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Міністерство інфраструктури України опрацювало Ваш запит на публічну 

інформацію від 09.02.2022 щодо деталей підписання угоди між представниками 

Укрзалізниці та Alstom та повідомляє. 

Сума позики французької сторони та загальні умови її надання, а також 

максимальний відсоток локалізації виробництва вантажних електровозів в 

Україні визначено Рамковою угодою між Урядом України та Урядом 

Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних 

електричних локомотивів акціонерного товариства «Українська залізниця» 

(далі – Рамкова угода), вчиненої 13 травня 2021 р. в м. Києві і ратифікованої 

Законом України від 01 липня 2021 р. № 1607-ІХ. 

Відповідно до Рамкової угоди український покупець визначається 

Кабінетом Міністрів України. Закупівля товарів, робіт та послуг для реалізації 

Рамкової угоди здійснюється за переговорною процедурою відповідно до 

законодавства України за контрактом (контрактами), укладеним між 

українським покупцем та французьким постачальником (Alstom).  

Станом на сьогодні, Мінінфраструктури розроблено проєкт розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Рамкової угоди між 

Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки 

оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства 

«Українська залізниця» (далі – проєкт акта) та подано на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

Проєктом акта пропонується визначити АТ «Укрзалізниця» у якості 

суб’єкта господарювання, що виступатиме покупцем (замовником) за 

контрактами і договорами, що укладатимуться в рамках реалізації Рамкової 

угоди.  

Питання розроблення технічної документації на електровози, графіку їх 

поставок будуть вирішуватись українським покупцем та французьким 

постачальником в рамках контракту, який буде укладено відповідно до Рамкової 

угоди. 
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Прийнятий Французькою стороною контракт між українським покупцем та 

французьким постачальником згідно з положеннями Рамкової угоди буде 

підставою для укладення в подальшому Угоди про застосування, якою 

визначаються умови використання та погашення Казначейської позики, а також 

Кредитного договору, яким визначаються умови використання та погашення 

банківської позики. 

 

 

 

 

Заступник Міністра  

з питань європейської інтеграції Анна ЮРЧЕНКО 
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