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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану 

акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої 
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Щодо надання інформації Тимчасовій 
слідчій комісії Верховної Ради України

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Постановою Верховної Ради України № 1047-ІХ від 27.01.2021 утворено 
Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань перевірки та 
оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця», розслідування 
фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами 
управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення 
технічного стану підприємства та основних виробничих показників (надалі- 
ТСК). 

Основними завданнями ТСК є проведення перевірки та оцінки стану      
АТ «Українська залізниця», а також фактів щодо можливої бездіяльності, 
порушення законодавства України Правлінням та наглядовою радою                
АТ «Українська залізниця», що призвели до значного погіршення технічного 
стану підприємства та основних виробничих показників, перевірка 
раціональності використання державного майна, та ін. 

Перевіркою встановлено, що умови оплати послуг та компенсації витрат 
членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця» визначено відповідним Порядком, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів No668 від 04.07.2017 зі змінами 
згідно з Постановою Кабінету  No141 від 05.02.2020.

Порядком встановлено, що за виконання своїх функцій член наглядової 
ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород, а 
також на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій.

Сума річної та додаткової винагород визначається у цивільно-правовому 
договорі з Товариством.



Максимально допустимий розмір базової місячної винагороди при цьому 
становить для АТ «Укрзалізниця» 22 середньомісячні зарплати за видом 
економічної діяльності по економіці за квартал, що передує.

Додаткова винагорода: за функції голови наглядової ради АТ 
«Укрзалізниця» 20% основної, іншим членам - за умови регулярної участі в 
роботі комітетів згідно умов договору.

Компенсуються витрати за проїзд, за готель на час участі у засіданні 
наглядової ради та інші на підставі актів і оригіналів підтверджуючих 
документів.

Винагорода виплачується щомісяця на підставі акту прийому виконаної 
роботи, про що інформується Кабмін.

В той же час критичний стан Товариства свідчить про невиконання 
наглядовою радою своїх функцій в повній мірі.

Згідно з п. 4 Положення про наглядову раду АТ «Українська залізниця», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 31.10.2018 №938: 
«Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, 
загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на 
досягнення мети товариства. Наглядова рада звітує акціонеру виключно 
шляхом звітування перед загальними зборами».

Відповідно до п. 17 Положення про наглядову раду АТ «Українська 
залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 31.10.2018 
№938: «Наглядова рада щороку проводить перегляд та оцінку своєї роботи і 
роботи кожного члена наглядової ради. За рішенням наглядової ради таку 
оцінку може проводити зовнішній експерт. За результатами зазначених 
перегляду та оцінки голова наглядової ради може запропонувати членам 
наглядової ради вжити необхідних заходів. Наглядова рада відповідно до 
вимог закону може готувати звіт про свою роботу, який є окремою 
складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню 
відповідно до вимог законодавства».

На даний час, виникла необхідність у проведенні аналізу ефективності 
роботи членів Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» та надання оцінки 
виконання ними умов договору.

Ураховуючи наведене, керуючись ч. 1 ст. 18 Закону України «Про 
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» 
№400 ІХ від 19.12.2019, - 

ПРОШУ:

1. Надати копію усіх звітів наглядової ради АТ «Українська 
залізниця» за період 2018-2021 роки.

2. Надати копії документів щодо перегляду та оцінки роботи 
наглядової ради АТ «Українська залізниця» та кожного члена наглядової ради 
за період 2018-2021 роки. 

3. Надати копії цивільно-правових договорів (з додатками) з головою та 
членами наглядової ради АТ «Укрзалізниця». 

4. Копії актів приймання-передачі щомісячно наданих послуг головою та 
членами наглядової ради АТ «Укрзалізниця». 



5. Надати інформацію про фактичну винагороду голови та кожного члена 
наглядової ради за період 2018 – 2021 роки, помісячно з розбивкою на базову та 
додаткову, обґрунтувати її розміри.

6. Надати інформацію по витратам голови та членів Наглядової Ради     
АТ «Укрзалізниця» за період 2018 – 2021 роки з помісячною розбивкою. 

7. Надати обґрунтування видачі голові та членам Наглядової Ради           
АТ «Укрзалізниця» лімітних банківських карток. Фактичні виплати по лімітним 
банківським карткам голові та кожному члену Наглядової Ради                         
АТ «Укрзалізниця» за період 2018 – 2021  роки помісячно з аналізом 
використання цих коштів, зокрема, на власні потреби.

8. Надати номери відповідних карткових банківських розрахунків.

Про результати розгляду та прийняті рішення прошу терміново 
повідомити Тимчасову слідчу комісію. 

З повагою

Голова тимчасової  слідчої комісії 
Верховної Ради України                                                                     Ю. Гришина 
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