
 

 

Пояснювальна записка 
до проєкту консолідованого фінансового плану 

АТ “Українська залізниця” на 2022 рік 
 

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 (зі змінами) та на основі комплексного 

аналізу фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, оцінки досягнутого рівня 

фінансово-економічних показників в 2021 році та з урахуванням перспективного 

розвитку залізничного транспорту і впливу економічних та інших факторів. 

До консолідованого плану АТ «Укрзалізниця» на 2022 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 «Збут Енерджи ЛТД» 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 асоційованого товариства ПрАТ «Укртранслізинг» 

частка якого 47,67% у статутному капіталі та обліковується за методом участі в 

капіталі.  

 

АТ «Українська залізниця» є основним перевізником вантажів та 

пасажирів, що становить 78,4% від загального вантажопотоку (без врахування 

трубопроводного) та 31,6% пасажиропотоку в країні. 

При формуванні показників на 2022 –2023 роки застосовані наступні 

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586: 

 ВВП заплановано на рівні – 103,8% ; 

 Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 

106,2%; 

 Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня 

попереднього року) – 107,8%; 
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 курс гривні відносно долару США – 28,0 грн, на кінець 2021 року – 

28,6 грн; 

 середньорічний курс гривні відносно долару США на 2022 рік  – 28,6 

грн, на кінець року – 28,7 грн. 

 

Обсяги перевезень вантажів та пасажирів  
 

Вантажні перевезення. 

 

Тарифний вантажообіг заплановано у обсязі 188 173 млн тонно-

кілометрів, збільшення якого передбачено до очікуваного 2021 року на 3,7%.  

Для відновлення втраченого потенціалу під час пандемії COVID-19 

Україні необхідно від 2-х до 3-х років. Швидкість економічного відновлення 

буде залежати насамперед від тривалості та глибини карантинних заходів, а 

також від зовнішньої кон’юнктури, включаючи динаміку відновлення основних 

торгових партнерів України. Бюджетне стимулювання, запроваджене для 

підтримки населення та бізнесу, спрямоване на пом’якшення негативних 

наслідків впливу пандемії COVID-19, зберігатиме високі позиції. 

Наступні хвилі пандемії COVID-19 очікуються у 2021-2022 роках, хоча їх 

вплив на суспільство та економіку матиме менші масштаби, ніж від першої хвилі. 

Покращення прогнозів результату 2022 року пов'язані з обмеженням 

карантинних заходів та адаптацією економіки до роботи в нових умовах. Крім 

того, очікується додаткова фіскальна підтримка реального сектору економіки 

країни. 

 

Вантажообіг за видами сполучень у 2021-2022 роках 

                                                                                                (млн тонно-км) 

  
План 2021 

року 

Очік. 

2021 

року 

Прогноз 

на 2022 

рік 

Відх., % 

2022 / 

план 2021  

Відх., % 

2022 до 

очік. 2021  

Загальний вантажообіг, в т. ч. 221 647,1 225 884 233 061 5,1 3,2 

Тарифний вантажообіг , в .ч. 175 666 181 438 188 173 7,1 3,7 

- транзит 14 765 12 428 12 041 -18,4 -3,1 

- експорт 78 181 80 847 82 776 5,9 2,4 

- імпорт 20 084 20 398 21 985 9,5 7,8 

- внутрішнє сполучення 62 636 67 765 71 371 13,9 5,3 

Робота з переміщення 

порожніх приватних та 

орендованих вагонів 

45 981,1 44 446 44 888 -2,4 1,0 

 

Обсяг транзитних перевезень прогнозується на рівні 12 041 млн тонно-

кілометрів, що менше очікуваного звіту 2021 року на 3,1%. 
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Негативна тенденція, яка склалася у сегменті транзитних перевезень, буде 

мати місце і у 2022 році. Основний транзитний вантажопотік (81%) формується 

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

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

Ймовірним є подальший відтік перевезень руди залізної на новий термінал 

«Ультрамар» (відкрився у жовтні 2020 року) в порту Усть-Луга (РФ), який наразі 

перевалює руду компанії «Металоінвест» з Михайлівського ГЗК, що раніше 

перевозилась через порт Південний.  

Продовження та введення нових карантинних обмежень на європейському 

ринку можуть негативно вплинути на обсяги поставок російського вугілля. 

Додатковим фактором на зменшення споживання вугілля може стати збільшення  

вартості на європейському ринку квот на викиди CO2, що знаходиться на рівні 

багаторічних максимумів. 

Також існують ризики, що подальший розвиток терміналу, який відкрили 

у порту Джурджулєшти, як альтернативного українському напрямку, призведе 

до повної відсутності транзиту азотних добрив Україною. 

Проте можливе збільшення перевезень чорних металів, враховуючи 

збільшення попиту на світових ринках. 

 

Експортні перевезення заплановані на рівні 82776 млн тонно-кілометрів, 

що на 2,4% більше очікуваного виконання 2021 року.  

У структурі експортних перевезень на першому місці перевезення залізної 

руди (43%), обсяги якої залишаться практично на рівні 2021 року, враховуючи 

відновлення стабільних поставок до КНР австралійської та бразильської руди.  

На другому – зернові вантажі (23,5%), на які у 2021-2022 маркетинговому 

році Мінекономіки прогнозує збільшення врожаю. 

Чорні метали (16,5%) на третьому місці. World Steel Association очікує 

зростання світового споживання сталі після спаду, якщо не буде повторних піків 

захворюваності, а заходи стимулюючої політики держав будуть ефективними.  

 

Імпортні перевезення у 2022 році прогнозуються на рівні                        

21_985 млн тонно-кілометрів, що більше очікуваного звіту 2021 року на 7,8%. 

Перше місце у структурі обсягів імпортних перевезень посідає кам’яне 

вугілля (53%), Обсяг імпорту буде залежати від можливості забезпечення 

підприємств вугіллям українського видобутку. 

 

Внутрішні перевезення прогнозуються на рівні 71 371 млн тонно-

кілометрів, що більше очікуваного звіту 2021 року на 5,3%. 

Основними вантажами у внутрішньому сполученні залишаться 

мінерально-будівельні вантажі (25,6%), вугілля (22,8%), руда залізна (22%). 

Перевезення мінбудматеріалів планується майже на рівні 2021 року, 

враховуючи виконання національної програми Президента «Велике 

будівництво». 
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Прогнозується збільшення перевезень вітчизняного кам’яного вугілля у 

внутрішніх перевезеннях за рахунок зменшення імпортних поставок. 

Також збільшиться перевезення залізної руди та чорних металів. З одного 

боку, потреба внутрішнього ринку продовжить збільшуватися через збільшення 

випуску чорних металів, з іншого - кон'юнктура світового ринку залишається для 

виробників України досить сприятливою. 

 

Пасажирські перевезення 

 

Пасажирообіг на 2022 рік заплановано в обсязі 20 638,8 млн пас-км, що 

більше очікуваного звіту 2021 року на 14,3%. Збільшення обсягів перевезень 

буде пов’язане з послабленням карантинних заходів та відновленням 

пасажирських перевезень, у тому числі за видами сполучень: 

–  внутрішньодержавне пряме та місцеве сполучення – на 13,8%; 

–   приміське – на 13,0%. 

Поступове відновлення пасажирських перевезень прогнозується також у 

міжнародному сполученні та заплановано в розмірі 110,9 млн пас-км. 

 

Обсяги пасажирських перевезень за видами сполучень  

у 2021 -2022 роках  
                                          (млн пас-км) 

  
План 2021 

року 

Очік. 2021 

року 

Прогноз 

2022 року 

Відх., % 

2022 / 

план 2021  

Відх., % 

2022 до 

очікуваного 

звіту 2021  

 Пасажирообіг, з них 18 563,5 18 050,3 20 638,8 11,2 14,3 

внутрішньодержавне пряме та 

місцеве сполучення 
14 655,4 15 562,9 17 717,9 20,9 13,8 

міжнародне сполучення 590,1 0,0 110,9 -81,2  - 

приміське сполучення 3 318 2 487,4 2 810 -15,3 13,0 

 

Формування доходної частини фінансового плану 

 

У проекті фінансового плану на 2022 рік доходи від діяльності товариства 

заплановані у сумі 101 977,9 млн грн. 

Товариство має наступну структуру доходів: 

 чистий дохід від реалізації продукції – 98 091 млн грн, з них: 

- доходи від перевезення вантажів та пасажирів – 90 488,2 млн грн; 

- доходи від допоміжного виробництва – 7 602,9 млн грн; 

 доходи від інших видів діяльності 3 886,9 млн грн. 

 

Доходи від перевезення вантажів прогнозуються в сумі 82 318,6 млн 

грн, що більше плану 2021 року на 10 230,6 млн грн (14,2%) та більше 

очікуваного звіту 2021 року на 12 965,8 млн грн (18,7%).  
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Питома вага доходів від перевезень вантажів в доходах від перевезень 

прогнозується в розмірі 91%. 

 

Доходи від вантажних перевезень за сполученнями в 2021-2022 рр.  

 
         (млн грн) 

 Показник 
План  

2021 року 

Очік. звіт 

2021 року 

Прогноз 

2022 року 

Відх., % 

2022/ план 

2021 

Відх., % 

2022/очік. 

2021 

Доходи від 

вантажних 

перевезень, з них: 

72 088,0 69 352,8 82 318,6 114,2 118,7 

Транзит 6 708,3 7 176,6 6 951,3 103,6 96,9 

Експорт 26 086,1 23 074,4 28 713,8 110,1 124,4 

Імпорт 9 143,1 8 748,4 10 719,5 117,2 122,5 

Внутрішнє 

сполучення 
30 150,5 30 353,4 35 934,0 119,2 118,4 

 

При здійсненні розрахунку доходів від вантажних перевезень враховані 

наступні фактори зміни доходів до очікуваних показників 2021 року: 

- за рахунок збільшення обсягів перевезень на 6 735 млн т-км або 3,7% 

доходи зростуть на 2 622,9 млн грн; 

- за рахунок зростання доходної ставки доходи збільшаться на  

10 342,9 млн грн.  

Прогнозується збільшення доходів від вантажних перевезень за рахунок 

введення наступних тарифних ініціатив у 2022 році: 

- встановлення тарифів для вантажів позакласної групи на раніше діючому 

рівні для вантажів 1-го тарифного класу з 17.08.2021, що зумовило підвищення 

тарифу на 25,9% (відповідно наказу Мінінфраструктури від 11.08.2021 № 418); 

- поступове збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 1-го 

тарифного класу на 8% з 17.08.2021, на 20,4% з 01.01.2022 (відповідно наказу 

Мінінфраструктури від 11.08.2021 № 418) та додатково ще на 9% з 01.01.2022 

(проєкт відповідного наказу оприлюднено на офіційному вебсайті 

Мінінфраструктури); 

- поступове збільшення рівня тарифів на перевезення вантажів 2-го 

тарифного класу на 8% з 17.08.2021та ще на 6,5% з 01.01.2022 (відповідно наказу 

Мінінфраструктури від 11.08.2021 № 418); 

- встановлення тарифів за перевезення порожніх вагонів з-під 

вивантаження вантажів 1-го тарифного класу і вантажів позакласної групи під 

наступне навантаження на рівні тарифів з-під вивантаження вантажів 2-го 

тарифного класу під наступне навантаження з 17.08.2021, що зумовило 

підвищення тарифу на 51,8% (відповідно наказу Мінінфраструктури від 

11.08.2021 № 418). 
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Доходи від пасажирських перевезень 

за сполученнями в 2021-2022 роках 
(млн грн) 

  
План  

2021 року 
Очік. звіт 

2021 року 
Прогноз 

2022 року 

Відх., % 

2022/ план 

2021 

Відх., % 

2022/очік. 

2021 

Пасажирські 

перевезення, всього 
7 761,5 7 324,6 8 169,5 105,3 111,5 

в т.ч. міжнародне 

сполучення 
1 037,3 0 114,3 11,0 0 

внутрішнє 

сполучення 
6 095,6 6 802,3 7 451,5 122,2 109,5 

приміське 

сполучення 
628,6 522,3 603,7 96,0 115,6 

 

Питома вага доходів від перевезень пасажирів в доходах від перевезень 

прогнозується в розмірі 9%. 
 

Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються у розмірі 8 169,5 млн 

грн, що більше плану на 408,0 млн грн (5,3%) та очікуваного звіту 2021 року на 

844,9 млн грн (11,5%).  

У 2022 році передбачається збільшення доходів від пасажирських 

перевезень за рахунок збільшення обсягів перевезень на 2 588,5 млн пас-км або 

14,3%. 

З метою зниження збитковості в 2022 році планується і надалі проводити 

роботу з обласними державними адміністраціями щодо рівня тарифів на 

пасажирські перевезення обласними державними адміністраціями, які не 

здійснили підвищення в 2021 році та збільшення відсотку компенсації за надані 

пільгові перевезення.  

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.  

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. 

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». 
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Доходи допоміжного виробництва заплановано у розмірі 7 602,9 млн 

грн, що більше планового завдання 2021 року на 948,3 млн грн (14,2%) та більше 

очікуваного звіту 2021 року на 160,2 млн грн (2,2%).  

Інформація щодо доходів від реалізації робіт та послуг допоміжної 

діяльності за основними статтями наведені в таблиці. 

 

Доходи від реалізації робіт та послуг  

допоміжної діяльності в 2021-2022 роках 
                                                                                                                                  (тис.грн.) 

 

 

План 2021 

року 

Очік 2021 

року 

Прогноз 

2022 року 

Відх., % 

2022 / 

план 2021  

Відх., % 

2022 / очік 

2021  

Допоміжне виробництво 6 654 644 7 442 723 7 602 917 114,2        102,2   

Надання послуг локомотивної 

тяги, ремонт рухомого складу 
620 119 488 411 524 858 84,6 107,5 

Господарство вантажної та 

комерційної роботи, 

транспортно-експедиційні 

операції 

534 559 350 318 441 044 82,5 125,9 

Обслуговування пасажирів та 

господарство станцій (реалізація 

постільної білизни та комісійний 

збір, інші послуги на вокзалах і в 

поїздах) 

1 358 382 1 107 725 1 545 708 139,5 113,8 

Господарство електропостачання 1 992 859 1 991 359 2 028 281 101,8 101,9 

Інші види, з них: 2 148 725 3 504 910 3 063 026 142,6 88,4 

послуги по охороні вантажів та 

об'єктів 
834 160 842 327 839 385 100,6 99,7 

послуги по наданню вантажних 

вагонів, контейнерів у 

користування 

284 852 128 491 351 150 123,3 273,3 

послуги для залізниць інших 

держав 
254 741 257 778 253 698 99,6 98,4 

послуги оздоровчих, спортивно-

культурних та інших закладів 
139 954 125 646 224 042 160,1 178,3 

надання медичних послуг 

стороннім організаціям та 

населенню  

175 180 191 124 190 378 108,7 99,6 

Інші послуги 459 838 1 959 544 1 204 373 261,9 61,5 

 

Інші операційні доходи (рядок 1070) заплановані в сумі 3411,4 млн грн, 

що більше плану 2021 року на 387,2 млн грн або 12,8% та більше очікуваного 

2021 року на 2056,9 млн грн або у 2,5 рази за рахунок цільового фінансування, а 

саме доходів на суму ПДВ з коштів, передбачених у державному бюджеті для 

оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізації 

залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень. 



8 

 

Курсові різниці (рядок 1071) заплановані в сумі – 491,5 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 28,7 грн/дол. станом на 31.12.2022, 

середньорічного курсу на 2022 рік – 28,6 грн/дол. та курсу на кінець 2021 року – 

28,6 грн/дол. У зв'язку з нерівномірністю зміни курсу іноземних валют в  

1, 2 та 4 кварталі нараховані доходи від курсових різниць, а в 3 кварталі – 

витрати. 

Основними статтями інших операційних доходів (рядок 1073) є: 

- реалізація оборотних активів – 931,1 млн грн, з них доходи від реалізації 

металобрухту 402,0 млн грн та непрофільних активів 522,0 млн грн; 

- доходи від утримання, експлуатації та забезпечення основної діяльності 

об'єктів соціальної інфраструктури склали – 83,5 млн грн; 

- операційна оренда активів – 236,5 млн грн; 

- безкоштовні квитки для особистих потреб працюючих – 56,2 млн грн; 

- доходи від списання кредиторської заборгованості – 3,5 млн грн; 

- доходи від цільового фінансування, пов`язаного з операційною 

діяльністю – 1448,9 млн грн, для забезпечення врахування коштів цільового 

фінансування у повному обсязі,  АТ «Укрзалізниця» створює доходи на суму 

ПДВ з використаних матеріалів, робіт під час виконання робіт з модернізації 

залізничної інфраструктури, і яка була зазначена в податкових накладних, 

отриманих від постачальників-контрагентів під час придбання матеріалів, робіт, 

послуг за бюджетною програмою; 

- оприбуткування запасів (металобрухту, запасних частин,  

матеріалів тощо) при поточних ремонтах, утриманні, огляді тощо основних 

засобів – 88,3 млн грн;  

- оприбуткування металобрухту при ремонтах запасів (лінійного 

обладнання) – 11,1 млн грн; 

- оприбуткування не врахованих раніше запасів – 9,2 млн грн; 

- безкоштовні квитки для потреб непрацюючих – 7,2 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, 

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 22,0 млн грн, що менше плану 
2021 року на 2,1 млн грн або на 8,6% та менше очікуваного звіту 2021 року на 
49,6 млн грн або на 69,3% за рахунок зменшення відсотків банку за поточними 
рахунками.  
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Інші доходи заплановані в сумі 445,1 млн грн, що менше плану  

2021 року на 2 975,4 млн грн або на 87,0% за рахунок рекласифікації 

непрофільних активів в іншу операційну діяльність та менше очікуваного  

2021 року на 1776,1 млн грн або на 80,0% за рахунок оприбуткування 

старопридатних запасів та металобрухту при капітальному ремонті та 

поліпшенні основних засобів, здійснених філіями. 

Значну питому вагу в складі інших доходів займають доходи: 

- від активів, які придбані, оновлені за рахунок державних грантів 

(цільового фінансування) у сумі пропорційно нарахованій амортизації протягом 

строку їх корисної експлуатації - 86,7 млн грн. 

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з отримання та 

використання бюджетних коштів регулюються Міжнародним стандартом 

бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» та Міжнародним стандартом 

бухгалтерського обліку 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про 

державну допомогу», розділом 27 Облікової політики АТ «Укрзалізниця», 

затвердженої  рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 25.03.2021 (протокол 

№ Ц-56/33 Ком.т.). 

- від списання непридатних для подальшого використання чи застарілої 

конструкції, які заплановані в сумі 160,9 млн грн та списання необоротних 

активів на суму 122,4 млн грн. 

Процедури списання необоротних активів, закупівлі послуг з оцінки 

ринкової вартості майна, тощо регламентуються Порядком розпорядження 

майном акціонерного товариства «Українська залізниця», яке затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 1054 (зі змінами) та 

Положенням про організацію процедур розпорядження майном в 

АТ «Укрзалізниця», яке затверджено рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 

04.06.2020 № Ц-45/50 Ком.т. 

 

Формування витратної частини фінансового плану 

 

Витрати від діяльності АТ “Українська залізниця” на 2022 рік 

передбачено в сумі 100 296,3 млн грн. Витрати передбачено більше плану 

2021 року на 10 907,6 млн грн (+12,2%), а також більше очікуваного виконання 

2021 року на 12 763,3 млн грн (+14,6%).  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) 

передбачено в сумі 91286,1 млн грн, що більше плану 2021 року на 12235,6 млн 

грн (+15,5%) та більше очікуваного виконання 2021 року на 11516,9 млн грн 

(+14,4%). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) 

розрахована виходячи із прогнозних обсягів перевезень з урахуванням 

намічених обсягів ремонтів основних засобів, робіт у допоміжному виробництві, 

а також прогнозних макропоказників. 

При консолідації витрат собівартості реалізованої продукції з метою 

запобігання подвоєння виключаються внутрішньогрупові витрати з розподілу 
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електроенергії, обмін подібними операціями, внутрішньогрупові витрати по 

ПрАТах.  
Адміністративні витрати на 2022 рік плануються в сумі 

1142,2 млн грн, що менше плану 2021 року на 475,7 млн грн (-29,4%) та менше 
очікуваного звіту 2021 року на 9,0 млн грн (-0,8%).  

У складі адміністративних витрат проєктом плану передбачено: 

- витрати на оплату праці адміністративного персоналу зі зменшенням до 

очікуваного виконання 2021 року на 120,2 млн грн (-19,7%) за рахунок 

зменшення кількості персоналу (-94 особи). 

- витрати на утримання службового автотранспорту в сумі 

18,2 млн грн, що менше плану 2021 року на 8,3 млн грн. (-31,3%). В порівнянні 

до очікуваного звіту 2021 року витрати також зменшено на 9,5 млн грн (-34,3%). 

Зменшення витрат обумовлено скороченням службових поїздок та відповідно 

оптимізацією витрат для підтримання в робочому стані (проведення технічних 

оглядів, обслуговування, ремонту, тощо). 

- витрати на аудиторські послуги у розмірі 31,8 млн грн, що більше плану 

2021 року на 9,3 млн грн (+41,4%), в порівнянні з очікуваними витратами за 2021 

рік витрати збільшено на  9,9 млн грн (+45,5%). Заплановані витрати передбачено 

згідно рішення правління від 02.09.2021 (витяг з протоколу №Ц-56/98 Ком.т.) на 

проведення процедури закупівлі бухгалтерських та аудиторських послуг (послуг 

щодо проведення фінансового аудиту за міжнародними стандартами фінансової 

звітності).  

Заплановані витрати включають закупівлю послуг щодо аудиту окремої та 

консолідованої фінансової звітності АТ «Укрзалізниця» та огляду проміжної 

консолідованої фінансової звітності  АТ «Укрзалізниця».  

Аудит/огляд проводиться відповідно до Міжнародних стандартів з аудиту 

(далі – МСА), в яких є ряд обов`язкових вимог. Зокрема, МСА вимагають, щоб 

аудиторська перевірка була спланована та проведена з метою одержання 

достатніх доказів  для висловлення думки, що консолідована фінансова звітність 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, консолідований фінансовий 

стан Групи, її консолідовані фінансові результати та консолідовані грошові 

потоки, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Також МСА вимагають, щоб аудиторська перевірка була спланована та 

проведена з метою одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок помилки або шахрайства.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 

процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого 

викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи 

ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються 

складання фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які 

відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю.  
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- витрати на юридичні послуги у сумі 45,4 млн грн, що більше плану 2021 

року на  1,4 млн грн (+3,2%). Передбачено витрати на послуги з юридичного 

консультування та представництва в рамках реалізації спільних проєктів             

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

з англійського права.  

Основна частина запланованих витрат (34,1 млн грн) передбачена на 

послуги з юридичного консультування та юридичного представництва та 

включає: 

1.  послуги юридичні (послуги зовнішнього юридичного радника) щодо надання 

консультацій з питань застосування англійського права та права інших країн, 

зокрема: 

- структурування нових та реструктурування поточних боргових 

зобов’язань, у тому числі шляхом випуску облігацій участі у позиці (LPN) та 

вирішення пов’язаних з цим питань; 

- консультування щодо інтересів АТ «Укрзалізниця» у відносинах з 

кредиторами та органами державної влади щодо залучення фінансування з 

використанням кредитних інструментів; 

- проведення юридичної експертизи (Legal Due Diligence); 

- cкладання договорів, юридичних висновків, меморандумів та 

опрацювання відповідних проєктів документів, участь у переговорах та 

зустрічах та інше; 

- забезпечення перекладу документів, що створюються за результатами 

послуг українською (російською) мовою або англійською мовою відповідно. 

2. додаткові послуги юридичного консультанта з питань англійського права, 

права США та права України пов’язані із структуруванням боргових 

зобов’язань, у тому числі шляхом випуску облігацій участі у позиці (LPN) в 

обсязі, звичайному для подібних операцій на міжнародних фондових ринках 

згідно з усталеною ринковою практикою; 

3. консультації щодо застосування положень документації по залученню 

запозичень тощо, що регулюються правом, іншим ніж англійське право, та 

пов’язані з предметом надання послуг. 

Крім того, в 2022 році існує гостра потреба у закупівлі послуг юридичного 

радника з метою управління кредитним портфелем для супроводження 

транзакцій з залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу та операцій з 

боргом. 

- витрати на консультаційні та інформаційні послуги в сумі 8,9 млн грн 

заплановані зі збільшенням до очікуваного звіту 2021 року на 6,2 млн грн у 

зв`язку із гострою необхідністю планування витрат на закупівлю послуг оцінки 

та надання рекомендацій щодо готовності проєкту ERP до впровадження та 

аналізу і оцінки ІТ щодо готовності та спроможності впровадження ERP в                     

АТ "Укрзалізниця" (4,2 млн грн), а також передбачено витрати на залучення 

фахових консультацій експертів. 
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- витрати на послуги з оцінки майна в сумі  22,9 млн грн на проведення 

оцінки ринкової вартості майна. В порівнянні з очікуваним звітом 2021 року 

витрати збільшено на 0,6 млн грн (+2,7%). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 №1054 

затверджено Порядок розпорядження майном акціонерного товариства 

«Українська залізниця».  

На підставі вищезазначеної постанови розроблено внутрішній 

нормативний акт - Положення про організацію процедур розпорядження майном 

в АТ «Укрзалізниця», який затверджено рішенням правління  

АТ «Укрзалізниця» від 04.06.2020 № Ц-45/50 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. 

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».  

Основними завданнями Комісії є визначення непрофільних активів, вибір 

способів розпорядження ними, підготовка та затвердження планів з 

розпорядження непрофільними активами. 

У фінансовому плані Товариства заплановано отримання доходів від 

реалізації непрофільних активів (головним чином нерухомості) у сумі                           

522 млн грн, що потребує значних витрат на послуги з оцінки нерухомого майна. 

- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сумі 

10,5 млн грн, що менше плану 2021 року на 9,1 млн грн (-46,6%). З метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом, було обмежено роботу підприємств 

залізничного транспорту (введено режим простою та неповного робочого тижня 

для працівників), також були застосовані заходи  щодо обмеження пересування 

та скупчення людей, що безпосередньо вплинуло на проведення заходів з 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

Крім того, виконання вимог Плану дій з корпоративного управління  

АТ «Укрзалізниця», затвердженої Стратегії з розвитку персоналу  

АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки та Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про вищу освіту», Закону України «Про професійний розвиток 

працівників», передбачає реалізацію цілого ряду пріоритетних ініціатив, а саме: 

- підвищення кваліфікації для працівників апарату управління 

АТ «Укрзалізниця»;  

- ключові проєкти (проєкт оцінки Кадрового резерву; Директорат молоді  

АТ "Укрзалізниця"; програми розвитку кадрового резерву: керівні працівники 

АТ "Укрзалізниця", регіональних філій, філій; програма розвитку наступників; 
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іноземна мова для директорів апарату управління АТ "Укрзалізниця"; 

проведення стратегічних сесій та фокус-груп; корпоративне управління; школа 

внутрішніх тренерів тощо).  

- витрати на службові відрядження в сумі 7,9 млн грн, що значно менше 

запланованих витрат в 2021 році, а саме на 10,1 млн грн (-56,3%).  В 

АТ «Укрзалізниця» планування витрат на відрядження регулюється Порядком 

здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників 

АТ «Укрзалізниця», затвердженим рішенням правління від 10.09.2020                              

№ Ц-45/75 Ком.т. (зі змінами).  

- інші адміністративні витрати в сумі 375,9 млн грн, що менше 

запланованих витрат в 2021 році на 179,6 млн грн (-32,3%), до очікуваного звіту 

2021 року витрати збільшено на 131,6 млн грн (+53,9%) в основному за рахунок 

запланованих витрат на послуги з впровадження заходів для покращення 

операційних показників пасажирських перевезень (модернізація вертикалі 

пасажирських перевезень  АТ «Укрзалізниця») в сумі 150 млн грн. 

 

Елементи операційних витрат 

 

Витрати операційної діяльності заплановані в сумі 95944,9 млн грн, що 

більше запланованих в 2021 році на 12251,9 млн грн (+14,6%) та більше 

очікуваного виконання 2021 року на 10767,9 млн грн (+12,6%). 

Матеріальні затрати передбачені в сумі 22572,3 млн грн з урахуванням 

прогнозних 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 6739 млн грн, що 
більше плану 2021 року на 1887,2 млн грн (+38,9%) та більше очікуваного 
виконання 2021 року на 2 345,4 млн грн (+53,4%) за рахунок зростання витрат на 
ремонти основних засобів (+45%), за рахунок зростання обсягів перевезень 
(+4%) збільшені витрати на мастильні матеріали, техогляди рухомого складу, 
утримання верхньої будови колії та інше, крім того враховано зростання окремих 
матеріалів відповідно до прогнозного індексу цін виробників промислової 
продукції на 2022 рік. 

Обсяги ремонтних робіт на 2022 рік заплановані у сумі 7 771,4 млн. грн, 

що розраховані виходячи з першочергових та невідкладних потреб галузі для 

ремонту рухомого складу (при призупиненні пасажирського руху ремонт 

рухомого складу здійснюється).  

Обсяги ремонтних робіт на 2022 рік більше плану 2021 року на 

2 416,2 млн. грн (+45%) та більше очікуваного виконання 2021 року на 

2 706,2 млн. грн (+53%). Збільшення витрат до плану 2021 року, в основному, за 

рахунок наступних господарств: 

 колійного +463,0 млн. грн; 
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 локомотивного +348,4 млн. грн;  

 електрифікації та електропостачання +335,0 млн. грн; 

 господарства приміських пасажирських перевезень +321,8 млн. грн. 

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. 

Крім того, всі ремонти збалансовані з існуючими виробничими 

потужностями, такими як база ремонтів регіональних філій/філій  

АТ «Укрзалізниця». 
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 тонни палива.  

У проекті 2022 року передбачається обсяг перевезень тепловозною тягою 
46 186 млн ткм брутто, що більше очікуваного 2021 ріку – на 4%. 

З метою оптимізації витрат, недопущення необґрунтованих витрат палива 

у розрахунках застосовано прогнозне зменшення питомих норм витрат 

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

(паливо для колійних машин, тракторів, автотранспорту тощо). 
На 2022 рік середньорічна ціна спожитого палива прогнозується в сумі 

23 878 грн за тонну (без ПДВ), що більше очікуваного звіту 2021 року на 5%. 
Витрати на паливо передбачаються в сумі 7 641 млн грн, що більше 

очікуваного 2021 року на 8%. 
Крім дизельного палива, для забезпечення потреб регіональних філій та 

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



15 

 

Витрати на паливо на 2022 рік

 
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. 

На 2022 рік перевезення електричною тягою плануються в обсязі  

290 823 млн ткм брутто, що більше очікуваного 2021 року на 2%. 
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 7% до рівня 
середньозваженої питомої норми 2021 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 8193 млн грн, що менше 
очікуваного 2021 року на 868 млн грн (-10%).  

Витрати зменшені за рахунок прогнозованого зменшення вартості 
електроенергії та питомої норми споживання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +/- %  +/- %  +/- %

Всього витрати на паливо млн грн 5 456 5 500 7 088 7 641 2 185 140 2 141 139 552 108

 На тягу поїздів млн грн 4 231 4 177 5 546 5 721 1 490 135 1 544 137 175 103

Обсяг перевезень 

тепловозною тягою

млн ткм 

брутто
42 715 43 730 44 408 46 186 3 471 108 2 456 106 1 778 104

Кількість  дизельного палива тонн 233 910 227 876 242 880 239 596 5 686 102 11 720 105 -3 284 99

Середньозважена питома 

норма споживання

кг/10 

тис. ткм 

брутто

54,8 52,1 54,7 51,9 -3 95 0 100 -3 95

Середньозважена ціна 

спожитого дизпалива

грн без 

ПДВ
18 088 18 330 22 833 23 878 5 790 132 5 548 130 1 045 105

На інші виробничі 

потреби
млн грн 1 225 1 323 1 542 1 919 694 157 596 145 377 124

до очік. 2021
Один. 

виміру
Звіт 2020 План 2021 Очік. 2021

Проєкт 

2022

Відхилення

до звіту 2020 до плану 2021
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Витрати на електроенергію 

 
Витрати на персонал 

 

Політика Товариства у сфері управління персоналом направлена на 

забезпечення оптимального балансу оновлення та збереження компетентних 

фахівців відповідно до потреб Компанії, вимог чинного законодавства, стану 

ринку праці та Стратегії розвитку персоналу АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 

роки.  

Провідну роль у досягненні стратегічних цілей Товариства відіграють 

працівники АТ «Укрзалізниця», які своїми професійними діями щодня 

забезпечують надійні перевезення пасажирів та вантажів.  

АТ «Укрзалізниця» прикладає значні зусилля стосовно забезпечення 

достатньою кількістю кваліфікованого персоналу, підвищення привабливості 

Товариства як роботодавця, залучення та закріплення перспективної молоді на 

залізничному транспорті. 

Товариство здійснює істотний економічний вплив на території своєї 

присутності шляхом створення значної кількості кваліфікованих робочих місць, 

чим не лише забезпечує зайнятість населення, але й надає людям соціальні 

гарантії та поступово підвищує рівень оплати праці.  

Ключовим документом, що регламентує питання організації оплати праці, 

порядок і умови оплати праці є Положення про оплату праці працівників 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

Проектом консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2022 

рік передбачено середню кількість працівників 223,8 тис. осіб, що менше 

порівняно з планом поточного року на 5,2 тис. осіб та менше очікуваного 

виконання 2021 року на 14,2 тис. осіб. 

Зміна кількості працівників впродовж року прогнозується за рахунок  

природної плинності кадрів, а також структурних перетворень в організаційній 

структурі Товариства (реорганізація, ліквідація, об’єднання, централізація, 

тощо), що здійснюються з метою підвищення ефективності управління та 

успішної трансформації АТ «Укрзалізниця». 

 +/- %  +/- %  +/- %

Всього витрати на 

електроенергію
млн грн 7 597 7 536 9 061 8 193 596 108 657 109 -868 90

На тягу поїздів млн грн 6 071 6 063 7 227 6 146 75 101 83 101 -1 081 85

Обсяг перевезень 

електровозною тягою

млн ткм 

брутто
268 096 275 397 284 425 290 823 22 727 108 15 426 106 6 398 102

Кількість  електроенергії
тис.кВт-

год
3 243 663 3 213 882 3 569 756 3 392 271 148 608 105 178 389 106 -177 485 95

Середньозважена 

питома норма 

споживання

кВТ-

год/10 

тис. ткм 

121,0 116,7 125,5 116,6 -4 96 0 100 -9 93

Середньозважена ціна 

спожитої електроенергії

коп. без 

ПДВ
187 189 202 181 -6 97 -7 96 -21 89

На інші виробничі 

потреби
млн грн 1 526 1 473 1 834 2 047 521 134 574 139 213 112

до очік. 2021
Один. 

виміру
Звіт 2020 План 2021 Очік. 2021

Проєкт 

2022

Відхилення

до звіту 2020 до плану 2021
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Середньооблікова кількість працівників на 2022 рік запланована у кількості 

222,5 тис. осіб.  Порівняно з планом на 2021 рік – зменшення на 5,2 тис. осіб, до 

очікуваного виконання 2021 року – зменшення на 14 тис. осіб. 

У 2022 році передбачено оптимізацію адміністративно-управлінського 

персоналу АТ «Укрзалізниця», заплановано зменшення порівняно з очікуваним 

виконанням 2021 року на 94 особи. 

Розподіл працівників за категоріями згідно Класифікатору професій  

ДК 003 : 2010 у фінансовому плані АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік: 

 

 
 

Елемент операційних витрат «Витрати на оплату праці» консолідованим 

фінансовим планом АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік запланований у сумі  

42412,9 млн грн та перевищує очікуване виконання 2021 року на 4761 млн грн 

(+12,6%). Порівняно з планом поточного року збільшення на 6517 млн грн 

(+18,2%). 

В елементі «Витрати на оплату праці» враховано також інші виплати 

працівникам, а саме: забезпечення та використання на виплату відпусток, 

забезпечення та використання матеріального заохочення, забезпечення на 

виплати пільгових пенсій працівникам зі шкідливими і небезпечними умовами 

праці, забезпечення на виплату винагороди за підсумком роботи за рік, надбавка 

за роз'їзний характер роботи, лікарняні за рахунок підприємства, винагорода за 

раціоналізаторські пропозиції, добровільне медичне страхування персоналу, 

добровільні медичні огляди, інше. 

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника на 2022 рік 

склали 15 792 грн, що більше плану 2021 року на 2730 грн (+20,9%), та більше 

очікуваного виконання 2021 року на  2610 грн (+19,8%). 

Середньомісячні витрати на оплату праці одного адміністративного 

працівника на 2022 рік склали 91848 грн, що менше плану 2021 року на 8150 грн 

(-8,1%), та менше очікуваного виконання 2021 року на 4040 грн (-4,2%) за 

рахунок зменшення преміального фонду (бонусів). 

Щодо оплати праці членів правління та керівника підприємства, то 

відповідно до статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) 

"+,-" % "+,-" % "+,-" %

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 9 12

Всього середньооблікова кількість 

працівників, у тому числі:
247 954 227 761 236 471 222 526 -25 428 89,7% -5 235 97,7% -13 945 94,1%

1
Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери
20 454 18 688 20 236 18 008 -2 445 88,0% -680 96,4% -2 228 89,0%

2 Професіонали 18 316 16 632 17 360 15 674 -2 642 85,6% -958 94,2% -1 686 90,3%

3 Фахівці 33 912 31 013 32 667 31 346 -2 566 92,4% 333 101,1% -1 321 96,0%

4 Технічні службовці 14 148 13 002 13 361 11 525 -2 624 81,5% -1 477 88,6% -1 836 86,3%

5 Працівники сфери торгівлі та послуг 23 525 21 620 22 089 19 433 -4 092 82,6% -2 187 89,9% -2 656 88,0%

6

Кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарства, риборозведення та 

рибальства

998 917 985 970 -28 97,2% 53 105,8% -15 98,5%

7 Кваліфіковані робітники з інструментом 61 893 57 065 58 358 57 965 -3 928 93,7% 899 101,6% -393 99,3%

8

Робітники з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та 

машин

55 578 51 243 52 789 51 822 -3 756 93,2% 579 101,1% -967 98,2%

9 Найпростіші професії 19 131 17 581 18 626 15 783 -3 348 82,5% -1 798 89,8% -2 843 84,7%

№ п/п Назва категорій Звіт 2020 План 2021

Очікуване 

виконання 

2021

Проект 2022

Відхилення

до звіту 2020 до плану 2021 до очікуваного 2021
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управління поточною діяльністю товариства здійснює колегіальний виконавчий 

орган акціонерного товариства, що складається з голови правління та членів 

правління. 

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, 

вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, 

послуг) за даними останньої річної фінансової звітності. 

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.  

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». 

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 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.  

У період 2020 року та І півріччя 2021 року були припинені контракти з 

двома керівниками АТ «Укрзалізниця», а саме з: 

1) Кравцовим Євгеном Павловичем, у зв’язку з достроковим припиненням 

повноважень голови правління АТ «Укрзалізниця» відповідно до пункту 5 

частини першої статті 41 КЗпП України (наказ від 05.02.2020 № 184/ос); 
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2) Жмаком Володимиром Миколайовичем, у зв’язку з достроковим 

припиненням повноважень голови правління АТ «Укрзалізниця» відповідно до 

пункту 5 частини першої статті 41 КЗпП України (наказ від 24.05.2021 

№ 1250/ос). 

Одним із основних аспектів управління персоналом в Компанії є 

забезпечення зростання продуктивності праці персоналу для покращення 

фінансово-економічної стабільності АТ «Укрзалізниця», підвищення 

привабливості Товариства як роботодавця. 

 

 
 

У фінансовому плані на 2022 рік планується підвищення продуктивності 

праці на 12,2% порівняно з планом 2021 року та на 23,6% по відношенню до 

очікуваного виконання 2021 року. 

Відрахування на соціальні заходи складають 9022,8 млн грн, розраховані 

згідно законодавчо затвердженого відсотку - 22% відповідно витратам на оплату 

праці, на які нараховується єдиний соціальний внесок. 

Амортизаційні відрахування передбачаються в сумі 14278,6 млн грн, що 

більше очікуваного виконання 2021 року на 1586 млн грн (+12,5%). Передбачені 

з урахуванням амортизаційних відрахувань основних засобів тимчасово 

виведених із експлуатації, амортвідрахувань активів що будуть введені в 

експлуатацію в 2022 році. 

 

Елемент «Інші операційні витрати» 

В проєкті фінансового плану на 2022 рік по елементу «Інші операційні 

витрати» передбачено витрати у сумі 7659,8 млн грн, що менше плану 2021 року 

на 1606,8 млн грн (-17,3%), до очікуваного виконання 2021 року витрати 

збільшені на 1635,8 млн грн (+27,2%) за рахунок прогнозного збільшення витрат 

на ремонти основних засобів. 

Розмір нарахованого податку на землю в 2022 році заплановано в сумі 3,5 

млрд грн. Податок на землю сплачується до бюджету на підставі і в порядку, 

передбаченому Податковим кодексом України. Ставки податку встановлюються 

рішеннями органів місцевого самоврядування.  

Єдиним шляхом забезпечення у 2022 році зменшення податку на землю є 

прийняття змін на законодавчому рівні. Крім того, зменшення суми податку на 

землю може бути досягнуто шляхом реєстрації земельних ділянок у державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно. Процес оформлення земельних ділянок 

є багатоетапним і його тривалість значною мірою обумовлена факторами, що не 

"+,-" % "+,-" % "+,-" %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Доходи, всього тис. грн 76 486 083 93 029 867 87 769 149 101 977 911 25 491 828 133,3% 8 948 044 109,6% 14 208 762 116,2%

2
Середня кількість 

працівників
осіб 249 467 229 009 238 030 223 812 -25 655 89,7% -5 197 97,7% -14 218 94,0%

3
Продуктивність 

праці

тис. 

грн/особу
307 406 369 456 149 148,6% 49 112,2% 87 123,6%

Відхилення

до звіту 2020 до плану 2021
до очікуваного вик. 

2021

Один. 

вимірюва

ння

Проект 

2022

№ 

п/п
Показник Звіт 2020 План 2021

Очікуване 

виконання 

2021
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залежать від АТ «Укрзалізниця», а саме строками отримання необхідних 

дозволів, засідання рад, погодження меж із суміжними землекористувачами 

тощо. 

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). 

З метою дотримання вимог чинного законодавства України, проєктом 

консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2022 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). 

 

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.  
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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 

консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік передбачені 

витрати в сумі 338,7 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 з очищення та рекультивації ґрунтів (щебеневих підсипок); 

- виявлення системних порушень природоохоронного законодавства та 

отримання рекомендацій щодо їх запобігання та ліквідації (послуги з 

проведенню екологічного аудиту); 

- послуги з отримання сертифікатів ДСТУ ISO 14001; 

- послуги з утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп; 

- інші витрати (ремонт, очищення та обслуговування систем 

водовідведення, придбання обладнання, ремонт та утримання очисних 

споруд, удосконалення та переоснащення нових технологічних процесів 

(безстикова колія, переоснащення акумуляторних батарей), реконструкція, 

відновлення гідротехнічних споруд, очищення від захаращень та 

чагарників смуги відводу, придбання та ремонт кущорізів, газонокосарок, 

бензопил, мотокос, укладання, збір та передача на утилізацію 

спеціалізованим підприємствам твердих побутових відходів, розробка 

документації для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря,  лабораторний контроль стічних та зворотніх вод 

тощо). 

 

Охорона праці 

 

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

проєктом консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік 

передбачено витрати на заходи з охорони праці у сумі 708,9 млн грн. Витрати 

планується спрямувати на: 
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- 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; 

- виконання Програми з попередження нещасних випадків 

невиробничого характеру на залізничному транспорті; 

- на реалізацією заходів, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 

Інші операційні витрати 
 

Витрати іншої операційної діяльності заплановані у сумі  

3 416,3 млн грн, що більше плану 2021 року на 532,3 млн грн (18,5%) та  

більше очікуваного звіту 2021 року на 819,1 млн грн (31,5%). Збільшення  

до плану відбулось за рахунок витрат, які не передбачені планом 2021 року,  

але фактично понесені в процесі господарської діяльності, а саме на медичне 

обслуговування працівників залізничного транспорту, членів їх сімей та 

пенсіонерів залізничників, які не покриті доходами від реалізації послуг (філія 

«Центр охорони здоров’я»), витрати, пов’язані з призупиненням виробництва, 

соціальних виплат працюючим, непрацюючим та членам їхніх сімей,  

амортизації основних засобів, які тимчасово виведені з експлуатації у зв'язку з 

модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням, консервацією 

тощо. До очікуваного виконання 2021 року витрати збільшені за рахунок витрат 

від операційних курсових різниць (+398,9 млн грн). 

Курсові різниці (рядок 1081) заплановані в сумі – 833,1 млн грн. 

Витрати/доходи 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 28,7 грн/дол. станом на 31.12.2022, 

середньорічного курсу на 2022 рік – 28,6 грн/дол. та курсу на кінець 2021 року – 

28,6 грн/дол. У зв'язку з нерівномірністю зміни курсу іноземних валют  
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в 3 кварталі нараховані витрати від курсових різниць, а в 1, 2 і 4 кварталах – 

доходи. 

Нетипові операційні витрати (рядок 1082) заплановані в сумі  

55,6 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  
82,5 млн грн і заплановані відповідно вимог міжнародних стандартів, постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 року № 458 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 року № 1673». 

Також, проектом фінансового плану заплановано недержавне пенсійне 
забезпечення залізничників (рядок 1085) у сумі 18 млн грн, що на рівні плану 
2021 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 укладання єдиного Пенсійного контракту та Договору 

про інформаційний обмін щодо недержавного пенсійного забезпечення, без яких 

неможливо перерахування коштів недержавному пенсійному фонду. 

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  

342,3 млн грн.  

- матеріальна допомога працівникам запланована в сумі 367,7 млн грн, що 

більше плану 2021 року на 182,3 млн грн. По зазначеній статті відображаються 

витрати надання допомоги працівникам на лікування, поховання, при 

народженні дитини, одруженні, тощо відповідно до умов колективних договорів 

та Галузевої угоди; 

- матеріальна допомога непрацюючим запланована в сумі  

204,1 млн грн, що більше плану 2021 року на 103,3 млн грн. По зазначеній  

статті відображаються витрати по страхуванню непрацюючих пенсіонерів, 

надання допомоги, тощо, на виконання умов колективних договорів та Галузевої 

угоди; 

- 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 



24 

 

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

і заплановані у сумі 199,8 млн грн, що на 27,7 млн грн більше плану  

2021 року; 

- амортизація основних засобів, які тимчасово виведені з експлуатації у 

зв'язку з модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням, 

консервацією тощо в сумі 350,0 млн грн, планом 2021 року не передбачені, 

виконання 2021 року очікується у сумі 329,6 млн грн; 

- витрати на утримання, експлуатації та забезпечення основної діяльності 

об'єктів соціальної інфраструктури складають 336,4 млн грн, що на 47,2 млн грн 

менше плану 2021 року;  

- безкоштовні квитки для особистих потреб працюючих складають 110,0 

млн грн, що більше плану 2021 року на 10,0 млн грн; 

- витрати від операційної оренди активів заплановані в сумі  

37,9 млн грн, що більше плану 2021 року на 12,0 млн грн. Витрати розраховані 

пропорційно доходам та відповідно до об’єктів оренди; 

- витрати на медичне обслуговування працівників залізничного 

транспорту, членів їх сімей та пенсіонерів залізничників, які не покриті доходами 

від реалізації послуг (філія «Центр охорони здоров’я») – 54,3 млн грн, планом 

2021 року не передбачені, виконання 2021 року очікується у сумі 125,4 млн грн. 

 

Рух грошових коштів 

 

Залишки грошових коштів на початок 2022 року плануються в сумі 2 078,8 

млн грн, на кінець 2022 року – в сумі 4 834,6 млн грн. 

У таблиці ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом) (рядок 3240) 

передбачені надходження від інвестиційної діяльності у сумі 11 459,6 млн грн. в 

т.ч.  

- 8 117 млн грн надходження з державного бюджету на оновлення 

рухомого складу для перевезення пасажирів та вантажів, на модернізацію та 

електрифікацію залізничної інфраструктури, реалізацію проєкту City Express, 

будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. 

Києві, та ін. 

- 3 060 млн грн надходження коштів від реалізації вантажних вагонів 

власного виробництва 

- 281 млн грн надходження коштів інвесторів по приєднанню до 

електромереж 

У проєкті фінансового плану (рядок 3260) передбачено витрати на 

інвестування у акції у сумі 14 млн грн для докапіталізації статутного капіталу 

ПрАТ СК «Інтер-Поліс» пропорційно до частки участі товариства (50,004643%). 

Інвестування передбачається здійснити у разі встановлення Національним 

банком України вимог до мінімального розміру капіталу фінансових установ 

(ВРУ 17.06.2021 прийнято відповідний законопроект №5315 «Про страхування» 

у першому читанні, проект наразі включено до порядку денного шостої сесії ВРУ 

дев’ятого скликання).» 
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У проєкті фінансового плану (рядок 3380) передбачено 4,8 млн грн 

щомісячної комісії на відшкодування витрат банку зі сплати страхового платежу 

за договорами фінансового лізингу. 

Проєктом фінансового плану на 2022 рік передбачена сплата у другому 

кварталі дивідендів в сумі 120,1 млн грн. 

 

Зобов’язання АТ «Укрзалізниця» 

 

Проєктом фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік передбачено 

залучення запозичень у сумі 54,1 млрд грн, повернення запозичень у сумі 38,4 

млрд грн (по середньорічному курсу 28,6 грн/дол. США). Станом на 01.01.2022 

року залишок основного боргу за фінансовими зобов’язаннями очікується на 

рівні 38,5 млрд грн (по курсу 28,6 грн/дол. США), на кінець 2022 року залишок 

основного боргу планується в сумі 54,5 млрд грн (по курсу 28,7 грн/дол. США). 

В 2022 році передбачено залучення запозичень у сумі 54,1 млрд грн, в тому 

числі: 

 4,3 млрд грн – кредитні кошти МФО (на електрифікацію дільниці 

Долинська-Миколаїв-Колосівка); 

 32,8 млрд грн – вибірка по кредитних лініях банків, в тому числі 

державних, та залучення нового фінансування для покриття тимчасових 

розривів ліквідності товариства (обороти) та  фінансування капітальних 

інвестицій;  

 14,2 млрд грн – залучення нового фінансування для рефінансування та 

виконання програми капітальних інвестицій; 

 2,8 млрд грн – фінансовий лізинг (отримання у користування рухомого 

складу та залізничної техніки, в тому числі кошти на програму оновлення 

вантажних вагонів).  

При цьому, вбачається можливість перерозподілу фінансування 

капітальних видатків між інструментами кредит/позика/лізинг в залежності 

від доступності фінансування. 

Погашення запозичень передбачено на загальну суму 38,4 млрд грн, в тому 

числі: 

 кредитів у сумі 37,9 млрд грн, з яких: 

 0,3 млрд грн – погашення боргу перед МФО, в тому числі залученого 

на  електрифікацію дільниці Долинська-Миколаїв-Колосівка; 

 0,5 млрд грн – погашення боргу ДП «Фінансування інфраструктурних 

проектів»; 

 32,7 млрд грн – погашення запозичень по кредитних лініях банків, в тому 

числі державних, що залучаються для покриття тимчасових розривів 

ліквідності товариства (обороти) та капітальних інвестицій; 

 4,3 млрд грн – погашення/врегулювання простроченого боргу; 

 по фінансовому лізингу 0,5 млрд грн; 
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Збільшення кредитного портфелю АТ «Укрзалізниця» на кінець 2022 року 

відбувається за рахунок залучення зобов’язань від МФО та нового залучення на 

рефінансування та виконання програми капітальних інвестицій. 

 

Фінансові витрати 

 

Фінансові витрати АТ «Українська залізниця» заплановані у сумі 

4 237,0 млн грн, що менше плану 2021 року на 472,1 млн грн або на 9,8% та 

більше очікуваного звіту 2021 року на 459,4 млн грн або на 11,9%. 

Фінансові витрати за фінансовими борговими зобов’язаннями 

АТ «Українська залізниця» заплановані у сумі 4,026 млрд грн, в тому числі:  

- витрати по довгострокових залученнях в сумі 3,67 млрд грн;  

- витрати по короткострокових залученнях в сумі 7,7 млн грн; 

- витрати на сплату відсотків по договорах фінансового лізингу 0,35 млрд 

грн.  

Збільшення фінансових витрат в порівнянні з планом 2021 року 

відбувається за рахунок залучення нового фінансування від МФО та нового 

залучення на виконання програми капітальних інвестицій.   

Крім того на 2022 рік заплановані витрати від дисконтування 

довгострокових позик працівникам, які складають 300,9 млн грн.  

 

Інші витрати 

 

Інші витрати заплановані в сумі 0,3 млн грн, що менше плану  

2021 року на 888,4 млн грн за рахунок змін подання фінансової звітності 

відповідно до Облікової політики АТ «Укрзалізниця», затвердженої рішенням 

правління від 25.03.2021 (протокол № Ц-56/33 Ком.т) доходи й витрати статті 

«списання необоротних активів» підлягають відображенню на нетто–основі. 

Позитивне сальдо від списання необоротних активів заплановано в доходах 

іншої діяльності  

 

 

 

Доходи від участі в капіталі (рядок 1110) заплановані в сумі 7,59 млн грн 

по ПрАТ «Укртранслізинг». 

(тис. грн) 

Втрати від участі в капіталі (рядок 1120) заплановані в сумі 6,82 млн грн 

по ПрАТ «Укртранслізинг». 

(тис. грн) 

 Чистий прибуток 

 

Частка, % Частка 

АТ «УЗ» 

ПрАТ 

«Укртранслізинг» 

 

15926 

 

47,67 

 

7592 

 Чистий збиток Частка, % Частка 

АТ «УЗ» 
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ПрАТ «Укртранслізинг» - асоційоване товариства з часткою участі 

47,67%. 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.  

 

Очікувані фінансові результати 
 

Фінансовий результат до оподаткування товариства планується у сумі 

1 696,7 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, складає 15,7 млн грн. 

Чистий прибуток прогнозується у сумі 1 680,9 млн грн, що менше плану 

2021 року на 1 960,3 млн грн та більше очікуваного звіту 2021 року на 

1 429,6 млн грн. 

EBITDA запланована в сумі 20 231,9 млн. грн. Рентабельність EBITDA – 

20,6%. 

До розрахунку показника «EBITDA» на 2022 рік включені нетипові 

операційні витрати згідно до рекомендацій незалежного аудитора. Відповідно до 

встановленої у Товаристві та прийнятої для аудиторів практики до нетипових 

операційних доходів/витрат відносяться доходи/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.  

 

 

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 2022 рік передбачено 

спрямування коштів до фонду розвитку виробництва в розмірі 50% від обсягу 

чистого прибутку – 1 289 млн грн.  

ПрАТ 

«Укртранслізинг» 

 

14303 

 

47,67 

 

6818 
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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. На сьогодні встановлений розмір не досягнуто.  

Таким чином проектом фінансового плану передбачені відрахування до 

резервного фонду в сумі 84,0 млн грн. 

Відповідно до пункту 57 Статуту АТ «Укрзалізниця» до виключної 

компетенції загальних зборів належать, зокрема, питання щодо затвердження 

розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 

Проєктом фінансового плану АТ «Укрзалізниця» на 2022 рік передбачено 

залишок нерозподіленого прибутку спрямувати на зменшення залишку 

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду. 

 

Щодо підвищення операційної ефективності роботи товариства  

 

На 2021-2023 роки АТ "Укрзалізниця" розробила ряд заходів, спрямованих 

на підвищення доходів, зменшення витрат, підвищення операційної 

ефективності та покращення ефективності активів. Відповідні заходи 

узагальнено до плану реалізації стратегії АТ "Укрзалізниця". 

Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

1. Збільшення 

доходів 

1.1 Збільшення 

обсягів перевезень та 

частки ринку 

1.1.1. Збільшення 

обсягів та якості 

вантажних перевезень 

Розробка, затвердження та 

впровадження портфелю (реєстру) 

послуг вантажного перевізника з 

розподілом на державно регульовані 

тарифи та вільні ціни 

Розробка, затвердження та 

впровадження маркетингового плану  

Сегментування клієнтської бази та 

впровадження сучасної системи 

продажів в кожному сегменті з 

подальшою модернізацією електронних 

систем роботи з клієнтами 

Розробка, затвердження та 

впровадження системи регулярних 

опитувань клієнтів з метою визначення 

рівня задоволеності послугами 

вантажних перевезень та врахування 

результатів опитування при 

формуванні стратегії розвитку 

вантажних перевезень 

1.1.2. Збільшення 

рівня використання 

вантажних вагонів АТ 

"Укрзалізниця" 

Збільшення частки використання 

активного парку вантажних вагонів АТ 

"Укрзалізниця" 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

1.1.3. Збільшення 

обсягів та якості 

пасажирських 

перевезень 

Розробка та затвердження стратегії 

розвитку перевезення пасажирів у 

далекому сполученні в комерційному 

та соціальному сегментах (вкл., 

моделювання пасажиропотоків, 

прогнозування потреби в рухомому 

складі, пріоритизацію 

інфраструктурних проєктів, тощо) 

Розробка та затвердження стратегії 

розвитку перевезення пасажирів у 

приміському сполученні (вкл., ТЕО та 

комерційну модель за програмою 

CityExpress та пілотними ініціативами 

за підтримки EIB) 

Розгортання функції транспортної 

аналітики та впровадження сучасної 

моделі планування маршрутів та 

формування розкладів  

Розробка та впровадження плану 

розширення залізничного сполучення з 

країнами ЄС 

Отримання додаткового доходу за 

рахунок додаткових послуг на борту 

(харчування, медіа-послуги, Wi-Fi, 

каталожна торгівля, реклама, тощо) 

Переробка та спрощення Правил 

перевезень для підвищення сервісної 

орієнтації, спрощення бюрократичних 

процедур 

Розробка та впровадження лінійки 

продуктів для B2B сегменту (leisure та 

business) 

Розгортання системи управління 

клієнтським досвідом (вкл. CRM, 

роботу зі зверненнями та комплексне 

вимірювання рівня задоволеності 

пасажирів із прив'язкою до мотивації 

персоналу) 

1.2 Внесення змін до 

тарифів 

1.2.1. Впровадження 

нової системи 

тарифоутворення 

вантажних перевезень 

Розробка, затвердження та 

впровадження комплексного тарифу на 

послуги з перевезення вантажів 

Розробка, затвердження та 

впровадження нової моделі 

ціноутворення на послуги вантажного 

перевізника (плата за користування 

вагонами, локомотивна складова, інші) 

Розробка, погодження та надання 

пропозицій до МІУ щодо змін 

існуючих державно регульованих 

тарифів (Збірник тарифів та 

коефіцієнти до тарифів) 

1.2.2. Зміна принципів 

тарифоутворення та 

рівня доходів на 

перевезеного 

пасажира 

Ініціювання дерегуляції тарифів на 

перевезення пасажирів для 

комерційного сегменту, встановлення 

ринкових тарифів та розгортання 

динамічного ціноутворення та системи 

акційних пропозицій 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

Регулярна індексація вартості квитків у 

регульованих сегментах (до 

впровадження PSO) 

1.2.3. Впровадження 

комплексу послуг з 

надання доступу до 

залізничної 

інфраструктури 

Розробка, погодження та надання 

пропозицій до МІУ щодо методики 

розрахунку тарифів на обов'язкові 

послуги доступу до інфраструктури 

Розробка, затвердження та 

впровадження тарифів на обов'язкові 

послуги доступу до інфраструктури 

Розробка, затвердження та публікація 

Network Statement 

Розробка, затвердження та публікація 

необхідних нормативних документів 

для забезпечення доступу до 

залізничної інфраструктури (правила 

рівноправного доступу, порядки 

взаємодії тощо) 

Розробка, погодження та впровадження 

електронної системи продажу послуг 

інфраструктури (в т.ч. автоматизованої 

системи складання графіків руху 

поїздів) 

1.3 Впровадження 

системи 

контрактування 

соціально-важливих 

перевезень. 

Отримання 

компенсації за 

пільгові перевезення.  

1.3.1. Отримання 

компенсації за 

перевезення пільгових 

категорій громадян 

Збільшення компенсації за пільгові 

перевезення у приміському та далекому 

сполученні (до впровадження PSO) 

1.3.2. Впровадження 

системи угод з 

надання суспільно 

важливих послуг з 

перевезення 

пасажирів 

Впровадження системи угод з надання 

суспільно важливих послуг з 

перевезення пасажирів у далекому 

сполученні. Укладання пілотної угоди з 

надання суспільно важливих послуг з 

перевезення пасажирів у далекому 

сполученні.  

1.3.2. Впровадження 

системи угод з 

надання суспільно 

важливих послуг з 

перевезення 

пасажирів 

Впровадження системи угод з надання 

суспільно важливих послуг з 

перевезення пасажирів у приміському 

сполученні. Укладання пілотної угоди з 

надання суспільно важливих послуг з 

перевезення пасажирів у приміському 

сполученні.  

1.4 Збільшення 

надходжень за 

рахунок додаткових 

послуг та зростання 

рівня збору доходів 

1.4.1. Збільшення 

доходів від послуг, 

супутніх до послуг 

перевезення вантажів 

Розробка, затвердження та 

впровадження порядку надання послуг 

маневрової тяги  

Розробка, затвердження та 

впровадження системи комплексних 

логістичних послуг  

1.4.2. Зростання рівня 

збору доходу 

Впровадження програми збільшення 

рівня збору доходів в приміському 

сполученні (огородження станцій, 

запровадження єдиної ІТ системи 

тощо) 

Впровадження он-лайн продажу 

квитків на приміські перевезення 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

Створення ефективної системи 

контролю збору доходів у далекому 

сполученні  

1.4.3. Збільшення 

доходу від 

додаткових послуг 

Отримання додаткового доходу за 

рахунок додаткових послуг на борту 

(харчування, медіа-послуги, Wi-Fi, 

каталожна торгівля, реклама, тощо) 

Системна здача площ вокзалі в оренду 

із чітким дотриманням зонування 

1.5 Збільшення 

надходжень від 

надання послуг з 

ремонту та сервісного 

обслуговування 

приватного рухомого 

складу та 

будівництва 

вантажних вагонів 

для потреб ринку 

1.5.1 Зростання 

частки Товариства в 

виконанні ремонтів та 

сервісного 

обслуговування 

вантажних вагонів 

приватних власників 

 Уніфікація умов надання послуг з  

ремонту вантажних вагонів та  

виконання ремонту їх вузлів та деталей 

для приватних власників 

Розробка, затвердження та 

впровадження методики формування 

конкурентного ціноутворення на 

послуги з ремонту вантажних вагонів їх 

вузлів та деталей для приватних 

власників 

1.5.2 Отримання 

доходів  від 

будівництва 

вантажних вагонів 

для потреб приватних 

компаній 

Розробка, затвердження та 

впровадження Каталогу вантажного 

вагонобудування та виготовлення 

запасних частин 

Розробка, затвердження та 

впровадження нової моделі 

ціноутворення щодо виробництва 

вантажних вагонів та запасних частин 

для потреб приватних компаній 

 Створення системи продажу продукції  

на ринку (вантажних вагонів та 

запасних частин для рухомого складу) 

1.5.3 Зростання рівня 

доходів від послуг з 

ремонту та сервісного 

обслуговування 

локомотивів 

приватних власників 

Уніфікація умов надання послуг з ТОіР 

локомотивів та ремонту запасних 

частин для приватних власників 

Розробка, затвердження та 

впровадження методики формування 

конкурентного ціноутворення на 

послуги ТОіР локомотивів та їх 

запасних частин для приватних 

власників 

Створення системи продажу послуг на 

ринку з ТОіР локомотивів їх  запасних 

частин  

2. Підвищення 

операційної 

ефективності 

2.1 Оптимізація 

процесів та витрат 

2.1.1. Оптимізація 

процесів та витрат 

організації вантажних 

перевезень 

Розробка, затвердження та 

впровадження програми з покращення 

операційних показників використання 

вантажних вагонів 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 
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стратегічних 

ініціатив 
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Plan - далі SIP) 

Розробка, затвердження та 

впровадження програми з покращення 

операційних показників використання 

локомотивів 

Розробка, затвердження та 

впровадження методики та 

програмного забезпечення  з 

автоматизації плану формування 

поїздів 

Розробка, затвердження та 

впровадження плану з оптимізації 

діяльності експлуатаційних 

потужностей вантажного перевізника 

(вагонні та локомотивні депо, дистанції 

навантажувально-розвантажувальних 

робіт, тощо) 

2.1.2. Оптимізація 

витрат на 

обслуговування та 

ремонти пасажирської 

вертикалі 

Розробка та впровадження ініціатив з 

оптимізації ФОП (стандартна 

структура виробничих підрозділів, 

централізація невиробничих функцій, 

укрупнення виробничих підрозділів, 

тощо) 

Розробка та впровадження програми 

ефективності закупівельної діяльності 

(забезпечення конкурентності на 

торгах, планування заздалегідь, 

усунення надмірних посередників, 

тощо)  

Підготовка та внесення змін до норм 

витрат матеріалів, міжсервісні 

інтервали, тощо 

Розробка, затвердження та 

впровадження програми оптимізації  

кількості експлуатаційних та 

ремонтних депо (концентрація 

ремонтних робіт) для зниження 

загальновиробничих витрат, 

досягнення ефекту масштабу та 

посилення контролю за якістю 

Впровадження політики управління 

запасами  

Впровадження системи перевірки 

якості виконання ремонтних робіт при 

прийманні з ремонту пасажирського 

рухомого складу 

Розробка та впровадження програми 

оптимізації непрямих / невиробничих 

витрат (напр., витрати на безпеку) 

Визначення непрофільних видів 

діяльності у сфері пасажирських 

перевезень та реалізація пілотного 

проєкту з  передачі їх на аутсорсинг 

2.1.3. Оптимізація 

витрат на 

обслуговування та 

Розробка, затвердження та 

впровадження плану з оптимізації 

процесів обслуговування та ремонту 

залізничної інфраструктури (у т.ч. 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

ремонти залізничної 

інфраструктури 

зменшення ручної праці, 

автоматизація, механізація та інновації) 

Розробка та затвердження оновлених 

норм, що регулюють кількість та склад 

працівників при виконанні робіт з 

обслуговування та ремонту залізничної 

інфраструктури 

Визначення видів діяльності, які 

можуть бути передані на аутсорсинг, та 

реалізація пілотного(-их) проєкту(-ів) 

2.1.4 Оптимізація 

ремонтної та сервісної 

діяльності  філії "УЗ 

Локо Сервіс" та філії 

"УЗ Вагон Сервіс" 

Розробка, затвердження та 

впровадження системи ощадливого 

виробництва 

Впровадження програми 

енергозбереження 

Розробка, затвердження та 

впровадження програми оптимізації 

виробничих потужностей та 

технологічних процесів. 

Впровадження програми внутрішньої 

кооперації між підрозділами АТ 

"Укрзалізниця"  

3. Підвищення 

ефективності 

активів 

3.1 Модернізація 

рухомого складу та 

інфраструктури 

3.1.1. Реалізація 

програми з оновлення 

тягового рухомого 

складу 

Розробка, затвердження та 

впровадження плану з ремонту та 

оновлення тягового рухомого складу 

(локомотиви) з урахуванням його 

економічної ефективності 

3.1.2. Реалізація 

програми з оновлення 

вантажного рухомого 

складу 

Розробка, затвердження та 

впровадження плану з ремонту та 

оновлення рухомого складу (вантажних 

вагонів) з урахуванням його 

економічної ефективності 

3.1.3. Реалізація 

програми з оновлення 

інфраструктури 

Розробка, затвердження та 

впровадження плану з оновлення 

інфраструктури (реконструкція та 

капітальний ремонт колії) з 

урахуванням його економічної 

ефективності 

3.1.4 Реалізація 

програми з оновлення 

пасажирського 

рухомого складу 

Розробка довгострокової стратегії 

розвитку маршрутів пасажирських 

перевезень з урахуванням кількості 

денних/нічних поїздів для визначення 

довгострокової стратегії закупівель 

рухомого складу та вимог до 

інфраструктури  

Реалізація програми ремонтів 

відповідно до затвердженого 

фінансового плану, вкл. програми 

капітально-відновлювальних ремонтів 

Закупівля нового рухомого складу 

відповідно до затвердженого 

фінансового плану (вкл., проєкти із 

державним фінансуванням) 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

Ініціювання державно-цільової 

програми з оновлення пасажирського 

рухомого складу на 2022-2024 роки 

3.1.5 Модернізація 

виробничих 

потужностей 

Розробка, затвердження та 

впровадження програми технічного 

переоснащення  виробничих та 

ремонтних потужностей вертикалі 

"Виробництво та Сервіс"  АТ 

"Укрзалізниця" 

3.2. Запровадження 

Державно-приватного 

партнерства (ДПП) 

3.2.1. Реалізація 

пілотного проєкту 

ДПП з концесії 

вокзалів 

Реалізація пілотного проєкту ДПП з 

концесії вокзалів 

3.3 Оптимізація 

непрофільних та 

надлишкових активів 

3.3.1. Збільшення 

доходів від 

оптимізації 

непрофільних та 

надлишкових активів 

Розробка, затвердження та 

впровадження плану 

утилізація/списання/продажу 

застарілого та надлишкового рухомого 

складу з урахуванням довгострокового 

плану ремонту та оновлення рухомого 

складу 

3.3.2. Оптимізація 

залізничної мережі 

Розробка та затвердження переліку 

малодіяльних дільниць інфраструктури 

та підготовка пропозицій Уряду та 

місцевим органам влади щодо 

зниження витрат на їх обслуговування 

(компенсації, оптимізація, тощо 

3.3.3. Оптимізація 

центрів ремонту 

рухомого складу 

Розробка, затвердження та 

впровадження плану приведення 

центрів ремонту рухомого складу  у 

відповідність до потрібних обсягів 

виробництва 

3.4. Збільшення 

доходів від реалізації 

оборотних активів 

3.4.1 Збільшення 

доходів від реалізації 

металобрухту  

Розробка, затвердження та 

впровадження плану утилізації/ 

списання/ продажу застарілого та 

надлишкового рухомого складу з 

урахуванням довгострокового плану 

ремонту та оновлення рухомого складу 

Розробка, затвердження та 

впровадження плану 

утилізація/списання/продажу 

застарілих та надлишкових основних 

засобів з урахуванням програми 

технічного переоснащення та програми 

енергозбереження 

4. Загально 

корпоративні 

перетворення 

4.1 Реорганізація 

товариства 

(анбандлінг) 

4.1.1. Виділення 

вертикалі вантажних 

перевезень в окремий 

бізнес-підрозділ 

Організаційне та фінансове 

виокремлення вантажного перевізника 

від іншої діяльності АТ "Укрзалізниця" 

Розробка, затвердження та 

впровадження Стратегії розвитку 

вантажного перевізника 

Розробка, затвердження та 

впровадження Стратегії розвитку 

контейнерних перевезень 

4.1.2 Виділення 

вертикалі 

пасажирських 

Запровадження нової ефективної 

організаційної структури вертикалі 

пасажирських перевезень 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

перевезень в окремий 

бізнес-підрозділ 

Передача функціоналу з оперування 

пасажирськими локомотивами до 

вертикалі пасажирських перевезень 

4.1.3 Виділення 

вертикалі 

інфраструктури в 

окремий бізнес-

підрозділ 

Організаційне та фінансове 

виокремлення оператора 

інфраструктури від іншої діяльності АТ 

"Укрзалізниця" 

Розробка, погодження та надання 

пропозицій до державної стратегії 

розвитку та утримання залізничної 

мережі 

Розробка моделі надання доступу до 

вокзальних комплексів (в т.ч. 

приватних чи комунальних 

пасажирських операторів) 

4.1.4 Виділення 

вертикалі 

виробництва в 

окремий бізнес-

підрозділ 

Організаційне та фінансове 

виокремлення  філії "УЗ Локо Сервіс" 

від іншої діяльності АТ "Укрзалізниця" 

Організаційне та фінансове 

виокремлення філії "УЗ Вагон Сервіс" 

від іншої діяльності АТ "Укрзалізниця" 

Розробка, затвердження та 

впровадження Стратегії розвитку  філії 

"УЗ Локо Сервіс" 

Розробка, затвердження та 

впровадження бізнес-плану  філії "УЗ 

Локо Сервіс" на 3 роки 

Розробка, затвердження та 

впровадження Стратегії розвитку філії 

"УЗ Вагон Сервіс" 

Розробка, затвердження та 

впровадження бізнес-плану філії "УЗ 

Вагон Сервіс" на 3 роки 

5. Загально 

корпоративні 

перетворення 

5.1. Забезпечення  

АТ "Укрзалізниця" у 

кваліфікованому та 

ефективному 

персоналі 

5.1.1.Підвищення 

привабливості  

АТ "Укрзалізниця" як 

роботодавця 

Розробка, затвердження та 

впровадження політики внутрішніх 

комунікацій АТ "Укрзалізниця" 

Запровадження системи щорічного 

соціологічного дослідження щодо рівня 

задоволеності працівників АТ 

"Укрзалізниця" 

5.1.2.Підвищення 

зацікавленості молоді 

до залізничних 

професій 

Впровадження дуальної форми 

навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти та фахівців у закладах вищої 

освіти для залізничної галузі 

Розроблення АТ "Укрзалізниця" 

професійних стандартів на модульно-

компетентнісній основі з визначених 

професій 

5.1.3. Підвищення 

ефективності 

рекрутингу  

Розробка, затвердження та 

впровадження Програми з 

автоматизації процесу рекрутингу 

(Розробка та затвердження Технічного 

завдання, плану з атоматизації процесу 

рекрутингу) 



36 

 

Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

Розробка, затвердження та 

впровадження Плану з формування та 

розвитку кадрового резерву 

5.1.4.Розвиток 

персоналу та 

підвищення 

ефективності 

Створення філії "Центр професійного 

навчання" АТ "Укрзалізниця" 

Розробка, затвердження та 

впровадження Програми товариства, 

що забезпечить можливість залучення 

робітників основних професій до 

виконання робіт за гостродефіцитними 

суміжними професіями 

5.2. Боротьба з 

корупцією 

5.2.1. Підвищення 

прозорості діяльності  

товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Проведення оцінки комплаєнс-ризиків 

у діяльності Товариства  

Впровадження в Товаристві системи 

комплаєнс менеджменту відповідно до 

міжнародних стандартів у сфері 

комплаєнсу 

5.3. Підвищення 

рівня безпеки на 

залізничному 

транспорті 

5.3.1.Формування 

ефективної системи 

безпеки руху 

Розробка, затвердження та 

впровадження Програми (прогнозної) 

впровадження технічних заходів 

безпеки руху на 2022-2026 роки АТ 

"Укрзалізниця". 

Розроблення стандарту. Безпека руху. 

Система управління безпекою руху  АТ 

"Укрзалізниця". Основні положення. 

Розроблення стандарту підприємства 

"Система управління безпекою руху. 

Методика оцінки ризиків ". 

Розроблення нормативного документу 

"Політика безпеки руху залізничного 

транспорту". 

Запровадження стандарту Безпека 

руху. Система управління безпекою 

руху. Внутрішній аудит (нагляд, 

контроль). 

5.4. Запровадження 

політик HSE  

5.4.1. Підвищення 

рівня безпеки праці та 

промислової безпеки  

Розробка, затвердження  та 

впровадження стандартів Системи 

управління охороною праці відповідно 

до вимог чинного законодавства 

України та міжнародних стандартів 

5.4.2. Розвиток 

системи екологічного 

менеджменту  

Розробка, затвердження  та 

впровадження довгострокової 

програми зі зменшення забруднення 

навколишнього природного 

середовища (в т.ч. відповідно до 

міжнародного стандарту ISO 

14001:2015) 

5.4.3. Надання 

соціальних послуг на 

гідному рівні 

Імплементація заходів Стратегії 

розвитку персоналу АТ "Укрзалізниця" 

в частині забезпечення персоналу 

якісними медичними та соціальними 

послугами. 

5.5. Підвищення 

якості управління 

діяльністю 

5.5.1. Підвищення 

якості 

корпоративного 

управління 

Впровадження ситеми управлінських 

звітів 

Проведення оцінки рівня 

корпоративного управління 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

Розробка, затвердження та 

впровадження програми з 

дебюрократизації процесів товариства 

5.5.2. Запровадження 

довгострокового 

планування 

інвестицій̆  

Розробка, затвердження та 

впровадження довгострокової̈ 

інвестиційної програми (5 років) 

Розробка та затвердження 

Інвестиційної політики  

АТ "Укрзалізниця"  

Створення Інвестиційного комітету АТ 

"Укрзалізниця" 

5.5.3. Удосконалення 

системи  зовнішньої 

комунікації  з 

ключовими 

стейкхолдерами та 

удосконалення 

системи звітування 

ESG  

Розробка, затвердження та 

впровадження системи регулярної 

публікації показників діяльності АТ 

"Укрзалізниця" 

Впровадження системи регулярного  

звітування з урахуванням 

стандартів/аспектів  ESG 

5.5.4. Забезпечення 

інформаційної 

безпеки 

Розробка, затвердження та 

впровадження Політики інформаційної 

безпеки АТ "Укрзалізниця" 

Створення єдиного ситуаційного 

центру оперативного реагування  на 

інциденти з кібербезпеки  

Розробка, затвердження та 

впровадження системи пошуку 

вразливостей інформаційної 

інфраструктури 

Створення резервного центру обробки 

даних 

5.5.5. Підвищення 

ефективності ІТ 

послуг 

Розробка та затвердження Стратегії ІТ 

та плану її реалізації 

Створення ефективної організаційної 

структури з надання ІТ послуг в АТ 

"Укрзалізниця" 

5.5.6. Впровадження 

єдиної  технічної 

політики та політики 

управління якістю 

Розробка та затвердження єдиної 

технічної політики, та плану  її 

впровадження 

Розробка та затвердження політики 

управління якістю та плану  її 

впровадження 

Розробка та затвердження політики 

енергоменеджменту  та плану  її 

впровадження 

5.5.7. Підвищення 

ефективності 

закупівельної 

діяльності 

Розробка, затвердження та 

впровадження закупівельної Стратегії 

АТ "Укрзалізниця" 

5.5.8. Підвищення 

ефективності 

фінансових функцій 

Централізація функцій бухгалтерського 

та податкового обліку на рівні 

галузевих служб регіональних філій  

Централізація функцій бухгалтерського 

та податкового обліку у філіях  

Централізація функцій казначейства, у 

т.ч. автоматизація процесів 

казначейства 
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Стратегічний 

напрямок 

Ключові стратегічні 

ініціативи 

Стратегічні 

програми в рамках 

стратегічних 

ініціатив 

Проєкти та заходи Плану реалізації 

Стратегії (Strategy Implementation 

Plan - далі SIP) 

Впровадження  системи бюджетування 

в АТ «Укрзалізниця» на базі 

програмного продукту АС "ПВК 

Бюджету" 

Впровадження системи трирічного 

фінансового планування   

Створення сервісних центрів 

(сервісного центру) цінової роботи 

5.5.9. Покращення 

ефективності 

юридичної підтримки 

товариства 

Розробка та впровадження 

автоматизованої інформаційно-

реєстраційної бази (системи) договірної 

роботи 

Впровадження автоматизованої 

інформаційно-реєстраційної бази 

(системи) претензійно-позовної роботи 

Створення сервісних центрів з 

правового забезпечення   

5.5.10. Впровадження 

ERP 

Впровадження ERP системи згідно з 

затвердженим планом 

5.5.11. Підвищення 

ефективності HR-

функцій 

Централізація HR-функцій шляхом 

утворення регіональних центрів 

управління персоналом 

Розроблення та завтердження систем 

управління організаційними 

структурами, положеннями, 

посадовими інструкціями та бізнес-

процесами АТ "Укрзалізниця" 

Впровадження систем управління 

організаційними структурами, 

положеннями, посадовими 

інструкціями та бізнес-процесами АТ 

"Укрзалізниця" 

 

Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів,  

платежів до бюджетів  

 

На 2022 рік АТ «Укрзалізниця» заплановано сплатити податків та зборів 

до бюджету у сумі 28 020,1 млн грн, що на 3 362,1 млн грн або на 13,6% більше 

плану 2021 року та на 729,1 млн грн або на 2,7% більше прогнозу на 2021 рік. 

При цьому до державного бюджету планується сплатити в 2022 році –                    

9 905,1 млн грн, до місцевого бюджету – 9 068,1 млн грн, до державних цільових 

фондів – 9 046,9 млн грн. 

Сплата податків до державного бюджету у 2022 році у порівнянні з планом 

минулого року зросла на 2 160,4 млн грн або на 27,9% та на 565,1 млн грн або на 

6,1% у порівнянні з очікуваною сплатою. 

Зростання відбулося за рахунок збільшення сплати:  

- податку на прибуток на 31 млн грн або у 5,2 рази у порівнянні з планом 

минулого року, що відбулося за рахунок планування нарахування авансового 

внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів за 2021 рік в сумі                    
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21,6 млн грн відповідно до підпункту 57.1.1 пункту 57.1 статті 57 Податкового 

кодексу України; 

- податку на додану вартість на 1 774,6 млн грн або 35,2%, на що вплинуло 

збільшення обсягів реалізації товарів, робіт та послуг, які оподатковуються за 

основною ставкою; 

- податку на доходи фізичних осіб на 251,3 млн грн або на 12,6% за рахунок 

введення повного робочого тижня. 

Сплата податків до місцевого бюджету у 2022 році в порівнянні з планом 

минулого року збільшилась на 1 020,4 млн грн або на 12,7% та на 167,3 млн грн 

або на 1,9% у порівнянні з очікуваною сплатою. 

Збільшення відбулось за рахунок зростання: 

- сплати податку на доходи фізичних осіб на 474 млн грн або на 9,5% за 

рахунок зростання витрат на оплату праці; 

- сплати земельного податку на 500 млн грн або на 16,7%; 

- сплати інших податків, зборів та платежів на 46,4 млн грн або на 25,4%, що 

пов’язано із збільшенням сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. Це пояснюється тим, що наразі триває процес 

переоформлення/оформлення об’єктів нерухомого майна, відмінного від 

земельної ділянки на Товариство і, відповідно, призводить до зростання 

нарахування та сплати податку на нерухоме майно.  

Слід зазначити, що на 2022 рік сплата акцизного податку запланована у 

рядку 2124 інші податки та збори, оскільки відповідно до п)16 ст.64 Бюджетного 

кодексу України, його віднесено до складу доходів місцевих бюджетів. 

Сплата інших податків, зборів та платежів на користь держави у 2022 році 

у порівнянні з планом минулого року зросла на 181,3 млн грн або на 2,1%, що 

відбулося переважно за рахунок збільшення сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове страхування на 819,1 млн грн або на 10,1%, що пов’язано із 

запланованим зростанням витрат на оплату праці. 

В розрахунках прогнозної сплати дивідендів до державного бюджету 

(рядок 2131) застосований базовий норматив відрахування частки прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів у розмірі 50% для асоційованих 

господарських товариств, 100% акцій яких належить АТ «Укрзалізниця» та 30% 

для АТ «Укрзалізниця» (юридична особа). 

Розрахунок прогнозної сплати дивідендів по підприємствах та 

товариствах, які входять до складу АТ «Укрзалізниця» та мають 100% розміру 

державної частки у статутному капіталі АТ «Укрзалізниця» наводиться нижче. 

           тис. грн 



40 

 

 
Загальна сума відрахування частини чистого прибутку господарськими 

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

належать державі, на виплату дивідендів на державну частку в 2022 році за 

підсумками 2021 року АТ «Укрзалізниця» (юридична особа) разом з 

асоційованими господарськими товариствами очікується в сумі 120,1 млн грн. 

 

Капітальні інвестиції 

 

Проектом плану на 2022 рік передбачається освоєння капітальних 

інвестицій АТ «Українська залізниця» на суму 29 989,5 млн грн, у тому числі за 

рахунок таких джерел: 

- власних коштів (амортизації, ФРВ) – 15 622,8 млн грн; 

- залучених коштів (кредиту / лізингу) – 7 374,7 млн грн; 

- коштів держбюджету – 6757,8 млн грн; 

- інших джерел (коштів інвесторів) – 234,2 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 загальну суму 21 474,9 млн грн. або 71,6% загального обсягу 

капітальних інвестицій (у тому числі на оновлення рухомого складу – 

14 825,8 млн грн, капітальний ремонт (реконструкцію) колії і стрілочних 

переводів та переїздів – 6 649,1 млн грн). 

2022 рік

норма 

відрахування, 

%

1 АТ "Укрзалізниця" 40075815 100 330 574 99 172 30

2
ПрАТ "Дніпропетровський 

ТРЗ"
00659101 100 21 355 10 678 50

3 ПрАТ "Запорізький ЕВРЗ" 01056273 100 -62 398 50

4 ПрАТ "Львівський ЛРЗ" 740599 100 2 967 1 484 50

5 ПрАТ "Київський ЕВРЗ" 00480247 100 3 245 1 623 50

6 ПрАТ "КЕЗ "Транссигнал" 00260652 100 36 18 50

7
ПрАТ "Коростенський 

завод ЗБШ" 00282406 100
-31 335 50

8 ПрАТ "Гніванський ЗСЗБ" 00282435 100 -27 679 50

9 ТОВ "Збут Енерджи ЛТД" 42588390 100 13 916 6 958 50

10 ТОВ "УЗ Карго Вагон" 42598807 100 0 50

11 ПрАТ "СК ТАСТ- Гарантія" 13915014 65,6 522 171 33

12
ПрАТ  "Страхова компанія 

"Інтер-Поліс" 19350062 50,0
143 36 25

РАЗОМ 251 346 120 140 Х

№ 

з/п

Найменування 

господарської організації

Код за 

ЄДРПОУ

сплата дивідендів
Розмір 

державної 

частки у 

статутному 

капіталі, %

Очікуваний 

чистий 

прибуток/збиток 

за 2021 рік 
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Передбачається придбання/виготовлення рухомого складу на загальну 

суму 6 881,7 млн грн, зокрема: 

- 1 496 одиниць вантажних вагонів виготовити на вагоноремонтних заводах 

товариства на суму 2 550 млн грн; 

- 110 одиниць пасажирських вагонів на суму 3 053,5 млн грн за рахунок 

коштів державного бюджету; 

- електропоїзд на суму 416 млн грн за рахунок коштів державного 

бюджету; 

- 3 одиниці дизель-поїздів на суму 420,2 млн грн, у тому числі одна 

одиниця на 140 млн грн за рахунок коштів державного бюджету ; 

- 8 одиниць рейкозварювальних машин, 2 мотовози та 6 автомотрис на 

загальну суму 442 млн грн через механізм фінансового лізингу. 

Планується здійснити модернізацію основних засобів на суму 

5 316,5 млн грн, у тому числі: 

рухомого складу на суму 4 509,9 млн грн: 

- вантажних вагонів на – 848 млн грн; 

- тягового рухомого складу на – 1 970,3 млн грн; 

- моторвагонного рухомого складу на – 988,1 млн грн; 

- пасажирських вагонів на – 582,1 млн грн; 

- колійного та іншого рухомого складу – 121,4 млн грн; 

інших основних засобів на суму 806,6 млн грн, зокрема на: 

- 190 млн грн на модернізацію та технічне переоснащення пристроїв СЦБ 

та зв’язку; 

- 176,9 млн грн на модернізацію тягових підстанцій, пристроїв енергетики, 

у тому числі 128,3 млн грн на реалізацію Інвестиційної програми з розподілу 

електричної енергії Товариства. 

 

Ефект від інвестиційних програм 
 

Пріоритетним напрямом інвестиційного плану АТ «Укрзалізниця» (далі 

також – Товариство) на 2022 – 2024 рр. є оновлення залізничного рухомого 

складу (придбання нового, модернізація та капітальний ремонт наявного парку), 

що дозволить скоротити експлуатаційні витрати, витрати на обслуговування та 

ремонт Товариства, збільшити швидкісні характеристики рухомого складу та 

покращити якість послуг з перевезень та комфорту проїзду пасажирів. 

Програми, спрямовані на ремонт та будівництво залізничної 

інфраструктури (колії, стрілочні переводи, переїзди, тощо), у т.ч. з 

електрифікації окремих дільниць, мають на меті подовжити корисний термін 

експлуатації даної інфраструктури, збільшити швидкість руху залізничного 

транспорту, скоротити експлуатаційні витрати Товариства. Окремі проекти даної 

програми забезпечать стійке залізничне сполучення між Україною та 

Європейським Союзом, що стане запорукою розвитку співпраці, культурного 

обміну, економічного розвитку та партнерства. 


