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних політичних, економічних, 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів, то планові 

витрати на екологічну безпеку формуються шляхом реалізації 

природоохоронних заходів виробничими (структурними) підрозділами 

Товариства. 

Підґрунтям розробки Плану природоохоронних заходів і його виконання – 

є Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» та низка 

інших нормативно-правових актів, законів і кодексів (водного, земельного, 

лісового, про надра тощо).  

Крім того, законами України «Про транспорт», «Про залізничний 

транспорт» Статутом акціонерного товариства «Українська залізниця» 

передбачено організацію та контроль здійснення заходів щодо забезпечення 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання 

природних ресурсів.  

План природоохоронних заходів складається за напрямками згідно з 

постановою Кабінету міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (зі змінами) «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів» з врахуванням вимог «Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів», затвердженого наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 12.06.2015 №194, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за №994/27439, та наказу Державного 

комітету статистики України від 24.10.2006 № 494, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1194/13068, зі змінами, 

затвердженими наказом Державного комітету статистики України від 11.11.2010 

№ 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за 

№ 1202/18497, яким затверджена Інструкція щодо заповнення форми 

державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати «Звіт про 

витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні 

платежі». 

На виконання вимог зазначених  нормативно-правових актів проєктом 

Плану природоохоронних заходів на 2021 рік передбачені витрати в сумі             

331,0 млн грн, що складаються з часток витрат, передбачених планами 

капітальних інвестицій, ремонтів та інших виробничих планів, в тому числі: 

- очищення та попередження забруднення ґрунтів нафтопродуктами 

(послуги по очищенню та рекультивації ґрунтів (щебневих підсипок) 

забруднення нафтопродуктами та паливно- мастильними матеріалами) -  

88,0 млн грн; 

- виявлення системних порушень природоохоронного законодавства та 

отримання рекомендацій щодо їх запобігання та ліквідації (послуги по 

проведенню екологічного аудиту) -  66,4 млн грн; 

- послуги по отриманню сертифікатів ДСТУ ISO 140001 - 26,3 млн грн; 
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- інші витрати (збір та передача на утилізацію спеціалізованим 

підприємствам твердих побутових відходів, розробка документації для 

отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря,  збір та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам 

ламп люмінісцентних відпрацьованих,  лабораторний контроль стічних та 

зворотніх вод тощо) – 150,3 млн грн. 

 

Охорона праці 

 

На виконання вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» 

проєктом консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік 

передбачено витрати на заходи з охорони праці у сумі 674,0 млн грн. Витрати 

планується спрямувати на: 

- приведення основних фондів у відповідність вимогам нормативно-

правових актів; 

- усунення дії на працівників небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

- атестацію робочих місць за умовами праці; 

- забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту; 

- проведення обов’язкових медичних оглядів; 

- надання молока працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими 

умовами праці; 

- забезпечення працівників мийними засобами; 

- оснащення кабінетів  охорони праці, придбання  нормативно – 

правових актів, літератури,  відеофільмів, програмних продуктів тощо 

з питань охорони праці; 

- проведення навчання та семінар-нарад з охорони праці; 

- на реалізацією заходів, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Крім того, передбачені витрати на виконання Програми з попередження 

нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному транспорті у сумі 

54,0 млн грн. 

 

Інші операційні витрати 
 

Витрати іншої операційної діяльності заплановані у сумі 2884,0 млн грн, 

що менше плану 2020 року на 9 492,0 млн грн (-76,7%) та менше очікуваного 

звіту 2020 року на 5425,3 млн грн (-65,3%). Зменшення до плану відбулось в 

основному за рахунок витрат від операційних курсових різниць на 8 094,4 млн 

грн.  

Курсові різниці (рядок 1081) заплановані в сумі – 986,9 млн грн. 

Витрати/доходи від операційної курсової різниці включають витрати або 

доходи від зміни курсу валюти, за операціями, активами і зобов’язаннями, 
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пов’язаними з операційною діяльністю Товариства. Курсові різниці по 

зобов'язаннях розраховані виходячи із курсу 28,8 грн/дол. станом на 31.12.2021, 

середньорічного курсу на 2020 рік – 29,10 грн/дол. та курсу на кінець 2020 року 

– 28,3 грн/дол. У зв'язку з нерівномірністю зміни курсу іноземних валют в 1, 2 і 

3 кварталах нараховані витрати від курсових різниць, а в 4 кварталі – доходи. 

 

Нетипові операційні витрати (рядок 1082) заплановані в сумі 88,1 млн 

грн, до яких відносяться витрати на створення забезпечення на покриття збитків 

від судових позовів. Товариство враховує зазначену операцію як нетипову, 

оскільки зазвичай зобов’язання, на які претендує в судовому порядку позивач, в 

бухгалтерському обліку не відображаються. Випадки, коли у Товариства висока 

ймовірність програшу таких судових справ, носять нерегулярний, винятковий 

характер. 
Проектом фінансового плану в складі операційних витрат передбачені 

витрати на відрахування до резерву сумнівних боргів (рядок 1084) в сумі 160,9 
млн грн і заплановані відповідно вимог міжнародних стандартів, а також 
Положення про управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, 
нарахування резерву сумнівних боргів та створення забезпечень в 
АТ «Укрзалізниця», затвердженого рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 
18.10.2019 року № Ц-46/93 Ком.т.  

Також, проектом фінансового плану заплановано недержавне пенсійне 
забезпечення залізничників (рядок 1085) у сумі 18 млн грн, що на рівні плану 
2020 року, відповідно до статті 16 Закону України «Про Залізничний транспорт», 
якою передбачено право за рахунок власних коштів створювати недержавний 
пенсійний фонд та виплачувати залізничникам галузеву пенсію.  

З метою реалізації зазначеної програми на залізничному транспорті було 
створено Професійний недержавний фонд «Магістраль», який сьогодні діє у 
галузі (свідоцтво від 27.12.2006 року серія АОО № 694772). 

Проводиться робота щодо підписання єдиного Колективного договору 
АТ «Укрзалізниця» та відповідно можливі зміни до положення про недержавне 
пенсійне забезпечення працівників залізничного транспорту. У разі не прийняття 
рішення щодо перерахування коштів недержавному пенсійному фонду або 
перерахування коштів не в повному обсязі заплановані кошти не будуть 
спрямовуватися на інші соціальні статті (цілі). 

У складі «Інших операційних витрат» (рядок 1086) найбільшу питому 

вагу мають наступні статті: 

- виплати в межах середнього заробітку працівникам, призваним на 

військову службу згідно до ст.119 КЗпП України передбачені в сумі 330,8 млн 

грн.  

- для АТ «Укрзалізниця» одним із пріоритетних завдань є забезпечення 

оздоровлення працівників, їх дітей та пенсіонерів в оздоровчих закладах. Тому з 

метою виконання умов колективних договорів та Галузевої угоди, а також 

уникнення трудового спору між профспілкою залізничників і транспортних 

будівельників України та Кабінетом Міністрів України проєктом фінансового 

плану передбачені відрахування профкому в розмірі 0,5% від фонду оплати праці 

і заплановані у сумі 176,8 млн грн; 
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- матеріальна допомога непрацюючим запланована в сумі 89,7 млн грн, 

що менше плану 2020 року на 175,9 млн грн. По зазначеній статті 

відображаються витрати по страхуванню непрацюючих пенсіонерів, надання 

допомоги, тощо,  на виконання умов колективних договорів та Галузевої угоди; 

- матеріальна допомога працівникам запланована в сумі 198,4 млн грн, що 

менше плану 2020 року на 39,5 млн грн. По зазначеній статті відображаються 

витрати надання допомоги працівникам при народженні дитини, одруженні, 

тощо відповідно до умов колективних договорів та Галузевої угоди; 

- витрати на утримання, експлуатації та забезпечення основної діяльності 

об'єктів соціальної інфраструктури складають 433,5 млн грн, що на 34,4 млн грн 

менше плану 2020 року;  

- безкоштовні квитки для особистих потреб працюючих складають  100,2 

млн грн, що менше плану 2020 року на 122,7 млн грн; 

- витрати від операційної оренди активів заплановані в сумі  

28,7 млн грн, що більше плану 2020 року на 1,4 млн грн. Витрати розраховані 

пропорційно доходам та відповідно до об’єктів оренди.  

 

Рух грошових коштів 

 

Проєктом фінансового плану на 2021 рік передбачені видатки за 

бюджетною програмою КПКВК 3101270 «Оновлення рухомого складу для 

перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку 

пасажирських перевезень» у обсязі 4 025,9 млн грн. та КПКВК 3101300 

«Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії 

європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з 

доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород» у сумі 5 млн грн. У 

таблиці ІІІ Рух грошових коштів (за прямим методом) передбачені надходження 

від інвестиційної діяльності у сумі 4 154,4 млн грн в т.ч. 4 025,9  млн грн 

надходження зі спеціального фонду державного бюджету на оновлення 

рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної 

інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень, та 5 млн грн на 

Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського 

зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до 

перону залізничного вокзалу Ужгород згідно Закону про Державний бюджет 

України на 2021 рік від 15.12.2020 № 1082-IX. 

На виконання листа Міністерства фінансів України від 05.01.2021 

№24020-10-5/140 у таблиці ІІІ Рух грошових коштів (за прямим методом) 

перенесено сплату відрахування частини чистого прибутку господарськими 

товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі, на виплату дивідендів на державну частку за підсумками 2019 

року в сумі 749,2 млн грн з 2020 року на 2 квартал 2021 року. 
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Зобов’язання АТ «Укрзалізниця» 

 

Проєктом фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік передбачено 

залучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн, повернення запозичень у сумі 47,2 

млрд грн (по середньорічному курсу 29,1 грн/дол. США). Станом на 01.01.2021 

року залишок за фінансовими зобов’язаннями очікується 41,9 млрд грн (по курсу 

28,3 грн/дол. США), на кінець 2021 року залишок планується в сумі 45,9 млрд 

грн (по курсу 28,8 грн/дол.США). 

В 2021 році передбачено залучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн, в тому 

числі: 

 довгострокових запозичень у сумі 50,7 млрд грн, з яких: 

 0,5 млрд грн – кредитні кошти МФО (на електрифікацію дільниці 

Долинська-Миколаїв-Колосівка); 

 35,6 млрд грн – вибірка по довгострокових відновлювальних кредитних 

лініях українських банків, в тому числі державних, що залучаються для 

покриття тимчасових розривів ліквідності товариства (обороти);  

 14,6 млрд грн – залучення нового фінансування; 

 фінансовий лізинг у сумі 0,2 млрд грн – отримання у користування 

залізничної техніки та обладнання: агрегатів інверторних – 4 од.; 

ескалаторів – 1 комлект; рейкозварювальних машин – 8 од.; кранів 

козлових контейнерних – 2 од. 

Погашення запозичень передбачено на загальну суму 47,2 млрд грн, в тому 

числі: 

 довгострокових кредитів у сумі 46,8 млрд грн, з яких: 

 4,5 млрд грн – погашення заборгованості перед АТ Сбербанк; 

 0,7 млрд грн – погашення боргу Фінінпро та боргу, залученого на 

будівництво Бескидського тунелю; 

 38,7 млрд грн – погашення запозичень по відновлювальних кредитних 

лініях українських банків, в тому числі державних, що залучаються для 

покриття тимчасових розривів ліквідності Товариства (обороти); 

 2,9 млрд грн – чергова виплата за єврооблігаціями Шортлайн Пі-Ел-Сі; 

 по фінансовому лізингу 0,4 млрд грн; 

Збільшення кредитного портфелю АТ «Укрзалізниця» на кінець 2021 року 

відбувається здебільшого за рахунок залучення нових фінансових зобов’язань у 

розмірі 14,6 млрд грн.  

 

Фінансові витрати 

 

Фінансові витрати АТ «Українська залізниця» заплановані у сумі 4 799,2 

млн грн, що більше плану 2020 року на 29,4 млн грн або 0,6%. 

Фінансові витрати за фінансовими борговими зобов’язаннями 

АТ «Українська залізниця» заплановані у сумі 4 476,5 млрд грн, в тому числі: 

- витрати по довгострокових кредитах передбачені в сумі 4126,5 млн грн; 

- витрати на сплату відсотків по договорах фінансового лізингу 

350 млн грн; 
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Крім того на 2021 рік заплановані витрати від дисконтування 

довгострокових позик працівникам, які складають 322,7 млн грн.  

 

Інші витрати 

 

Інші витрати заплановані в сумі 888,8 млн грн, що менше плану  

2020 року на 434,0 млн грн та більше очікуваного звіту 2020 року 590,8 млн грн.  

Питому вагу в складі інших витрат займають витрати від списання 

необоротних активів (99,9%), які складають 888,7 млн грн. 

Крім того, заплановано витрати від зняття та зберігання верхньої будови 

колії в сумі 14 тис грн. 

 

Доходи від участі в капіталі (рядок 1110) заплановані в сумі 56,8 млн грн, 

з них ПрАТ «Укртранслізинг» - 31,2 млн грн та ТОВ «Брайтшпур 

Планунгсгезельшафт мбХ» - 25,6 млн грн.  

ПрАТ «Укртранслізинг» та ТОВ «Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ» 

- асоційовані товариства з часткою участі 47,67% та 25% відповідно. Відповідно 

до п.11 МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» балансова вартість 

фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою 

інвестора у чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період із 

включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі.  

Відображення частки АТ «Укрзалізниця» у чистому прибутку/збитку 

ПрАТ «Укртранслізинг» та ТОВ «Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ» 

           

(тис. грн) 

 

Очікувані фінансові результати 
 

Фінансовий результат до оподаткування товариства планується у сумі 

3648,9 млн грн.  

Витрати з податку на прибуток (рядок 1180) за даними бухгалтерського 

обліку, з урахуванням суми відстроченого податку, нарахованого на тимчасові 

різниці між бухгалтерським та податковим обліком, складають 7,7 млн грн. 

Чистий прибуток прогнозується у сумі 3641,2 млн грн, що більше плану 

2020 року на 3641,1 млн грн та значно більше очікуваного звіту 2020 року 

(очікується збиток в сумі 12,5 млрд грн). 

EBITDA запланована в сумі 19 286,3 млн. грн. Рентабельність EBITDA – 

22,3% 

 Чистий 

прибуток/збиток 

Частка, % Частка 

АТ «УЗ» 

ПАТ «Укртранслізинг» 65 425 47,67 31 188 

ТОВ «Брайтшпур 

Планунгсгезельшафт 

мбХ» 

 

102 574 

 

25,0 

 

25 643 
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До розрахунку показника «EBITDA» на 2021 рік включені нетипові 

операційні витрати відповідно до рекомендацій незалежного аудитора.  
 

Розподіл чистого прибутку 

 

Відповідно до ч. 2 ст. 57 Господарського кодексу України Порядок 

розподілу прибутку підприємства, має бути визначений його установчими 

документами. Згідно з ч. 3 ст. 142 Господарського кодексу України, порядок 

використання прибутку суб’єкта господарювання визначає власник або 

уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих 

документів. 

Проектом фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік передбачено 

спрямування коштів до фонду розвитку виробництва (не менше як 40% від 

розміру чистого прибутку) в сумі – 2 529 млн грн.  

Відповідно до статті 57 Кодексу установчими документами суб'єкта 

господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у 

випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. 

Пунктом 51 Статуту АТ «Укрзалізниця», що затверджений постановою Кабінету 

Міністрів від 31.10.2018 № 938 (зі змінами), резервний капітал формується у 

розмірі 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних 

відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку до досягнення його 

встановленого розміру. 

Таким чином проектом фінансового плану передбачені відрахування до 

резервного фонду в сумі 252,9 млн грн. 

 

Щодо підвищення операційної ефективності роботи товариства  

 

З метою підвищення ефективності операційної діяльності Товариством 

розроблено Стратегію АТ «Укрзалізниця», Концепцію впорядкування 

непрофільних та надлишкових активів УЗ, створено Комісію з оцінки 

корупційних ризиків та розроблено звіт за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності АТ "Укрзалізниця" (2019 рік). 

Відповідно до Стратегії АТ «Укрзалізниця», затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 591-р, однією із 

ключових цілей є забезпечення фінансової стабільності Товариства. З цією 

метою передбачена реалізація ряду стратегічних ініціатив, в тому числі, 

раціоналізація мережі, персоналу та структури виробничих підрозділів компанії, 

а також реорганізація Товариства з географічного розподілу на функціональний.  

Реалізація цих ініціатив направлена, в першу чергу, на збільшення 

операційної ефективності: покращення якості послуг та зменшення витрат на 

одиницю наданої послуги.  

Відповідно до Концепції впорядкування непрофільних та надлишкових 

активів УЗ, велика кількість яких генерують збитки для Товариства, передбачена 

наступний алгоритм дій: 

1. Розгляд активів на відповідність критеріям визначення способу 

розпорядження  
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2. Прийняття рішення щодо укрупнення або розділення об’єкту для 

збільшення його привабливості для продажу  

3. Визначення ваги критеріїв за допомогою яких визначається 

пріоритетність розпорядження активів  

4. Погодження Плану продажу та реструктуризації активів  

5. Аналіз окремих рішень Правління, Наглядової Ради або акціонера щодо 

способу розпорядження об’єктом з метою надання пропозицій щодо  

оптимального способу розпорядження.  

На виконання наказу АТ "Укрзалізниця" від 23.09.2019 № 608 "Про 

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ "Укрзалізниця" було 

створено Комісію з оцінки корупційних ризиків, проведено внутрішню оцінку 

корупційних ризиків у діяльності АТ "Укрзалізниця". 

За результатами проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Товариства рішенням правління затверджено Звіт за результатами 

внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця» (2019 

рік) (рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 20.02.2020 № Ц-45/16 Ком.т.).  

З метою усунення/мінімізації корупційних ризиків, виходячи із Звіту, 

розроблено План впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків у 

діяльності АТ «Укрзалізниця», який затверджено правлінням (рішення 

правління АТ «Укрзалізниця» від 23.07.2020 № Ц-45/62 Ком.т.)  

АТ «Укрзалізниця» здійснює загальний моніторинг, контроль та 

координацію впровадження заходів щодо усунення/зменшення корупційних 

ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця», згідно з Планом впровадження заходів 

щодо усунення корупційних ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця» та подає на 

розгляд правління АТ «Укрзалізниця» звіти про стан виконання. 

На виконання Плану впровадження заходів щодо усунення корупційних 

ризиків у діяльності АТ «Укрзалізниця» проводиться актуалізація 

Антикорупційної програми Товариства, розробляються нормативні документи 

Товариства, положення яких спрямовані на протидію та запобігання корупції.  

Разом з цим проводиться необхідна робота визначення продуктивності 

Компанії за показником ефективності діяльності ЕVA (економічна додана 

вартість), що дасть змогу визначати ефективність діяльності кожного із 

ключових операційних сегментів Компанії на збільшення прибутковості 

АТ  Укрзалізниця» та створення економічної доданої вартості Товариства, її 

привабливості для потенційних інвесторів, залучення коштів від фінансових 

інститутів, держави, тощо.  

Показник «EVA» планується включити до системи оцінки 

результативності (ефективності) діяльності керівників всіх рівнів управління, в 

тому числі і окремих бізнес-одиниць та структурних підрозділів.  

 

Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів,  

платежів до бюджетів  

 

На 2021 рік АТ «Укрзалізниця» заплановано сплата податків та зборів до 

бюджету у сумі 24 658 млн грн, що на 289 млн грн менше плану 2020 року. При 
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цьому до державного бюджету планується сплатити в 2021 році – 7 744,7 млн 

грн, до місцевого бюджету – 8 047,7 млн грн, до державних цільових фондів – 

8 865,6 млн грн. 

Сплата податків до державного бюджету у 2021 році у порівнянні з планом 

минулого року зменшилась на 1 031,6 млн грн або на 11,8% Таке зменшення в 

основному відбулося за рахунок:  

- зменшення податку на прибуток на 139 млн грн або в 19,8 рази (вплинуло 

очікуваний за 2020 рік збитковий фінансовий результат до оподаткування по АТ 

«Укрзалізниця» у розмірі 12 524,7 млн грн); 

- зменшення податку на додану вартість на 1 067,5 млн грн або 17,5%, на що 

вплинуло збільшення капітальних вкладень на придбання основних засобів в 

розмірі 3 555,9 млн грн (план 2020 – 2 061,8 млн грн, план 2021 – 5 617,7 млн 

грн), що призведе до збільшення податкового кредиту на 711,2 млн грн 

(3 555,9*20%). 

Сплата податків до місцевого бюджету у 2021 році в порівнянні з планом 

минулого року збільшилась на 843,5 млн грн або на 11,7%, а саме: 

- збільшення сплати податку на доходи фізичних осіб на 255,5 млн грн або 

на 5,5% за рахунок зростання витрат на оплату праці; 

- земельний податок збільшився на 433,9 млн грн або на 23,3% ніж 

заплановано у 2020 році. 

При плануванні податку на землю на 2020 рік було враховано наступне: 

- прийняття законопроекту від 27.12.2019 № 2566-1 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо перегляду особливостей оподаткування 

платою за землю» (внесений Народним депутатом України Марусяком О.Р.), в 

якому передбачено звільнення від оподаткування земель залізничного 

транспорту, крім земельних ділянок, на яких знаходяться культурно-побутові та 

адміністративні будівлі. На сьогодні зазначений законопроект розглядається 

причетними комітетами Верховної Ради України; 

- норми Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних 

та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-2019)», яким внесено зміни до низки законодавчих та кодифікованих 

актів, зокрема Закону України від 17.03.2020 № 533-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки 

платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)» де встановлено, 

що у період з 1 березня по 31 березня 2020 року не нараховується та не 

сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні 

ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що 

перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, 

фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській 

діяльності. 

Сплата інших податків, зборів та платежів на користь держави у 2021 році 

у порівнянні з планом минулого року зросла на 477,1 млн грн або на 5,7%, на що 
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вплинуло збільшення єдиного внеску на загальнообов’язкове страхування на 

475,8 млн грн або на 6,2%, що пов’язано з зростанням витрат на оплату праці. 

 

Капітальні інвестиції 

 

Проєктом плану на 2021 рік передбачається освоєння капітальних 

інвестицій АТ «Українська залізниця» на суму 27026,1 млн грн, що складає 

39,2 % до потреби в капітальних інвестиціях, у тому числі за рахунок таких 

джерел: 

- власних коштів (амортизації) – 15080,0 млн грн; 

- залучених коштів (кредиту / лізингу) – 8314,0 млн грн; 

- інших джерел – 3 632,1 млн грн, у тому числі: 

- коштів державного бюджету – 3 359,1 млн грн; 

- коштів інвесторів – 273,0 млн грн. 

Пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності є оновлення 

залізничного рухомого складу (придбання нового, модернізація та капітальний 

ремонт наявного парку), реконструкція і капітальний ремонт колії та 

стрілочних переводів, на що заплановано 16577,6 млн грн або 70,9 % від 

загальної суми капітальних інвестицій за рахунок власних та залучених коштів, 

у тому числі на оновлення рухомого складу – 13 074,0 млн грн, реконструкцію 

та капітальний ремонт колії і стрілочних переводів – 3503,6 млн грн.  

Передбачається придбання/виготовлення рухомого складу на загальну 

суму 4221,0 млн грн, зокрема: 

- 3000 одиниць вантажних вагонів на суму 3630,0 млн грн, 

- 2 одиниці дизель-поїзда на суму 295 млн грн, 

- 8 одиниць рейкозварювальних машин, дрезину вантажну та автомотрису 

на загальну суму 296 млн грн через механізм фінансового лізингу. 

Планується здійснити модернізацію основних засобів на суму 

5737,6 млн грн, у тому числі рухомого складу - 4774,0 млн грн, близько: 

- 5,4 тис. вантажних вагонів на суму 1118,9 млн грн;  

- 150 одиниць тягового рухомого складу на 2483,3 млн грн;  

- моторвагонного рухомого складу – 547,7 млн грн; 

- 50 одиниць пасажирських вагона на 550 млн грн; 

-  колійного та іншого рухомого складу – 74,1 млн грн; 

інших основних засобів на суму 963,6 млн грн, зокрема: 

- 302,6 млн грн на модернізацію та технічне переоснащення пристроїв 

СЦБ та зв’язку; 

- 250,0 млн грн на модернізацію контактної мережі, тягових 

підстанцій, пристроїв енергетики, у тому числі 128,3 млн грн на  реалізацію 

Інвестиційної програми господарства електропостачання. 

На 2021 рік передбачено 6406,9 млн грн на реконструкцію та будівництво 

об’єктів, у тому числі на: 

 - реконструкцію 316 км колії – 2823,1 млн грн, 

 - реконструкцію 305 од. стрілочних переводів – 373,9 млн грн, 
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- реконструкцію дільниці залізничного транспорту Долинська – Миколаїв 

з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська –

Миколаїв та зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових підстанцій 

150/27,5/10 кВ «Новополтавка», «Миколаїв-тягова» Миколаївська область на 

суму 505,5 млн грн (за рахунок коштів МФО – 500 млн грн), проєкт розроблено 

та затверджено розпорядженнями КМУ від 31.01.2018 № 47-р та від 21.11.2018 

№ 884-р, 

- реконструкцію споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ковель – Ізов 

– Держкордон регіональної філії «Львівська залізниця» у Волинській області (I 

черга) - 680,4 млн грн, ТЕО схвалено розпорядженням КМУ від 24.10.2018 

№ 722-р та затверджена 1-ша черга проєкту рішенням правління 

АТ «Укрзалізниця» від 10.09.2020, 

 - будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) системи 

диспетчерської централізації – 330,0 млн грн, 

- будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) цифрового 

технологічного радіозв'язку стандарту DMR – 171,3 млн грн, 

- будівництво (технічне переоснащення) пристроїв ЕЦ-3 станції Козятин – 

184,1 млн грн, 

- реалізацію Інвестиційної програми Товариства - 244,5 млн грн, 

- проєктування та виконання робіт з відновлення залізничної колії 

європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з 

доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород (за рахунок бюджетних 

коштів) – 4,2 млн грн. 

За рахунок коштів інвесторів заплановано 273,1 млн грн, у тому числі на 

будівництво (реконструкцію) приєднань електроустановок - 113,8 млн грн та на 

реконструкцію об`єктів припортової залізничної інфраструктури та інше - 

159,3 млн грн.  

Проєктна документація на об’єкти будівництва розробляється на окремі 

дільниці (об’єкти) та відповідно до постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 не 

потребує затвердження Урядом. 

З метою виконання робіт по модернізації та ремонту рухомого складу на 

придбання механізмів та обладнання заплановано направити 1396,7 млн грн, у 

тому числі для вагонного господарства – 416,1 млн грн, локомотивного – 

68,4 млн грн, підрозділів інфраструктури – 447,6 млн грн, у тому числі 

на  реалізацію Інвестиційної програми господарства електропостачання – 

84,8 млн грн, пасажирське господарство – 112,0 млн грн та інші господарства – 

352,6 млн грн. 

На придбання спецодягу, спецвзуття, постільної білизни та інших 

необоротних матеріальних активів заплановано 572,0 млн грн, у тому числі на 

реалізацію інвестиційної програми – 42,4 млн грн, нематеріальних активів 

(програмного забезпечення, впровадження та розвиток системи керування 

пасажирськими та вантажними перевезеннями, систем управління фінансами, 

ресурсами, тощо) – 158,1 млн грн.  

Проєктом плану капітальних інвестицій передбачено витрати на 

капітальний ремонт основних засобів, які пов’язані з поліпшенням об’єктів та 
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збільшують вартість основних засобів на суму 5179,0 млн грн, зокрема на 

ремонт: 

- рухомого складу – 4079,2 млн грн, 

- будівель, мостів, штучних споруд та інших об’єктів нерухомого майна – 

889,0 млн грн, у тому числі на ремонт колії та стрілочних переводів –

421,8 млн грн, 

- інших основних засобів – 210,8 млн грн. 

Крім того, за рахунок бюджетних коштів передбачається 3354,9 млн грн на 

оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію 

залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень. 

Обсяги придбання рухомого складу та робіт по модернізації залізничної 

інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень за рахунок бюджетних 

коштів будуть визначені після прийняття постанови Кабінету Міністрів України 

про порядок використання бюджетних коштів та прийняття паспортів 

бюджетних програм. 

 

 


