Для привертання уваги до тематики росту обсягів вантажних перевезень,
модернізації та оновлення рухомого складу, розвитку залізничної інфраструктури та
формування конкурентного ринку надання транспортних послуг інформаційний сервіс
«Промышленные грузы» проводить 18 квiтня в Premier Palace Hotel (м. Київ) першу
міжнародну конференцію «Залізниці України: розвиток та інвестиції».

Умови участи та Реєстрація
Теми форуму:
Сесiя 1. Державне регулювання: формування конкурентного ринку
залізничних послуг.
Основні питання:
Законодавче поле
Формування тарифів
Iнвестиційна політика
Антимонопольне регулювання
Устав ПАТ «Укрзалізниця»





Формування довгострокової інвестиційної політики УЗ. Управління боргом, ризик-менеджмент,
виділення інвестиційно привабливих напрямків у окремі компанії.
Ефективне тарифне регулювання ринку залізничних вантажоперевезень, прозора методика
розрахунку вантажного тарифу.
Антимонопольне регулювання діяльності УЗ на операторському ринку, створення незалежного
регулятора.
Визначення понять Перевізник, Оператор рухомого складу, Оператор інфраструктури та розподіл
функцій.

Сесiя 2. Рухомий склад: кількість та якість рухомого складу, необхідного для
реалізації перспективної моделі розвитку українських залізниць.
Основні питання:
Вантажні вагони (напіввагони, спеціалізований рухомий склад)
Вагонобудівнитство та ремонт
Локомотиви - магістральні та маневрові (електровози, тепловози)
Тягові модулі та локомобілі

● Оцінка необхідного обсягу парку напіввагонів, виходячи з поточної та прогнозованої вантажної
бази. Умови інвестування у спеціалізований рухомий склад.
● Вплив управління парком на загальну кількість необхідного рухомого складу, взаємодія
диспетчерських служб незалежних операторів та УЗ.
● Оцінка дефіциту магістральної та маневрової тяги, обсягу робіт з відновлення доступних
локомотивів, можливості їх модернізації.
● Цінова політика вагонобудівних та ремонтних компаній.
● Збереження вагонного парку - фіксація пошкоджень, розподіл відповідальності, виключення
аварійно небезпечних способів навантаження/розвантаження/сортування.

Сесiя 3. Інфраструктура: кількісна та якісна оцінка готовності
інфраструктури до змін вантажопотоку. Оцінка напрямів та обсягів
інвестування.
Основні питання:
Припортові потужності
Електрифікація
Одноколійні ділянки
Готовність інфраструктури до збільшення навантаження на вісь вагона
● Готовність інфраструктури до виходу на магістральні шляхи вагонів з навантаженням 25 та 27
тонн на вісь.
● Аналіз показників швидкості руху вантажних вагонів (середньомережева, ділянкова) та причини
інфраструктурних обмежень (круті криві, підйоми та уклони, зношеність окремих ділянок верхньої
будови колії).
● Оптимізація управління порожнім парком через побудову других колій на вантажонапружених
напрямках перевезень.
 Уніфікація електрифікованих ділянок залізниці.
 Розвиток припортової залізничної інфраструктури.

Цей захід є унікальним і спрямований на зміцнення зв'язків між представниками
транспортного сектора, промислових компаній, агробізнесу та державних структур, а
також на залучення потенційних інвесторів у транспортну галузь України.
Переконані, що конференція стане зручним майданчиком для діалогу між
представниками ПАТ «Укрзалiзниця», операторських компаній, вантажовласників,
вагонобудівників, підприємств з ремонту рухомого складу, державних органів та
фінансово-інвестиційних компаній.
З питань участі, виступу, спонсорства та інформаційного партнерства звертайтеся до
заступника керівника проекту www.promgruz.com Наталії Круть
тел./факс: +38 056 370 18 32 дод. 259, моб.: +38 (066) 419 98 91, +38 (068) 410 11 03, e-mail: n.kruti@promgruz.com

