
№ Назва проекту Опис проекту 

І ЧЕРГА ПРІОРИТЕТНОСТІ 

ГАЛУЗЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

1 Підвищення пропускної 

спроможності напрямку до 

Маріупольського вузла 

Ліквідація “вузьких місць” надасть можливість 

збільшити пропускну спроможність залізничного 

напрямку Запоріжжя – Пологи – Комиш-Зоря – 

Волноваха – Маріуполь. Строк окупності – 7 років. 

Орієнтовна вартість – 20,8 млн євро 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2020 роки. 

Можливі джерела фінансування – грантові кошти, 

кредитні кошти. 

2 Проект «Електрифікація 

залізничного напрямку 

Долинська – Миколаїв – 

Колосівка» 

Одеська область 

Проектом передбачено будівництво другої колії на 

ділянці Долинська – Миколаїв з відповідною 

реконструкцією, електрифікацією, будівництвом та 

модернізацію пристроїв СЦБ (сигналізації, 

централізації і блокування) та зв’язку всього напрямку 

Долинська – Миколаїв – Колосівка (Одеська 

залізниця). 

Характер робіт (будівництво, реконструкція…), 

необхідне устаткування, стандарти… 

Роботи по господарству  

електрифікації та електропостачання 

облаштування 253 км існуючих дільниць контактною 

мережею; 

улаштування 3 тягові  підстанції та 4 пости  

секціонування; 

спорудження 69 км високовольтних  ліній  

електропередач 150 кВ для живлення тягових 

підстанцій; 

облаштування 253 км високовольтних  ліній  

автоблокування  та повздовжнього електропостачання, 

телеуправління, дистанційного управління 

роз’єднувачами, будівництво нових та реконструкцію 

існуючих трансформаторних підстанцій;  

 Роботи по господарству  

 автоматики, телемеханіки та зв’язку 

модернізація пристроїв електричної централізації на 

станціях (262 стрілок); 

модернізація 253 км пристрої автоблокування на 

перегонах; 

заміна 253 км повітряних ліній  та захист  всіх видів 

зв’язку; 

Роботи по колійному господарству 

реконструкція станцій з вкладанням 114 комплектів 

стрілочних переводів; 

подовження 12 км приймально-відправних колій; 

будівництво 1,5 км обвідної колії в м. Миколаїв; 

будівництво  1 шляхопроводу в м. Миколаїв. 

Орієнтовна вартість – 300 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2020 роки. 

Можливі джерела фінансування – Кошти ЄБРР, 

ЄІБ, грантові кошти. 



3 «Нове будівництво обְ`єктів 

інфраструктури залізничного 

транспорту з 

електрифікацією дільниці 

Держкордон – Овруч – 

Коростень – Житомир – 

Бердичів» 

характер робіт (будівництво, реконструкція…), 

необхідне устаткування, стандарти… 

Перша черга будівництва – дільниця Держкордон-

Овруч-Коростень (82 км) - тягова підстанція 

110/27,5/10 кВ на ст. Овруч; - реконструкція тягової 

підстанції 110/35/27,5/10 кВ на ст. Коростень; - 

пересувна тягова підстанція 110/27,5 кВ на ст. Овруч; - 

пости секціонування контактної мережі на перегоні в 

районі ст. Ігнатпіль; - пункт секціонування ДПР-27,5 

кВ на перегоні в районі ст. Ігнатпіль; - черговий пункт 

району контактної мережі на ст. Овруч; - РП-10 кВ на 

ст. Овруч та о.п. Виступовичі; - реконструкція пунктів 

живлення автоблокування на ст. Овруч, ст. Коростень-

Подільський; - реконструкція підстанції 35/10 кВ 

“Ж.д.” на ст. Коростень-Подільський; - дистанційне та 

телекерування роз’єднувачами контактної мережі, 

ліній ДПР-27,5 кВ та ПЛ-10 кВ АБ та ПЕ; - переустрій 

пристроїв електропостачання, зовнішнього освітлення 

на станціях та перегонах дільниці; - переустрій 

негабаритних переходів ПЛ-0,4÷10кВ та ПЛ·35÷110 кВ 

через залізницю; - перевлаштування та переоснащення 

пристроїв СЦБ та зв’язку Укрзалізниці. 

Друга черга будівництва – дільниця Коростень – 

Житомир (83 км) - тягова підстанція 110/27,5/10 кВ 

“Житичі” на ст. Житомир; - пункт секціонування ДПР-

27,5 кВ на ст. Нова Борова; - пост секціонування 

контактної мережі на ст. Нова Борова; - черговий 

пункт району контактної мережі на ст. Житомир; - РП-

10 кВ на ст. Нова Борова; - реконструкція пунктів 

живлення автоблокування та повздовжнього 

електропостачання наст. Нова Борова, ст. Житомир; - 

дистанційне та телекерування роз’єднувачами 

контактної мережі, ліній ДПР-27,5 кВ та ПЛ-10 кВ АБ 

та ПЕ; - переустрій пристроїв електропостачання, 

зовнішнього освітлення на станціях та перегонах 

дільниці; - переустрій негабаритних переходів ПЛ-

0,4÷10 кВ та ПЛ-35÷110 кВ через залізницю; - 

перевлаштування та переоснащення пристроїв СЦБ та 

зв’язку Укрзалізниці; - захист споруд зв’язку різних 

операторів та відомств; - зовнішнє електропостачання 

тягової підстанції “Житічи” на ст. Житомир; - 

перевлаштування колійного розвитку та існуючих 

штучних споруд на дільниці під пристрої 

електрифікації. 

Третя черга будівництва – дільниця Житомир – 

Бердичів (50 км) - пост секціонування контактної 

мережі на станціях Кодня та Бердичів; - пункт 

секціонування ДПР-27,5 кВ на станціях Кодня та 

Бердичів; - РП-10 кВ на ст. Кодня; - реконструкція 

пункта живлення автоблокуванняна ст. Кодня; - 

дистанційне та телекерування роз’єднувачами 

контактної мережі, ліній ДПР-27,5 кВ та ПЛ-10 кВ АБ 



та ПЕ; - переустрій пристроїв електропостачання, 

зовнішнього освітлення на станціях та перегонах 

дільниці; - переустрій негабаритних переходів ПЛ-

0,4÷10 кВ та ПЛ·35÷110 кВ через залізницю; - 

перевлаштування та переоснащення пристроїв СЦБ та 

зв’язку Укрзалізниці; - захист споруд зв’язку різних 

операторів та відомств; - переустрій існуючих 

інженерних мереж на дільниці під пристрої 

електрифікації. 

Орієнтовна вартість – 125,2 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2021 роки. 

Можливі джерела фінансуваня – власні кошти 

50% та грантові кошти 50%. 

4 Реконструкція залізничної 

колії 1435 мм на дільниці 

Ковель-Ягодин-Держкордон 

з подальшою 

електрифікацією. 

Волинська область 

Характер робіт (будівництво, реконструкція…), 

необхідне устаткування, стандарти… (реконструкція 

колії з подальшою електрифікацією) 

І етап Реконструкція колійної інфраструктури:  

- реконструкція колії - 64,4 км; 

- заміна стрілочних переводів - 35 комплектів; 

- реконструкція горловин 4-х станцій; 

- реконструкція 5 од.переїздів. 

ІІ етап - Електрифікація колії 1435 мм з 

реконструкцією рейкових кіл СЦБ: 

 - електрифікація 65 км колії; 

 - модернізація пристроїв автоматики та 

телекомунікацій. 

Орієнтовна вартість проекту  - 35,73 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2021 роки. 

Можливі джерела фінансування - Грантові кошти 

ЄС, ЄІБ, кошти інвесторів. 

5 Впровадження 

пасажирського сполучення 

Мукачево - Чоп - Захонь 

(Угорщина) / Чієрна над 

Тісою Словачина (РФ 

Львівська залізниця) 

Характер робіт (будівництво, реконструкція…), 

необхідне устаткування, стандарти… 

Реконструкція 10,3 км колії, модернізація 41 км 

контактної мережі та електрифікація 3,2 км дозволить  

посилити міжнародну економічну співпрацю із 

Європейським Союзом. Соціальний проект. 

Орієнтовна вартість – 13,72 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2021 роки. 

Можливі джерела фінансування – кошти 

інвесторів, грантові кошти, кредити. 

6 Будівництво нового 

металевого залізничного 

мосту (під другу колію) на 

109 км перегону Кривий Ріг 

– Кривий Ріг-Західний 

 

Будівництво залізничного мосту через р. Інгулець 

довжиною 360 м дозволить запобігти зуринку руху під 

час реконструкції існуючого мосту та збільшити 

пропускну спроможність  для задоволення попиту на 

перевезення в цьому напрямку. Строк окупності – 6 

років. 

Характер робіт (будівництво, реконструкція…), 

необхідне устаткування, стандарти. 

Відсипка земляного полотна; - влаштування опор, 

прогонових споруд; - реконструкція верхньої будови 

колії; - реконструкція електричної централізації та 

автоблокування; - перевлаштування контактної мережі 



тощо. 

Орієнтовна вартість – 20,8 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2020 роки 

Можливі джерела фінансування – кредитні або 

грантові кошти. 

7 Проектування та 

будівництво стаціонарної 

тягової підстанції                      

ст. Роздільна  

Одеська область 

Проект визначає збільшення вантажопотоку та 

пропускної спроможності на дільниці надійне 

електропостачання електрорухомого склад. Значне 

зменшення експлуатаційних витрат на залізниці; 

підвищення дільничних швидкостей руху вантажних 

поїздів до 20 %; забезпечення зростання обсягів 

перевезень. 

Орієнтовна вартість – 20,8 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2019-2020 роки. 

Можливі джерела фінансування – кошти 

інвесторів або кредитні. 

8 Підвищення пропускної 

спроможності напрямку 

Гребінка – Полтава 

Полтавська область 

Характер робіт (будівництво, реконструкція…), 

необхідне устаткування, стандарти…  

Колійні роботи: 

Будівництво 2-х колій на перегоні Миргород – 

Пост 237 км (вкладання 11 комплектів нових 

стрілочних переводів, вкладання 3,3 км нової колійної 

решітки, перевлаштування переїзду з будівництвом 

нового посту чергового). 

Будівництво 2-х колій на перегоні Миргород – 

Пост 227 км (вкладання 5,2 км нової колійної решітки, 

перевлаштування переїзду). 

Будівництво 2-х колій на перегоні Пост 143 км – 

Лазірки - Пост 155 км (вкладання 10,2 км нової 

колійної решітки, вкладання 15 комплектів нових 

стрілочних переводів, перевлаштування переїзду). 

Будівництво 2-х колій на перегоні Вили - Пост 167 

км (вкладання 3,6 км нової колійної решітки, 

вкладання 10 комплектів нових стрілочних переводів, 

перевлаштування переїзду). 

Будівництво 2-х колій на перегоні Пост 172 - 

Лубни (вкладання 3 км нової колійної решітки, 

вкладання 10 комплектів нових стрілочних переводів, 

перевлаштування переїзду). 

Господарство автоматики та телекомунікацій: 

Виконання робіт з модернізації автоматичного 

блокування, часткова модернізація пристроїв ЕЦ, 

пов’язана зі змінами колійного розвитку станції, 

перевлаштування кабельної магістралі зв’язку. 

Орієнтовна вартість – 24,6 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2019 роки 

Можливі джерела фінансування – кошти 

інвесторів, грантові кошти. 

9 Реконструкція колійного 

розвитку станції Підбірці 

Реконструкція колійного розвитку надасть 

можливість збільшити швидкості руху поїздів по 

головних коліях станції до 140 км/год. Соціальний 

проект. 



Характер робіт (будівництво, реконструкція…), 

необхідне устаткування, стандарт: 

Колійне господарство: 

- виконання робіт в межах існуючої смуги 

відведення залізниці із збільшенням радіуса кривих, 

перевлаштування колійного розвитку для реалізації 

швидкості 140 км/год із влаштуванням другої головної 

колії, будівництвом додаткової колії з правої сторони 

по ходу кілометражу від першої головної колії; - 

модернізацію непарної колії; 

- облаштування стрілочних переводів освітленням 

та пристроями електрообігріву; 

- виконання робіт по перевлаштуванню системи 

СЦБ, зв’язку, контактної мережі у відповідності до 

зміни колійного розвитку. 

Господарство автоматики та телекомунікацій: 

Виконання робіт з часткової модернізації 

пристроїв ЕЦ, що пов’язано зі змінами колійного 

розвитку станції та паркового станційного зв’язку 

гучномовного оповіщення. 

Орієнтовна вартість – 5,4 млн євро 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2020 роки 

Можливі джерела фінансування – кредитні кошти, 

грантові кошти. 

10 Обладнання тягових 

підстанцій, розташованих на 

ІІІ та IX пан’європейських  

транспортних  коридорах 

(«критських»), засобами 

компенсації реактивної 

електроенергії  

 

Модернізація пристроїв електропостачання об'єктів 

інфраструктури. 

Характер робіт (будівництво, реконструкція…), 

необхідне устаткування, стандарти… 

Проект передбачає обладнання 5 тягових підстанці  

засобами компенсації за коридором № III:  

Берлін/Дрезден - Катовіце - Львів - Красне - Тернопіль 

та 3 тягових підстанцій за коридором № IX: 

Александруполіс - Пловдів - Бухарест - Кишинів - 

Кучурган - Роздільна -Жмеринка - Київ — Ніжин — 

Чернігів — Горностаївка — Жлобін - Вітебськ - Санкт-

Петербург - Гельсінкі. 

Орієнтовна вартість – 17,2 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2019 рік. 

Можливі джерела фінансування – грантові кошти, 

кредитні кошти. 

11 «Євроколія Львів-Рава-

Руська – Варшава»  

Львівська область 

Проект «Євроколія Варшава-Львів» є масштабним, а 

значить його реалізація дозволить вирішити цілий ряд 

проблем. Для України проект важливий для 

якнайшвидшої і найтіснішої інтеграції з країнами ЄС .   

Метою реалізації даного проекту є створення 

ефективного міжнародного залізничного сполучення 

між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною в 

умовах активно зростаючих політичних, економічних 

та соціальних зв’язків. Оскільки колія в Україні ширша 

за європейську, будівництво євроколії допомогло б 

швидше та якісніше – зручним потягом – доїхати зі 

Львова у міста Європи без зайвих пересадок. Це – 



хороша альтернатива виснажливій автобусній поїздці. 

Орієнтовна вартість – 50 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2019 рік. 

Можливі джерела фінансування – кошти 

інвесторів, грантові кошти. 

ІІ ЧЕРГА ПРІОРИТЕТНОСТІ 

12 Розширення існуючої 3-ї 

лінії метрополітену у місті 

Харкові, будівництві нового 

депо метрополітену та 

придбанні рухомого складу; 

 

Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у 

м.Харкові» 

Орієнтовна вартість – 160,0 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2022 роки 

Можливі джерела фінансування – Кошти ЄБРР, 

ЄІБ. 

 

13 Електрифікація залізничного 

напрямку Попасна - 

Куп'янськ. 

Луганська область 

В умовах процесу реформування залізниці, на 

території Луганської області відсутні електрофіковані 

залізничні шляхи, що унеможливлює підвищення 

економічної ефективності залізничного транспорту, 

зменшити негативний вплив на навколишнє 

середовище, експлуатаційні витрати, та взагалі   

покращити вимоги щодо обсягів та шкидкості 

перевезень. 

Конкретна протяжність/територія здійснення 

інтервенцій - 166 км. 

Орієнтовна вартість – 48,57 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2020 роки 

Можливі джерела фінансування – державний 

бюджет. 

14 «Євроколія «Сухий порт» 

(Мостиська – Родатичі)  

Львівська область 

Розвиток залізничної інфраструктури із будівництва 

суміщеної колії 1435 мм та 1520 мм на дільниці 

Мостиська-1 – Родатичі Львівської області. 

Орієнтовна вартість – 11 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2020-2022 роки. 

Можливі джерела фінансування – Державний 

бюджет, державно-приватне партнерство, кошти 

міжнародної технічної допомоги. 

15 "Будівництво залізниці 

Білокуракине - Сватове". 

Луганська область 

Причини для реалізації, очікувані результати (3-5 

рядка) Після встановлення у 2015 році лінії 

розмежування між окремими районами Луганської 

області та підконтрольною територіями, стикування 

залізничної гілки «Кіндрашівська-Нова – 

Лантратівка», що проходить східними районами 

(Станично-Луганським, Новоайдарським, 

Старобільським, Білокуракинським та Троїцьким), з 

українською залізницею відсутнє. 

Орієнтовна вартість – 71 млн євро. 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2022 роки. 

Можливі джерела фінансування - Державний 

бюджет, позабюджетні кошти. 

16 Відновлення роботи 

міжнародних залізничних 

вантажно-пасажирських 

пунктів пропуску «Тересва – 

Відновлення роботи міжнародних залізничних 

вантажно-пасажирських пунктів пропуску «Тересва – 

Кимпулунг на Тисі» та «Ділове – Валя Вишеулуй» та 

реконструкція дільниць дозволить відновити рух 



Кимпулунг на Тисі» (не 

функціонує з жовтня 2008 

року) та «Ділове – Валя 

Вишеулуй» (не функціонує з 

грудня 2005 року). 

Закарпатська область 

пасажирських та вантажних поїздів  

Відновлення історичного руху прямого пасажирського 

потягу за маршрутом Рахів – Будапешт (через станції 

Валя – Вишеулуй – Сату Маре – Дебрецен) та 

реконструкції ділянки залізниці, із встановленням 

додаткових залізничних колій європейського 

стандарту (завширшки 1435 мм) на перегоні Рахів – 

Валя Вишеулуй. 

Орієнтовна вартість – не визначена 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2020 роки. 

Можливі джерела фінансування - Державний 

бюджет, грантові кошти. 

17 Відкриття сполучення за 

маршрутом Чернівці – 

Ужгород (через Рахів-

Вишеулуй та Тересву). 

Закарпатська область 

Відкриття залізничного сполучення за маршрутом 

Чернівці – Ужгород (через Рахів-Вишеулуй та 

Тересву) через прикордонний перегін Берлибаш – Валя 

– Вишеулуй для перетинання державного українсько-

румунського кордону залізничним транспортом, 

забезпечення  руху українських транзитних потягів на 

ділянці залізниць Румунії (державний кордон – Валя – 

Вишеулуй – Сігету – Мармацієй – Кимпулунг на Тисі 

– державний кордон) відповідно  до визначаченого 

угодою між залізницями обох держав. Українську 

станцію Берлибаш та відповідно румунську станцію 

Валя – Вишеулуй визнано прикордонними станціями. 

Орієнтовна вартість – не визначено 

Орієнтовний термін реалізації – 2018-2020 роки. 

Можливі джерела фінансування - Державний 

бюджет. 

 


