
Українська зернова асоціація звер(

нулась до Міністерства інфраструк(

тури України з проханням відклика(

ти проект регуляторного акту про

внесення змін до постанови Кабіне(

ту Міністрів України 16 грудня 2009

року №1392, оприлюднений 05.07.

2019 р., що передбачає автоматич(

ну індексацію тарифів на залізничні

перевезення.

ПРО ЦЕ повідомив в.о. виконавчого ди�

ректора УЗА Сергій Іващенко. Зокрема,

він проінформував, що УЗА звернулась до

уряду та інших профільних відомств з від�

повідним листом.

В УЗА вважають, що вартість переве�

зення повинна бути економічно обґрунто�

ваною, однак передбачуваною, зрозумілою

та прозорою. Враховуючи, що автоматична

індексація не передбачає прогнозованість,

УЗА звертає увагу, що така ініціатива не

дасть змоги прорахувати вартість переве�

зення навіть на 3 місяці наперед.

«Компанії, що забезпечують експорт

зернових культур, працюють за маркетин�

говим роком із липня по червень та від�

повідно укладають ф'ючерсні/форвардні

довготривалі контракти із партнерами.

Контракти з фіксованою вартістю уклада�

ються задовго до фактичного продажу.

Таким чином, зерно, яке може бути про�

дане на міжнародній арені, може бути ще

не зібране чи навіть не засіяне. Саме тому

експортерам важливо розуміти, якою буде

ціна доставки проданого зерна покупцям

в інших країнах через два�три квартали чи

навіть рік», — зауважив він.

І додав, що автоматична індексація

передбачає перегляд вартості перевезен�

ня відповідно до індексу цін виробників

промислової продукції, що вираховуєть�

ся по закінченню певного періоду. Таким

чином, ринок не може передбачити чи

спрогнозувати такий індекс і, як наслі�

док, вартість перевезення. Відсутність

передбачуваності та прогнозованості

вартості негативно вплине на бізнес,

економіку країни в цілому, а в першу

чергу на сферу виробництва зернових

культур.

«Запропонований проект постанови

Мінінфраструктури щодо автоматичної

індексації передбачає не прогнозованість

тарифів, а невизначеність, адже ми не зна�

ємо, що чекає на нас в майбутньому. На�

приклад, відповідна ініціатива не дає розу�

міння бізнесу, скільки коштуватиме транс�

портування зерна з точки А в точку Б в ли�

стопаді 2019 року чи квітні 2020 року. Ми

не знаємо, яким буде індекс промислових

цін (ІПЦ), що розраховує Держстат, і тому

нам складно уявити, які витрати чекають

компанії у зв'язку з прив'язкою тарифів на

вантажоперевезення до ІПЦ», — проко�

ментував С.Іващенко.

Нагадаємо, Міністерство інфраструк�

тури України 5 липня 2019 оприлюднило

на сайті та винесло на громадське обгово�

рення проект регуляторного акту про вне�

сення змін до постанови Кабінету Міні�

стрів України 16 грудня 2009 року №1392

«Про забезпечення прозорості державної

тарифної політики щодо перевезення

вантажів залізничним транспортом у

межах України».

Ідентичний проект постанови вже

було винесено на обговорення з гро�

мадськістю ще 01.02.2019 року і невдовзі

відкликано.

Наприкінці червня гене(

ральний директор ТОВ СП

«НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський пові(

домив про придбання ком(

панією власних вагонів на

своїй сторінці у Фейсбук.

МИНУВ лише тиждень, а 20 ваго�

нів уже надійшли під навантажен�

ня на один з комплексів компанії

— філію «Смотрич» (Кам'янець�

Подільський район, Хмельницька

обл.). Оснащене високопродук�

тивним обладнанням підприєм�

ство в максимально короткі термі�

ни здійснило навантаження. І

продукція вже відправлена до пе�

ревантажувального термінала в

місті Миколаїв.

Вагони�хопери бункерного

типу для перевезення зерна моде�

лі 19�6869 виробництва ТОВ

«Дослідний�механічний завод

«КАРПАТИ» мають сучасні ха�

рактеристики: вантажопідйом�

ність — 70,5 тонн, об'єм кузова —

120 м3. Для порівняння, вагони

моделі 19�752, які сьогодні нада�

ються АТ «Укрзалізниця», мають

об'єм кузова 94 м3.

Тож нібулонівські вагони пер�

шими оцінили працівники філії

«Смотрич». «Я в захваті, вони не

просто супернові та сучасні, але і

дуже гарні та потужні — справжні

несамохідні судна, тільки на заліз�

ниці. Тепер у наших елеваторів,

що не мають доступу для відван�

таження збіжжя на воду, також є

свій флот!», — повідомив дирек�

тор підприємства компанії Рус(

лан Гурський.

Як зазначає Олексій Вада(

турський, донедавна компанія не

планувала придбання вагонів,

адже, на його думку, насправді ва�

гонного парку в Україні достатньо

для того, щоби перевозити навіть

удвічі більше збіжжя:

«Тільки оборот вагонів має

бути з центра України до порту 3�

4 дні (туди і у зворотному напрям�

ку), а не 10�12 діб, як маємо в се�

редньому в країні сьогодні. Отож

скільки вагонів не додавай, якщо

ефективність їхнього використан�

ня не буде покращена, то ситуа�

ція не зміниться. А обіг вагонів

навіть погіршиться: їх постійно не

вистачатиме, і вони перетворять�

ся у склади на колесах», — зазна�

чив він.

Натомість у компанії «НІБУ�

ЛОН» за плечима багаторічний

успішний досвід організації логі�

стичної інфраструктури в Украї�

ні. Сучасні комплекси з прий�

мання і відвантаження зерна на

залізничний транспорт компанії

здатні максимально ефективно

завантажувати вагони, тому обо�

рот маршруту у компанії стано�

вить три дні, тоді як інші викори�

стовують вагони в 3�4 рази менш

ефективно. Вагони не мають бути

просто складом на колесах —

вони є засобом ефективної до�

ставки товару. На думку керів�

ництва компанії, Україні слід пе�

рейняти успішний досвід провід�

них країн світу в організації логі�

стичної інфраструктури. Це сто�

сується не лише залізниці, але й

автотранспорту і водних переве�

зень.

«Компанія «НІБУЛОН» має

потужний перевантажувальний

термінал у Миколаєві та мережу

елеваторних комплексів, — зазна�

чає Олексій Вадатурський у своє�

му дописі на сторінці Фейсбук, —

власний найсучасніший в Україні

суднобудівний завод і найсучасні�

ший флот, збудований в Україні,

який ходить під українським пра�

пором і з українськими команда�

ми. Ми прокопали річку Півден�

ний Буг, ми збудували 12 річкових

терміналів, наш автопарк склада�

ється з найновіших автомобілів

європейської якості. 

Разом з цим ми також залиша�

ємося й аграрною компанією, яка

займається виробництвом якісної

сільгосппродукції. І здається, що

у нас є все для того, щоби ми були

успішними й надалі займали про�

відні позиції в українській еконо�

міці. Але тепер виявляється, що

для повного щастя нам не виста�

чало залізничних вагонів. Ми ух�

валили рішення і за дуже корот�

кий термін вирішили це питання

й вже їх отримали.

Тож тепер усі ті, хто намагався

критикувати нас, що ми нібито

розбиваємо автошляхи, хочемо

монополізувати річкові переве�

зення і блокуємо прийняття зако�

нопроектів, які по суті не за відро�

дження річкового транспорту, а за

розвиток контрабанди, скидання

відходів у річку Дніпро й інші не�

приємні речі (боротися з такою

«законотворчістю» ми будемо й

надалі!), можуть підключитися до

нової теми: що ми нібито будемо

розбивати і залізничні колії. За�

здалегідь попереджаємо, що на�

шою метою тепер не стане моно�

полізація залізничних перевезень

в Україні, так, як це не було метою

і у перевезеннях річкою. 

Ми лише інвестуємо в еконо�

міку України і закликаємо всіх не

скиглити, не жалітися, не крити�

кувати, а інвестувати так само, як

це робимо ми. 

Це моє звернення до тих, хто

нічого не зробив для країни і ні�

чого робити не вміє, окрім того,

що писати скандальні пости у

Фейсбук і тролити у коментарях».

На завершення допису гене�

ральний директор «НІБУЛОНа»

наголосив: «Сьогодні для нашої

компанії найважливіше забезпе�

чити стабільність своєї ідеальної

вертикально інтегрованої систе�

ми і партнерські відносини з аг�

рарним сектором України, який

в першу чергу страждає від цих

негараздів. Тому придбання ваго�

нів — це чудова можливість на

кожному ланцюжку вирішувати

свою долю, а не сподіватися на

посадовців чи ситуацію, і тим

більше на тих, хто нас критикує.

Аграрії, будьте певні: тепер ми

будемо працювати ще більш рит�

мічно!

У нашої компанії все гарне:

елеваторні комплекси, аграрний

сектор, суднобудівний завод, тому

що у нашому колективі працюють

гарні люди — справжні професі�

онали, які будують успішну Укра�

їну, а не шукають щастя в інших

країнах!».
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«НІБУЛОН» відправив власними
вагонами першу партію збіжжя

УЗА закликає не запроваджувати автоматичну індексацію тарифів


