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Мінекономіки відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України  

від 17.04.2020 № 13162/0/2-20 розглянуло Ваш запит від 10.04.2020 б/н щодо 

проблемних питань діяльності АТ “Укрзалізниця” (далі - Товариство) та в межах 

компетенції повідомляє. 

Відповідно до Статуту акціонерного товариства “Українська залізниця”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735,  

та Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Українська залізниця” 

(далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 31.10.2018 № 938, наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав 

акціонера Товариства і в межах компетенції здійснює управління Товариством, а також 

контролює та регулює діяльність його правління. 

Згідно з пунктом 10 Положення після обрання членів наглядової ради з ними 

укладається цивільно-правовий договір, в якому передбачаються, зокрема, порядок 

здійснення повноважень, права, обов’язки, відповідальність сторін та підстави 

дострокового припинення цивільно-правового договору. Прийняття рішення про 

дострокове припинення повноважень членів наглядової ради, зокрема, на підставах, 

визначених в умовах зазначених цивільно-правових договорів, належить до виключної 

компетенції загальних зборів. 

Відповідно до принципів формування наглядової ради Товариства, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 716, член наглядової ради 

повинен мати вищу освіту, стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менш як 

п’ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п’ять років, 

знання ринку перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученні, тенденцій та 

перспектив розвитку логістичного комплексу, створення умов для підвищення 

конкурентоспроможності галузі, а також законодавства, бездоганну ділову репутацію 

та дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності.  
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За рівних умов щодо відповідності кандидатів на посаду члена наглядової ради 

встановленим загальним вимогам перевага надається особам, що мають досвід роботи 

у великих компаніях з організації перевезень у внутрішньому та міжнародному 

сполученні, а також володіють іноземними мовами. 

При цьому, зазначеними актами не встановлено вимог щодо рівня володіння 

державною мовою членами наглядової ради Товариства. 

Додатково інформуємо, що відповідно до проекту консолідованого фінансового 

плану АТ “Укрзалізниця” на 2020 рік, надісланого на розгляд Мінекономіки листом 

Товариства від 03.03.2020 № Ц-2/3-80/395-20, передбачено придбання 28 одиниць 

пасажирських вагонів та двох дизель-поїздів виробництва ПАТ “Крюківський 

вагонобудівний завод”. 

Разом з тим, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, 

головним розробником проектів актів Кабінету Міністрів з питань, пов’язаних  

із здійсненням Кабінетом Міністрів повноважень загальних зборів Товариства  

є Мінінфраструктури.  

Станом на 23.04.2020 Мінінфраструктури не подано в установленому порядку 

на розгляд та погодження до Мінекономіки відповідний проект консолідованого 

фінансового плану АТ “Укрзалізниця” на 2020 рік. 

 

 

З повагою 

 

Міністр розвитку економіки,  

торгівлі та сільського  

господарства України                     Ігор ПЕТРАШКО 
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