
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИСНОВОК ТСК:

Негативні фактори, які зафіксовано ТСК у діяльності АТ «УЗ» за період 2015-2020 років та
контроль, який здійснювала ТСК у 2021 році, свідчать про системні проблеми у роботі АТ «УЗ»,
які призводять до деградації залізничного транспорту, як виду транспорту, перетворює його у
стримуючий фактор розвитку національної економіки. ТСК констатує кілька основних причин
такого стану:

1. вплив фінансово-промислових груп на АТ «УЗ» і, як наслідок, несамостійність в прийнятті
рішень органів управління АТ «УЗ», що шкодить інтересам компанії та її працівників.

2. значну корупціогенність органів управління АТ «УЗ» та недостатність дієвого контролю з
боку правоохоронних органів, що дає можливість, уникаючи персональної відповідальності,
приймати рішення у збиток АТ «УЗ».

3. повна зупинка реформ залізничного транспорту та невиконання Указів Президента, Актів
Уряду, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що призвело до централізації найменших
процесів й не ефективного управління величезною неповороткою структурою.

ТСК рекомендує:

1. Уряду:

1.1 встановити дієвий контроль за виконанням нормативно-правових актів щодо реформування.
Призначити відповідальних осіб в Кабінеті Міністрів України, регулярно (не рідше разу в
квартал) розглядати реалізацію НПА щодо реформування залізничного транспорту на
засіданнях Уряду.

1.2 встановити конкретні і зрозумілі ключові показники ефективності для членів органів
управління АТ «УЗ» з персональною відповідальністю у разі їх недосягнення. Одним з
головних показників має бути реалізація актів Уряду щодо АТ «УЗ» та безумовне виконання
затвердженого Кабінетом Міністрів України фінансового плану АТ «УЗ». Регулярно (не
рідше разу в квартал) розглядати стан виконання фінансового плану АТ «УЗ».

1.3 забезпечити захист інтересів державної компанії АТ «УЗ» щодо компенсації збитків,
нанесених АТ «УЗ» посадовими особами компанії, в період 2015-2020 років, шляхом
підготовки та подання і супроводження судових позовів з метою компенсації збитків
нанесених АТ «УЗ».

2. Офісу Генерального прокурора, Національному антикорупційному бюро України, Державному
бюро розслідувань, Службі безпеки України:

2.1 забезпечити постійне, дієве реагування на виявлені або такі, що готуються корупційні
кримінальні правопорушення та кримінальні правопорушення направлені на спричинення шкоди
АТ "УЗ".

2.2 вжити дієвих заходів щодо дотримання вимог ст. 28 КПК України, притягнення винних до
кримінальної відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
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