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Виконано аналіз вагонних депо України з ремонту вантажних вагонів для обгрунтування необхідності 

щюведення реформування ватоноремонтної бази. 
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Вьшолнен анализ вагоннЬІх депо УкраиньІ по ремонту грузовЬІх вагоков для обосновакия необходимос

ти проведения реtfюрмирования ваrоноремонтной базЬІ. 
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ТІ1е aнalysis of Ukrainiaн freight car deJIOtS lms been dоне to explain the нecessity of the refommtioн of freight 
carbase. 
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Вступ 

Головним завданням зашзничного транспо

рту У країни є своєчасне 1 максимально повне 

задоволення потреб народного господарства та 

населення у перевезеннях. Досягти цього мож

ливо лише за рахунок шдвищення потужностІ 

та якості роботи всієї транспортної системи. 

Парк вантажних вагонів ВІДІграє ключову 

роль у виконанНІ поставленого завдання_ Ефек

тивність експлуатації вантажних вагоюв, як 
правило, визначається своєчасним 1 яюсним 
ремонтом. 

Однак технічна база деповського ремонту 
вантажних вагонів У країни перебуває у досrпь 
складному становищІ внасшдок недостатньої 

спеЦІаЛІзації ремонту вагоюв, морального зно

су обладнання, яке практично перестало онов

люватися, ВІдсутностІ поточно-конвеєрних ре

монтних ЛІній та застосування стаціонарного 
методу ремонту Для створення потужної, ефе

ктивної вагоноремонтної бази У країни необ

ХІДНО провести її реформування [4]. 
Зміна організаційної структури управлшня, 

впровадження нових методш організації робо

ти, оптимальний розвrпок технічної бази для 
ремонту вантажних вагонІВ дозволять вивести 

вагонне господарство України на новий якісний 
рІвень функціонування. 

Постановка завдання 

Перед Укрзалізницею постала проблема оп

тимІзації деповського ремонту вантажних вага-
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нів. Для її вирішення необхідно провести рефо

рмування вагоноремонтної бази нашої країни, 

враховуючи МОЖЛИВІСТЬ: 

- розрахунку оптимальної потужності окре

мих структурних шдроздІлІВ; 

- спеЦІалІзації депо на ремонтІ конкретних 

тишв вагоюв; [2] 
- визначення методу ремонту вагонІВ; 

-забезпечення вагонних депо об'єктами ре-

монту з урахуванням їх шдсилки з власних 

ШО; 

- оптимального розподшу програми ремон

ту вантажних вагонІВ по конкретних депо; 

- переспец1ал1зації надлишкових депо, пе

редачІ їх в оренду чи ефективного продажу 

(рис 3). 
Метою статті є досЛІдження існуючого ста

ну вагоноремонтної бази для обгрунтування 
необХІдності проведення її реформування_ 

Результати 

Вирішення проблеми оптимізації дІяльності 

вагоноремонтної бази України з ремонту ван

тажних вагонІВ має здІйснюватись за етапами 

рацІОнального вирІшення. 

На схемІ (рис. 1) показана посЛІдовність ви
рішення поставленої проблеми [3]. У цій статті 
здІйснено перший крок - виконано аналІз ІСну

ючого стану вагоноремонтної бази з метою чіт

кого уявлення Існу·ючого стану справ. 

Аналіз розпочато з дослідження структури 
парку вантажних вагонів УкрзаЛІзниЦІ станом 

на 31.11.2009 рік. 



Існуючий стан 

вагоноремонтної 

бази 

Існуючі nрННЦИІІИ 

фую:ціонува:н:юr 

вагоноремоюної бази 

Формува:н:юr обмежень та -критеріїв 

ВЮ!:ВлеНШІ альтерна111В 

Оцію:а апьтер.натюІ 

Вибір альтерна111Ви 

Ре81Іізаці!І альтернативи 

Рис. ] . Етани раніона:Ішого вирітсння щюб:Jс:-ш 

У таб..1 . 1 наведено пере.1ік вантажних ваго
нів за рокю1и nобудови . 

За данюш Укрза.1ізниці 11 j парк вантажних 
вагонів станО:\-1 на 2009 рік становив 
] 50 ОЗІ одиницю, з яких: 

- критих вагонів (КР) - 14 120 одиниць; 
- n.JатфорУІ (ПЛ) - 8 726 одиниць; 

- nіввагонів (ПВ) - 6] 226 одиниць.; 

- цистерн (ЦС) - 9 7З5 одиниць; 

- рефрижераторів (РФ)- 406 одиниць; 

- хоnср-дозаторів (ХДЗ) - З ] ОЗ] одиниць; 

Рік 1 юбу іЮІІИ КР ІШ lill не РФ хлз 

1941-1950 о () о І () б 

1 95 1 -19б0 о () 1 20 1 27 
1961-1970 1 9 2 53б 1 915 
1971 -1980 б ооо 2 41< 5 495 3 468 10 2 572 
1981-1990 8 034 3 53< 38 747 3 939 226 21 642 
1 991 -2000 85 2 75< 12 552 1 721 168 2 445 
2001 -2008 о о 4429 50 о 424 
Ра·.ю:о.·І 14 120 8 726 бІ 22б 9 735 40б 31 031 

З таб.1. 1 видно, що в псрюд з 1970 до 1990 
років вантажний nарк вагонів України досить 

Стрі:-.1КО ОНОВ..lЮБаВСЯ . 
Внас.1ідок організаційних З:\1ін структури 

упраюіння за.1ізниця\-ІИ У країни з:-.1інився і ста
тус вагонних депо - з юридичної особи на відо-

. . . . 
1<рС:\1.1СН І структурНІ ПІДрОЗДІ:JИ . 

Ліс.1я 1991 року відбувся ро:.шоді..1 рухО\-ЮГО 
ск:щ~у Міністсрства щ..1яхів спо..1учсння та зна-. . . 
чнс СJ<Орочсння ю.1ькост1 вантажних вагонІв в 

Україні . Го..1овною причиною такої ситуації є 
суттєва З:\1іна обсягу та структури вантажів. 

- контейнеровозів (ОКТ)- І одиниця; 
- ЦС~1СНТОВОЗіВ (ЦМТ) - 4 1З1 одиниць; 

- катуновозів (ОКТ) - З 680 одиниць; 
- зерновозів (ЗНВ) - 11 501 одиниць; 
- фітингових n:1атфор~1 ( ФТГ) - З 806 оди-

ниць; 

- ду:-.шкарів (ДМК) - І 014 одиниць; 

- :-.tінсра.lОВОЗіВ (МВЗ) - 654 ОДИНИЦЬ. 

Такю1 чино~1, на основі вищезазначеної ін
фор:-.1ації \-Южна констатувати, що ..1свову част
ку в napJ<Y складають ліввагони - 4] %. 

Таб.1иця 

ктв l1MT окг ЗІІВ ФТІ' дмк мвз 

() () () () 3 () () 

о () () () о () о 

о 1 о о 10 
,., 
.) о 

о 12 42 825 9б4 144 45 
1 2084 І 7б7 1 06бб 2 393 855 596 
о 2 034 1452 10 431 12 13 
о о 419 о 5 о () 

1 4 131 3 б80 11 501 3 806 І 014 б 54 

Укрза.1ізниця не ма.1а потреби у вс:Jикій кі.1ь-. . . . 
костІ спсща.11зованих, критих ваrонJв та П.lат-

фор:-.1 . 

Як нас.1ідок, кі:Jькість вантажних вагоні в 

скороти..1ася :-.1айжс вдвічі, а кі.:~ькість вагонних 
депо за..1ищи.1ас5r нез:\іінною . 

У таких у:\юва'<- вагонні деnо України :\1аІОТЬ 

нестачу об·єктів ре.\юнту, тобто працюють не 
на повну потужність, якщо розраховувати за 
Jсі .1ькістю рс:\юнтних nозицій.У ході ана.1ізу 

існуючого стану вагонорС.\Юнтної бази України 
. . 
JЗ сорока вагонорс:\юнтних та дсю.:Іькох екс-
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плуатаційних депо було детально дослщжено 
ДВадЦЯТЬ дев' ЯТЬ, ОСКІЛЬКИ Саме ЦЯ КІЛЬКІСТЬ 

ВІдповІдає розрахованому репрезентативному 

Інтервалу. Були розглянуті депо, ЯКІ належать 
трьом залізницям: Придніпровській, Донецьюй 

та Львівській. Згідно з даними табл. 2-4 лише 
депо НІDКньодншровськ-Вузол, Красноар

мІйськ та Ясинувата виконують ремонтні робо

ти поточно-конвеєрним методом, а решта - ви

користовують стацюнарний. 

Така ситуація є наслІДком вІдсутності спеці

алізації вагонних депо ремонту конкретного 
типу вантажних вагонІв. Так, депо Батуринське 

стацюнарно ремонтує одночасно шввагони, 

платформи, котуновози, критІ та спеціальНІ ва

гони. Це суrгєво знижує ритмічність робіт, 

призводить до зростання витрат та, як насшдок, 

собівартості ремонту вантажних вагонів. 

Кожне депо ВІдповІдної залІзницІ (див. 

табл. 2-4) має проектну потужнІсть. Внаслідок 
нестачі об'єктів ремонту вагонНІ депо працю

ють не на повну потужнІсть. 

Наприклад, за часів СРСР депо Красноар
мІйськ ремонтувало близько 7 300 вагонш на 
рік, а сьогодні ця кільКІсть не перевищує 2 ООО 
ВаГОНІВ. 

Таблиця 2 

ХаІ)аІ..-rернстика вагоио1)емоитиих депо ЛLвівсмщї 1а.11ізинці (метод ремонту- стаціоиа1щий) 

Назвадепо ТІШвагона Рік побудови та реконструк- Парамегри Кількіс"ІЬ Випуск вагонів 
ції вагоноскладат1ьного цеху, м стійrІ З ОДНОГО стійла 

Ковель Різні 1944 - 6 -
Ужгород 

Криті, 
1966 

132*18 
10 87,4 

піввагони НІ3.5 

Коломия Різні 1944 58*20 6 212 

Здолбунів Різні 
1948 121,1*18,5 

8 390 1979 Н~9.7 

Клепарів Різні 1948 
84*24 

9 350 
н~ІІ.25 

Дрогобич Різні 1944 
78,8* 18,8 

6 599,8 
Н9,2 

Таблиця З 

ХарактеристІІКа вагоноремонтних депо ПрпдніпровСLКОЇ залізн1щі (метод ремонту- стаціонарнІІЙ) 

Назва депо ТІШвагону Рік Парамегри Кіль По1)'ЖНість Випуск ваго-

побудови та вагонаскладаль кіс"ІЬ депо. ваг. в НіВ З ОДНОГО 
реконс'!рукції ного цеху, м стійл рік стійла 

Пів вагони. 

Запорізьке-Ліве криті. платtJюрми, цис- 1935 - 8 2347 -

терни 

Пологи Цистерни 1980 
132*18 

12 2172 181 
н~ІІ 

МелітополL Піввагони 
1933 78*26 

12 1473,6 122,8 
1961 Н9.8 

НижньодніщювсLк-
Півваrони. котуновози, 1933 

86.4*24 
11 

Вvзол Н=ІО.8 
- -

Піввагони. платформи. 
1936 86.4*21.2 

Батуринське котуновози. крші. спе-
1949 Н=7,15 

9 - 251 
ціалLні вагони 

Верховцеве Різні 1935 50.9*18.8 6 76 
Н=ІО,7 

-

Мудрьоне Піввагони 1935 
83,7*24,7 

8 - 146.3 
Н=ІЗ 2 

П'ятихатки Різні 
1936 90*24 

10 2683 120 
1961 Н~9,2 

ДніП}ЮдзерЖІШСLК Різні 2008 
120*24 

10 
Н=ІО.8 

- -

Джанкой Різні 1936 
60*15 7 2346 
н~в 

-



Таблиця 4 

ХарактеристІІКа вагоноремонтнІІХ депо Донецької :Jалі:шпці 

Назва депо ТІШ вагона Рік побудови Параметри Кіль- Потуж- Меrод Випуск 

та реконст- ваrоносклада- кість ність реМО НІ)' вагонів 
рукції льного цеху, м стійrІ депо, ваг. з одно-

в рік ru 
стійла 

Красноар-
Піввагон 152*21.6 

Поточно-

мійськ 1972 
Н=8,7 

18 5566 конвеєрний 306.3 

Ясинувата Піввагон 1933 155*21.2 
Поточно-

282 
1986 Н=9 3 

14 3960 конвеєрний 

Волноваха Піввагон 
144*30 6 

Депо в оренді - Н=І26 - -

Щотове Різні 
1936 60*15 

6 1642 Стаціонарний 
1943 Н~9.6 -

Слав'янськ Різні 1944 86,5*15 
1983 Н=9,05 6 1338 Стаціонарний 223 

Комунарськ Різні - - 6 1097 Стаціонарний -

Криті, пів-

Сіль вагони, 1933 60*15 4 
710 

Стаціонарний 
250 

спеціальні 1972 Н=9,5 

Сімейкіно Піввагон 
1935 60*15 

6 Стаціонарний 125,5 
1988 Н=8,5 -

Красний 
Криті 1934 

84/30 
12 Стаціонарний 

Лиман Н=9,3 - -

Пів вагони, 
Іловайськ ко~т~свози, - 84*24 

8 1236 
Стаціонарний 

154,5 
плат 'орми Н=8,6 

Костянтинівка 
Пів вагони. 1936 168*18 

10 1407 Стаціонарний 140.7 
цистерни 1994 Н=ІО,8 

Дебальцеве 
Пів вагони, 

- Н=ІО,2 9 - Стаціонарний І 
платформи 

Попасне 
Пів вагони. 155*17.3 

14 Стаціонарний І 
платформи 

- -
Н=8,8 

На рис. 2 схематично зображено фактори по; забезпечення вагонних депо об'єктами ре-
негативного впливу на ІСнуючий стан техшчної монту; оптимальний розподІл програм ремонту 

вагоноремонтної бази, а саме: недостатня спе- вантажних вагонІв; переспеЦІалІзаЦІя надлиш-

ціалізації ремонту вагонІв, моральний знос об- ко вих депо. 
ладнання, яке практично перестало оновлюва-. . 
тися, вІдсутнІсть поточно-конвеєрних ремонт-

них шній, застосування стацюнарного методу 
ремонту таш_ 

Ці фактори впливу на розвиток вагоноремо
нтної бази призвели до низької ефективності 

роботи вагонних депо У країни. 

Однак, досшдивши їх, можна чітко визначи
ти ОСНОВНІ НапрЯМКИ ОПТИМІзації ДІЯЛЬНОСТІ ва

ГОНОремОНТНОЇ бази (рис. 3), а саме: визначення 
оптимальних потужностей окремих структур

них шдроздшш; спецІалІзацІя депо на ремонтІ 

конкретних тишв вагонш; визначення ращона

льного методу ремонту вагоНІв у кожному де-

Висновки 

На осноВІ проведених дослІДжень можна 

зробити такі висновки: 

1 Після 1991 року відбувся розподІЛ рухо
мого складу Міністерства шляхів сполучення та 

скорочення юлькосТІ вантажних вагонІв в 

УкраїНІ майже вдвічі при незмІННІЙ кількосТІ 
вагонних депо. 

У таких умовах вагоноремонтна база вщчу

ває нестачу об' єктів ремонту, тобто працює не 
на повну потужнІсть, якщо розраховувати за 

кільюстю ремонтних позиЦІЙ депо. 
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•f•:ШTOJIU ІП'І'::ІТИВНІЖ'О ВПJПІВ)' 
u::J ЇПІ}ЮЧИЙ (T::U 

:в::JГОНОJІРJІ.ІОИІНОЇ б::.m 

Використ4И!VІиеnо~иої 

н 
Відсуткісn сnецішізщІї 

ПО1}'ЖИОПіІ<аІ"ОЮШХ 
~ 

f!VОИІІИХ ДffiO 

депо 

І Поr8ЮІЙ стаи рухомоrо сm8цу І---
Збільшешtяв 1.5 рази 

Від~улrісn ЛОТО'!-
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но-канмерного 

Відсутність бюджетного Нест8Ч8nотрі6flІ1х r-- методу ремоту 
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" / 
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-ИІ1З~КИЙ р~еиь ІІКості ремоmу; 

-~остІІИЮІ ~о6івоартостіро6іт; 
- ЗЕИЖеННІІ ефекrnвності фувкц:tанув&НН!t 

І<ІІІ'ОИСJР!<Мо=!ОІ6ази. 

Рис. 2. Фактори неrа1ИВного вrvшву на існую'шй стан ваrоноремонгної бази 

CxE-rrrn оптm:dз~ціі діяль.но<'ті 
В~І'ОІЮр(>JІ.ШНПІОЇ б~m 

Визначення оrrrим;ШЬНИХ ,._ 
-І 

Gпеціапіз;щ:ія: 

потужностей в аrонних депо БІU'ОННИХ депо 

Визначення методу ,._ Передача в оренду або 
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Рис. З. Схема опmмізації діяльності вагоноремонгної бази 

2_ Враховуючи те що організаційна структу
ра залізничної галузі в умова.х сучасного ринку 
буде побудована за вертикально-штегральним 

принципом, вирІшення проблеми оптимізації 
деповського ремонту вантажних вагоюв сшд 

узгодити з реструктуризацією Укрзалізниці [4]. 
Проблема, що досліджується, являє собою ба
гатоцІЛьову задачу. 
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