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НЕДОЛІКИ 

• Висока вартість перевезення на 
великі відстані 

• Безпека руху 
• Стан дорожньої мережі України 
• Терміновість розвантаження  
(висока вартість простоїв) 

НЕДОЛІКИ 
 

• Невисока маневреність 
• Висока вартість перевезення 
на малі відстані 

• Великі капіталовкладення 
при необхідності створення 
нового транспортного 
коридору 

ПЕРЕВАГИ 
• Високий транспортний 
потенціал 

• Регулярність 
• Універсальність 
• Незалежність від природних 
чинників 

• Доставка на великі відстані 
• Налагоджена система 
вантажно-
розвантажувальних операцій 

• Значна вантажопідйомність 

ПЕРЕВАГИ 
• Маневреність  “від дверей до 
дверей” 

• Висока швидкість поставки 
• Поставка без проміжних 
перевантажень 

• Менш жорсткі вимоги до 
упакування продукції 

• Невеликі капіталовкладення в 
освоєння малого вантажообігу на 
короткі відстані 
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Відстань, км 

Порівняльний аналіз вартості перевезень автомобільним та 
залізничним транспортом на тарифні відстані, грн. за 1 т/км  

Залізничний транспорт 

Автомобільний транспорт 
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Роки 

Структура залізничного тарифу на перевезення 
 1 т скрапленого газу (78% росту за 2013-2017 рр.) 

Інфраструктурна складова (сх.5) 

Повернення порожньої 
цистерни (сх.14) 

Подача-забирання вагона на 
під‘їздні колії 



На внутрішньому ринку: 
ü  зниження обсягів внутрішніх перевезень СВГ залізницею через зменшення 

виробництва та відтік обсягів перевезень на автотранспорт 
ü  невиважена тарифна політика Укрзалізниці (поділ вантажів на класи, перехресне 

субсидування пасажирських перевезень) 
ü  низька якість транспортних послуг Укрзалізниці (низька комерційна швидкість)   
ü  старіння основних виробничих фондів 

 
 На зовнішньому ринку: 

ü  введення з 05.11.2016р. конвенційного обмеження використання вагонів                        
ПАТ «Укрспецтрансгаз» при експорті газу з території РФ 

ü  обмеження використання вагонів українських перевізників з території Білорусі при 
експорті газу в Україну (порушення умов Incoterms, вимог СОТ) 

 

На внутрішньому ринку: 
ü  збільшення обсягів залізничних перевезень СВГ за рахунок: 

•  диверсифікації імпортних поставок СВГ, в т.ч. морських  
•  збільшення внутрішнього виробництва СВГ та запуск нафтохімічних комплексів   

ü  забезпечення формування економічно обґрунтованих тарифів 
ü  участь представників профільних галузей в розробці залізничних тарифів 
  
На зовнішньому ринку: 

ü  державна підтримка з метою захисту національного ринку транспортних послуг та розвитку 
української транспортної інфраструктури 

ü  усунення дискримінації перевізників за ознакою належності парку (ресурсний націоналізм) 

Пр
об
ле
м
и 

Ш
ляхи виріш

ення 



Драйвери 
залізничних 
перевезень 
СВГ 

Підвищення 
якості 

транспортних 
послуг 

Залучення 
додаткових 
обсягів 

перевезень 

Ліквідація 
принципу 
перехресного 
субсидування 

Інвестиційне 
оновлення 

Диверсифікація 
географії 
поставок 

Нові логістичні 
технології 

Зміна структури 
залізничних 
тарифів  

ПЕРСПЕКТИВИ 



ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ГЕОГРАФІЇ ПОСТАВОК СВГ 

Румунія 

Білорусь 

Морські 
поставки 

*Україна-Польща, 
 колія 1520мм 

Відстань, 
км 

Ягодин-Дорогуськ 10 
Ягодин-Дорогуськ-Бжезно 29 
Ягодин-Дорогуськ-Завадувка 40 
Ягодин-Дорогуськ-Біерава 468 

Ізов-Грубешув 9 
Ізов-Грубешув-Замосць 82 
Ізов-Грубешув-Голухув 282 
Ізов-Грубешув-Сендзишув 320 
Ізов-Грубешув-Славкув 396 

Словаччина 



Основні оператори залізничних перевезень СВГ в Україні: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАТ “Укрспецтрансгаз” володіє парком залізничних вагонів-цистерн в 

кількості 1235 одиниць об’ємом котла 54 м³, 75м³, 85 м³ 
Транспортний потенціал становить 500 тис. тонн на рік. 
 
ПАТ “Укргазвидобування” володіє парком залізничних вагонів-цистерн 

в кількості 230 одиниць об’ємом котла 75 м³. 
Транспортний потенціал становить 120 тис. тонн на рік. 



ПАТ «Укрспецтрансгаз» сьогодні це: 
 

ü  наданн я по с лу г з пере ве зе н н я 
скраплених газів у власних залізничних 
вагонах-цистернах та автомобільним 
транспортом 

ü  ремонт та технічне обслуговування  
спеціалізованих газових вагонів-цистерн 

ü  приймання, зберігання, перелив та 
реалізація скрапленого газу 

Укрспецтрансгаз: понад 50 років на ринку СВГ 



Надійність та безпека перевезень 
 

•  Парк вагонів-цистерн 

•  Власна логістична інфраструктура 

•  Атестована ремонтна база 

     та випробувальні лабораторії 

•  Спеціально навчений персонал 

•  Аварійна бригада 
 



Технологічні можливості ремонтної бази 
 

•  Д е г а з а ц і я  ц и с т е р н  а з о т о м , 
пропарювання та внутрішня очистка 
•  Ремонт, технічне опосвідчення та 
гідравлічне випробування цистерн  
•  Ремон, регулювання  та випробування 
запірно-запобіжної арматури цистерн 
•  Фарбування, нанесення трафаретів та 
знаків 

•  Всі види технологічного та аварійного 
переливу СВГ з вагонів-цистерн  

•  Перевантаження СВГ з вагонів-
цистерн в автоцистерни 

•  Ремонт, реконструкція та технічне 
діагностування цистерн для ГНС  
Всі роботи виконуються у 

відповідності до вимог Технічного 
регламенту пересувного обладнання, 

що працює під тиском. 
 
 



Приймання, зберігання, перелив та реалізація 
скрапленого газу 

 
 завод-виробник → залізниця → ГНС → автотранспорт → роздрібна торгівля 



77503, Україна, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Промислова, 3   
Тел.: (03477) 2-53-10, Факс: (03477) 2-53-11, E-mail: trgaz@ustg.com.ua 


