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Відповідно до законодавства України, залізничний транспорт призначений для
забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у
внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім
споживачам без обмежень. Однак, останнім часом залізничний транспорт не спроможний
у повному обсязі задовольнити потреби національної економіки та населення у
перевезеннях. Залізничний транспорт, частка якого (без врахування трубопровідного)
складає 75% вантажообігу та 30% пасажирообігу, системно втрачає свої перевізні
здатності, що несе реальну загрозу національній економіці, соціальній стабільності та
обороноздатності держави.

З метою встановлення обставин виникнення кризових явищ у роботі залізничного
транспорту та недопущення погіршення ситуації, Постановою Верховної Ради України від
27.01.2021 №1047-ІХ створена Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань
перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – АТ
«УЗ»), розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України
органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення
технічного стану підприємства та основних виробничих показників (далі − Тимчасова
слідча комісія або ТСК).

Основними завданнями Тимчасової слідчої комісії визначено:

1) проведення перевірки та оцінки стану АТ «УЗ»;

2) перевірка фактів щодо можливої бездіяльності, порушення законодавства
України правлінням та наглядовою радою АТ «УЗ», що призвели до значного погіршення
технічного стану підприємства та основних виробничих показників, а також дотримання
Закону України «Про публічні закупівлі» та порядку проведення закупівель товарів, робіт і
послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

3) перевірка виконання заходів з реформування підприємства відповідно до
затвердженого стратегічного плану розвитку, відповідність документів нормам Закону
України «Про оплату праці» та дотримання умов колективного договору;

4) перевірка раціональності використання державного майна;

5) перевірка фахової відповідності членів правління та наглядової ради АТ «УЗ»,
долучених до процесів управління товариством, на підставі вимог законодавства;

6) здійснення на період діяльності Тимчасової слідчої комісії контролю за
виконанням заходів з реформування та підтримання належної операційної діяльності.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата України Гришину
Юлію Миколаївну (депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»),
заступником голови Тимчасової слідчої комісії − народного депутата України Христенка
Федора Володимировича (депутатська фракція Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА − ЗА ЖИТТЯ»).

До складу Тимчасової слідчої комісії обрано таких народних депутатів України:
Арсенюка Олега Олексійовича (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»);
Бондарєва Костянтина Анатолійовича (фракція політичної партії Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»); Іванова Володимира Ілліча (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ



«СЛУГА НАРОДУ»); Колебошина Сергія Валерійовича (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»); Колихаєва Ігоря Вікторовича (група «Партія «За майбутнє») −
повноваження народного депутата Колихаєва І.В. достроково припинено згідно з
Постановою ВР № 1371−IX від 30.03.2021; Колюха Валерія Вікторовича (фракція
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»); Кузнєцова Олексія Олександровича (фракція
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»); Мурдія Ігоря Юрійовича (фракція
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»); Пивоварова Євгена Павловича (фракція
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»); Сухова Олександра Сергійовича (група
«ДОВІРА»); Якименка Павла Віталійовича (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА
НАРОДУ»).

За час роботи Тимчасової слідчої комісії у 2021 році було проведено 16 засідань, за
участю народних депутатів - членів ТСК, представників Уряду, правоохоронних органів,
менеджменту АТ «УЗ», профспілок, які діють у галузі, експертів ТСК та інших
стейкхолдерів ринку залізничних перевезень України.

Направлено 232 запити щодо отримання інформації необхідної для підготовки
висновків ТСК. Представники ТСК відвідали 14 структурних підрозділів, підприємств та
трудових колективів АТ «УЗ». Встановлено парламентський контроль за виконанням
рекомендацій Тимчасової слідчої комісії та усуненням виявлених у ході її роботи недоліків
у діяльності АТ «УЗ», Міністерства інфраструктури та Уряду, як акціонера компанії.

У ході проведеної роботи встановлено основні причини критичного фінансового та
технічного стану АТ «УЗ», суттєвого погіршення основних виробничих показників
підприємства, що викладено у Звіті Тимчасової слідчої комісії, який затверджено 9
вересня 2021 року Постановою Верховної Ради України №1734-IX, підтриманої 296
голосами народних депутатів, (далі - проміжний звіт ТСК).

Проміжний звіт ТСК викладено у томі першому (Том І), який є невід'ємною
частиною цього Звіту.

Крім того, ТСК розглянула наступні питання:
16 липня 2021 року. Щодо затвердження Звіту Тимчасової слідчої комісії 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 про виконану роботу.

Перевірка стану виконання доручення ТСК, за результатом засідання від 15.06.2021,
щодо вирішення невідкладних питань у галузі пасажирських перевезень.

23 вересня 2021 року. Заслуховування інформації щодо стану інфраструктури АТ
«УЗ» , зокрема, щодо сходів пасажирського та вантажного рухомих складів у тому числі
тягового та самохідного рухомого складу, за період 2015-2021 роки.

Програма заходів щодо недопущення сходів рухомого складу в подальшому, план
капітальних інвестицій до кінця 2021 року і проект 2022 року.

22 жовтня 2021 року. Заслуховування інформації про стан злочинності у АТ «УЗ»
та координацію діяльності правоохоронних органів державної влади у протидії злочинним
проявам та корупції в АТ «УЗ» . Результати вжитих заходів обговорених на міжвідомчій
нараді в Офісі Генерального прокурора.

Пропозиції правоохоронних органів щодо посилення боротьби із корупцією.
19 листопада 2021 року. Заслуховування інформації щодо фінансово-економічних

показників діяльності залежних товариств АТ «УЗ» у 2018-2021 роках, стан виконання



планів виробництва продукції. Наявність та стан виконання затверджених АТ «УЗ»
стратегій розвитку кожного залежного товариства.

Заслуховування інформації щодо стану корпоративного управління залежними
товариствами, засади та порядок підбору менеджменту залежних товариств. Наявність та
стан виконання ключових показників ефективності для менеджменту.

17 грудня 2021 року. Стан виконання нормативно-правових актів Президента
України та Уряду України щодо реформування залізничного транспорту України.

Висновки і рекомендації ТСК за підсумками її роботи викладено у наведеному
нижче томі другому (Том ІІ) цього Звіту.


