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Особливості утворення та функціонування Укрзалізниці

АТ «Укрзалізниця» утворене у відповідності до:

 ЗУ «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального
користування» від 23.02.2012 № 4442-VI.

 Постанови КМУ «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
від 25.06.2014 №200 (перелік підприємств наведено у додатку 1).

 Зазначеними НПА встановлено чіткий алгоритм дій по утворенню Укрзалізниці та припинення
підприємств залізничного транспорту, а також переходу майна, прав та обов'язків від
підприємств, що припиняються до новоствореної юридичної особи.

 Пунктом 2 Перехідних та прикінцевих положень ЗУ «Про особливості утворення акціонерного
товариства залізничного транспорту загального користування» передбачено, що Закони та
інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що
не суперечить цьому Закону.

 Укрзалізниця утворюється як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в
державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також
підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які
реорганізовуються шляхом злиття. Засновником товариства є держава в особі КМУ. При
цьому, внаслідок утворення АТ «Укрзалізниця», підприємства які зливаються не
припиняються одночасно з реєстрацією нової юридичної особи.

 Внаслідок реорганізації (злиття) АТ Укрзалізниця не отримала майна ДП «Донецька залізниця»
(активи, власний капітал, зобов'язання), яке розміщене на тимчасово окупованій території та
території проведення антитерористичної операції, враховуючи положення Постанови КМУ від
12.11.2014 №604 «Деякі питання інвентаризації майна підприємств та установ залізничного
транспорту загального користування, яке розміщене на тимчасово окупованій території та
території проведення антитерористичної операції». Все майно ДП «Донецька залізниця» є
державною власністю та закріплено за АТ Укрзалізниця на праві господарського відання.

Укрзалізниця
Інші 

підприємства

залізничного 

транспорту

Південна 

залізниця

Південно-

Західна 

залізниця

Львівська 

залізниця

Одеська 

залізниця

Придніпровська 

залізниця

Донецька 

залізниця

Таким чином, законом встановлено особливий порядок утворення АТ 
«Укрзалізниця», як унікального підприємства державного сектору економіки.
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Чому Укрзалізниця не погоджується із рішенням Великої Палати Верховного Суду та 

хто виграв від цього рішення?
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 За рішенням Великої Палати Верховного Суду від 16.06.2020 у справі № 910/5953/17 АТ «Укрзалізниця» визнане правонаступником всіх прав

та обов'язків підприємств залізничного транспорту, на базі яких воно утворено, в тому числі і ДП «Донецька залізниця» з дати державної

реєстрації (21.10.2015).

 В результаті судами усіх інстанцій приймаються рішення про заміну ДП «Донецька залізниця» на АТ «Укрзалізниця», або про стягнення

заборгованості з АТ «Укрзалізниця», як правонаступника ДП «Донецька залізниця», без належного дослідження доказів, перевірки дійсних

обставин справи.

 Така позиція Верховного Суду щонайменше ставить контрагентів АТ «Укрзалізниця» у завідомо вигідніші умови в рамках судових процесів.

Оскільки, Укрзалізниця позбавлена можливості обґрунтовано заперечити або подати докази на спростування позовних вимог, зважаючи на

відсутність у товариства будь-яких первинних документів, так як вся інформація та документи з початком антитерористичної операції

залишились у ДП «Донецька залізниця» та структурних підрозділах на територіях, що тимчасово не контролюються органами влади України.

 Таке рішення Верховного Суду по факту означає, що УЗ зобов’язана погасити всі борги ДП «Донецька залізниця», сума яких перевищує 6,5

млрд грн, серед яких є підприємства власності суб’єктів резидентства Російської Федерації, зокрема, ПАТ «Сбербанк» на суму 3,5 млрд грн,

ПАТ «ВТБ Банк» на суму 1,2 млрд грн тощо.

 Також у зв’язку із зазначеним рішенням УЗ фактично втратило можливість повернути кошти в загальному розмірі 0,9 млрд грн, які було

стягнуто з УЗ, як правонаступника ДП «Донецька залізниця», до запровадження Мораторію в порядку примусового виконання рішень судів за

судовими справами з ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ «ВБР».

* Наразі на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей знаходяться понад 20 тис. вантажних

вагонів Укрзалізниці, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів
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Мораторій на стягнення боргів ДП «Донецька залізниця»
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• Встановлено мораторій на звернення стягнення на активи АТ «Укзалізниця» 
за зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких 
розміщене на території АТО, на якій органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, у тому числі і ДП «Донецька залізниця» 

• Мораторій втрачає чинність після проведення інвентаризації і оцінки майна 
підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території 
проведення АТО, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження та затвердження передавального акту відносно цього 
майна, що можливо здійснити лише після завершення АТО

• Встановлено мораторій на звернення стягнення на активи боржника за 
зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване 
на території проведення АТО, на якій органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження

• Підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового 
виконання рішень щодо звернення стягнення на активи акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків 
акцій якого належать державі, за зобов’язаннями підприємств залізничного 
транспорту, майно яких розміщене на території проведення АТО, на якій 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Закону України «Про виконавче 
провадження»

Закону України «Про особливості 
утворення публічного акціонерного 
товариства залізничного транспорту 

загального користування»

Законом України «Про внесення змін  до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких 

розташоване на території проведення антитерористичної операції» від 17.02.2017 № 1787-VIII внесено зміни до:


