20 січня відбулося урочисте відкриття контакт-центру
Укрзалізниці з організації перевезень вантажів. Завдяки новому сервісу, створеному на базі ДП “Український транспортнологістичний центр” (УТЛЦ), клієнти мають можливість в одному місці отримувати повну інформацію стосовно організації
перевезень вантажів.

Як зазначив перший заступник
генерального
директора
Укрзалізниці Віталій Жураківський,
основною метою створення контакт-центру є вдосконалення процесу надання послуг користувачам транспортної інфраструктури.
Завдяки контакт-центру здійснюватиметься переорієнтація технології
взаємодії із замовником на режим
он-лайн спілкування з оперативним
вирішенням проблемних питань.
За словами директора УТЛЦ
Володимира Іващука, створений
контакт-центр покликаний надаваОновлення основних фондів, зокрема парку рухомого
складу, було одним із пріоритетів роботи Укрзалізниці у
минулому році. Протягом 2013
року придбано 723 вантажні піввагони, 9 електровозів постійного струму (для Придніпровської
залізниці), щебенеочисну машину, а також машину для виправки та рихтування колії.
Крім того, торік відбувся суттєвий поступ у реалізації Програми
оновлення локомотивного парку
залізниць, розрахованої до 2016
року. Зокрема укладено договори
фінансового лізингу на придбання 350 вантажних електровозів,
у тому числі 280 – постійного
струму та 70 – змінного. За цими
угодами заводи-виробники вже
виготовили для залізниць України
19 локомотивів. У 2014 році підприємства планують побудувати
67 вантажних електровозів постійного струму, а також 5 вантажних
електровозів змінного струму. Ця
техніка поновить парки Донецької,
Львівської, Придніпровської та
Одеської залізниць.
На 2014 рік Укрзалізниця знову
внесла свої пропозиції до проекту
державного бюджету на 2014 рік
про виділення коштів на придбання нових пасажирських вагонів та
приміських поїздів. Зокрема на

ти інформаційну підтримку вантажовласникам та експедиторам під
час організації вантажних перевезень і є відправним пунктом проекту з формування національного
логістичного координатора.
– На першому етапі контактцентр зосередить свою роботу на
взаємодії з вантажовідправниками
та операторами, а в перспективі
стане координатором усього логістичного ланцюга, який забезпечуватиме взаємозв’язок із різними
організаціями, відомствами та міністерствами, – зазначив Володимир

оновлення пасажирського рухомого складу у держбюджеті 2014
року запропоновано передбачити
5,934 млрд грн. Цього достатньо
для закупівлі близько 300 купейних вагонів, що курсуватимуть у
міждержавному та внутрішньому
сполученнях, 100 плацкартних
вагонів, 52 вагони СВ, 41 пасажирського вагона, пристосованого
для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, та 7
спеціалізованих вагонів.
На оновлення рухомого складу для приміських перевезень
Укрзалізниця запропонувала за-

Іващук. – Технологію роботи контакт-центру побудовано на постійному нарощуванні сервісних функцій завдяки розширенню зв’язків із
контрагентами (експедиторами, автоперевізниками, судноплавними
компаніями тощо).
На початковому етапі контакт-центр виконуватиме функції
з прийому звернень від користувачів послуг, їхньої обробки,
систематизації та організації зворотного зв’язку для вирішення
питань, інформування клієнтів
про стан виконання замовлення
від підписання договору до остаточного розрахунку, а також надання іншої довідкової інформації
в режимі он-лайн.
Звернення
приймаються
на багатоканальний телефон
контакт-центру
за
номером
+38(044)222-02-12 (залізничний
5-22-22), факсом +38(044)309-7915 (залізничний 5-79-15) або на
e-mail info_cargo@uz.gov.ua та
info_cargo@utlc-uz.com.ua. Крім
того, відповіді на найбільш актуальні запитання можна отримати
на офіційному web-сайті УТЛЦ.
За інформацією прес-центру
Укрзалізниці, упродовж перших
трьох днів роботи до контакт-центру надійшло понад 60 звернень у
телефонному режимі. Найбільше
звернень від учасників процесу
перевезень вантажів стосуються
узгодження плану перевезень, порядку укладення договору, оплати
за перевезення, оформлення документів в автоматизованій системі обліку та інших питань.

планувати у держбюджеті понад
4,05 млрд грн. Ці кошти необхідні
на закупівлю 39 нових електропоїздів та 10 дизель-поїздів.
Окрім цього, проектом плану
капітальних інвестицій на 2014 рік
за рахунок власних та кредитних
коштів, а також на умовах фінансового лізингу планується придбати 59 одиниць вантажних електровозів, 1517 вантажних вагонів,
2 інспекційні поїзди, 17 одиниць
колійного та іншого рухомого складу, 2 міжрегіональні електропоїзди
виробництва ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.

Залізнична галузь України – один із найбільших платників податків у державі. В умовах зменшення доходів від звичайної діяльності у минулому році, за попередніми даними, залізниці України
загалом сплатили до бюджету і державних цільових фондів 12,7
млрд грн поточних податків та обов’язкових платежів, у тому числі
до державного бюджету – 3,8 млрд грн.
Попри зменшення фінансових надходжень, у 2013 році, відповідно
до умов галузевої угоди, залізничникам підвищували годинні тарифні
ставки та посадові оклади – середньомісячна заробітна плата на кінець
минулого року становила 3973,6 грн, що на 214,4 грн більше, ніж за підсумками 2012 року.
Обсяги вантажних перевезень порівняно з 2012-м зменшилися на
3% і становили 443,6 млн тонн вантажів, зокрема транзитні перевезення
скоротилися на 18,8%. Обсяг вантажообігу – 224,4 млрд тонно-км, що на
5,6% менше підсумків 2012 року.
За минулий рік залізниці України отримали від звичайної діяльності
на 3,5 млрд грн менше від запланованих обсягів та на 4,4 млрд грн менше, ніж у 2012 році. Попри це загальний фінансовий результат роботи
залізниць України за 2013 рік є позитивним.

За інформацією Головного комерційного управління
Укрзалізниці, заходи, спрямовані у минулому році на більш ефективне використання вантажних вагонів, дозволили зменшити на 2,02
год. (або на 8,3%) середній час користування вагонами на під’їзних
коліях промислових підприємств у порівнянні з 2012 роком.
Найефективнішою є робота підприємств із вантажними вагонами
на Придніпровській залізниці, де середній час простою під вантажними операціями на під’їзних коліях підприємств зменшено на 6,28 год.,
тобто майже на 20%. На Львівській залізниці цей показник склав 1,96
год. (9,7%), на Південній − 1,86 год. (9,6%), Південно-Західній − 0,93 год.
(3,8%), Донецькій − 0,82 год. (3,2%), Одеській − 0,58 год. (3,2%).
Більш продуктивне використання вагонів відбувається за рахунок
скорочення їхнього обігу та часу знаходження під операціями навантаження-вивантаження, рівномірності відправлення продукції впродовж
місяця, якісного управління вантажопотоками, своєчасного оформлення перевізних документів та утримання інфраструктури в належному
технічному стані.
У 2013 році обіг вантажного вагона становив 7,54 доби – 106,4% до
планового завдання, навантаженого вагона – 3,29 доби (103% до плану).
Середньодобовий робочий парк вагонів – 144641 одиниця (97,9% до плану та 119,7% до показника 2012 року). Середньодобове навантаження
на залізницях України – 1,034 млн тонн (98,5% до плану та 100,1% до
2012 р.). Простій вагонів під однією вантажною операцією – 56,7 год.
(99,9% до плану). Простій вагонів на одній технічній станції – 8,7 год.
(110,2% до плану та 94,8% до 2012 року). Простій транзитного вагона у
навантаженому стані на одній технічній станції становив 5,9 год.

За інформацією Головного пасажирського управління
Укрзалізниці, під час новорічних та різдвяних свят – із 25 грудня
2013 року по 13 січня 2014 року – поїздами дальнього сполучення
(графіковими і додатковими) перевезено понад 2,1 млн пасажирів, у
т.ч. 830 дитячих груп загальною чисельністю 26400 дітей.
Із метою максимального задоволення попиту населення у перевезеннях залізничним транспортом, який залишається найпопулярнішим
та найнадійнішим з-поміж усіх видів, на період свят Укрзалізниця призначила 20 додаткових поїздів, які загалом здійснили 168 рейсів. Із них найбільше – 14 – у західному напрямку. Додатковими поїздами перевезено
понад 218,2 тис. пасажирів, що майже на 4 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема на 30, 31 грудня та 3, 4 січня було призначено додатковий
поїзд категорії Інтерсіті+ сполученням Київ–Львів–Київ. Населеність поїзда на маршруті Київ–Львів 31 грудня становила 99 відсотків. Загалом
для забезпечення комфортних перевезень пасажирів у період свят залізниці України підготували 4031 вагон, із яких 3128 обладнані електричним
опаленням. Для обігріву решти закуплено вугілля в необхідній кількості.
За повідомленнями прес-центру Укрзалізниці
підготував Юрій ДУБИК
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