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Транспорт – одна з найважливіших складових виробничої інфраструкту-
ри України. Залізничні підприємства як частина єдиного транспортного ком-
плексу держави віднесені до підприємств стратегічної групи, що забезпечують 
потреби національної економіки у перевезенні пасажирів і вантажів, зокрема 
потреб військово-оборонного комплексу України. На залізничному транспорті 
сконцентровано значні фінансові, матеріальні та людські резерви, а інфраструк-
тура залізниці охоплює майже всю територію країни. Механізм керування 
залізницею має вертикально інтегровану модель підпорядкування та управлін-
ня, в тому числі в питаннях управління, використання, передачі, відчуження 
майна, цілісних майнових комплексів.

Виконуючи Державну програму реформування залізничного транспорту, 
1  грудня 2015 року Кабінет Міністрів України утворив ПАТ «Українська заліз-
ниця» («Укрзалізниця»), 100% акцій якого належить державі. Публічне акці-
онерне товариство «Українська залізниця» (товариство) є юридичною особою, що 
утво рене відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», 
постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року № 200 «Про утво-
рення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»». Однією із 
передумов створення ПАТ «Укрзалізниця» було проведення інвентаризації май-
на залізничних підприємств та установ залізниць, нині – філій товариства, яке 
увійшло до статутного капіталу товариства. У документі затверджено суму ста-
тутного капіталу підприємства – 229 мільярдів 879 мільйонів 115 тисяч гривень.

Водночас ситуація, пов’язана з проведенням антитерористичної операції, 
внесла певні труднощі з проведенням інвентаризації на окремих тимчасово 
окупованих територіях. Для вирішення вказаної проблеми, недопущення ке-
рованості підприємств залізничної галузі Кабінетом Міністрів України було 
прийнято рішення від 29 грудня 2014 року № 1284-р «Деякі питання функціону-
вання державного підприємства «Донецька залізниця»», що стосується передачі 
окремих дільниць Донецької залізниці до складу Південної та Придніпровської 
залізниць. Для реалізації вказаного рішення на Південній та Придніпровській 
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залізницях було створено та упродовж дев’яти місяців діяли комісії з інвентари-
зації державного майна, яке обліковується на балансі структурних підрозділів 
державного підприємства «Донецька залізниця» та розташоване в населених 
пунктах Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної 
влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Також відповідно до 
вказаного вище розпорядження Міністерство інфраструктури України, Дер-
жавна адміністрація залізничного транспорту за погодженням із Службою 
безпеки України проводило роботу щодо встановлення координат меж Прид-
ніпровської, Південної та Донецької залізниць, що визначені цим розпоряджен-
ням. Зазначена робота в цілому була завершена незважаючи на ускладнення 
оперативної обстановки через проведення бойових дій та нестабільності лінії 
розмежування, а також протидії з боку окремих керівників і посадових осіб під-
приємств та установ «Донецька залізниця», що передаються до інших залізниць.

Під час інвентаризації виникли проблемні питання, пов’язані з відсутні-
стю документації, яка залишилася на тимчасово окупованих територіях, від-
сутністю доступу до реєстрів, баз даних та інших обліків майна й нерухомості. 
В результаті інвентаризація окремих об’єктів здійснювалася комісійно шляхом 
опису по факту наявності майна, а іноді – «зі слів посадових осіб». Ще одним 
проблемним питанням реалізації виконання урядового рішення були дії поса-
дових осіб підприємств «Донецька залізниця», які відмовлялися включати в ін-
вентаризаційні відомості майно структурних підприємств, що залишилося на 
тимчасово окупованій території, мотивуючи необхідністю отримання прямої 
вказівки вищестоящих керівників, а також неправомірності розділення ціліс-
них майнових комплексів.

Дійсно, механізм централізованого підпорядкування посадових осіб заліз-
ничних підприємств по вертикалі та існуюча на той час законодавча та нор-
мативна база зобов’язувала посадових осіб нижчої ланки на рівні керівника 
підприємства отримувати згоду керівництва залізниці, а нині взагалі для цьо-
го необхідне рішення правління ПАТ. Керівник структурного підприємства чи 
установи і до створення, і після створення товариства не має статусу відокрем-
леного суб’єкта господарювання і може приймати такі рішення лише на підставі 
довіреності, виданої начальником залізниці (філії). В нашому випадку за дозво-
лом на отримання довіреності треба було звертатися до керівника Донецької 
залізниці, який фактично розміщений у місті Донецьк. До слова, значна кіль-
кість підприємств та установ Донецької залізниці, що розташовані на непідкон-
трольних територіях, уже не функціонують, а їхнє майно розкрадено.

У результаті виникли реальні передумови до втрати значної частки держав-
ного майна, необ’єктивної оцінки його вартості, що в цілому могло вплинути на 
достовірність загальної оцінку майна ПАТ «Українська залізниця». Як наслідок, 
взагалі могло виникнути питання правомірності створення товариства на під-
ставі відсутності документально підтверджених даних, що використані у ході 
формування статутного капіталу. 

Для вирішення таких проблем було прийнято рішення, яке дало можливість 
до переліку оцінених об’єктів не включати майно розташованих на окупова-
них територіях об’єктів Донецької залізниці. Їх дооцінка була запланована у 
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2016 році, а вже потім планувалося внести їхню вартість до статутного капіталу 
ПАТ «Українська залізниця».

Оцінку майна, розташованого на непідконтрольних Україні територіях Кри-
му, заплановано після відновлення там контролю української влади. При цьому 
необхідно враховувати, що прем’єр-міністр РФ підписав розпорядження «Про 
передачу державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримська 
залізниця» у федеральну власність».

Протягом 2014 року Україна подала до Європейського суду з прав людини 
три міждержавні позови відповідно до ст. 33 «Міждержавні справи» Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод. Відтак, Європейський суд 
з прав людини відкрив провадження у трьох справах: «Україна проти Росії», 
«Україна проти Росії (II)» та «Україна проти Росії (III)». І тільки один із позовів 
було доповнено економічними питаннями. Безперечно, проблемами викраденої 
в Криму та на Донбасі власності Україні слід займатися постійно і більш напо-
легливо. Про питання власності, комплексних втрат внаслідок анексії окремих 
територій нашої держави потрібно повсякчас говорити на міжнародному рівні, 
в контексті санкцій проти РФ. Це питання, разом з темою порушення прав лю-
дини, має стати пріоритетним у дипломатичних зусиллях, а також в діях україн-
ських правників-міжнародників з деокупації Криму та звільнення східних ча-
стин Донецької та Луганської областей.

Тому виникає потреба внесення відповідних змін на рівні окремих законо-
давчих та підзаконних актів, що надасть право збирати докази та документувати 
протиправні дії окупантів та осіб, причетних до викрадення чи втрати як держав-
ного майна, так і майна іншої форми власності. Наприклад, слід враховувати, що 
частина майна залізничних установ соціальної сфери в анексованому Криму мали 
колективну форму власності в особі профспілок. Крім того, фахівцям юридич-
ного підрозділу ПАТ «Укрзалізниця», Міністерства транспорту і інфраструктури 
України, інших органів центральної влади треба більш послідовно, виважено та 
цілеспрямовано здійснювати роботу, спрямовану на приведення документації 
на майно і нерухомість відповідно до вимог чинного законодавства. Важлива як 
сама наявність документації на майно і нерухомість на всі об’єкти, що залишили-
ся на окупованих територіях, так і їх відповідність вимогам чинних законів. На 
жаль, на певну кількість об’єктів взагалі не існує установчих документів, бо вони 
будувалися в радянські часи господарчим засобом або за рахунок позафондових 
матеріалів з використанням безоплатної праці співробітників (наприклад, так 
звані суботники) та без певних розрахунків, що не передбачало їх ретельного до-
кументального оформлення та обліку. Таким чином, спеціалістам-юристам заліз-
ничної галузі  було б доцільно з метою отримання прав власності на все майно та 
нерухомість звертатися до судів, доказувати свої майнові права та отримувати 
відповідні рішення, що відповідають вимогам міжнародного права. При цьому з 
метою своєчасного і всебічного інформування суспільства, міжнародної спільно-
ти та міжнародних інституцій результати вказаної роботи широко мають висвіт-
лювати засоби масової інформації.

Загалом доцільно провести ретельну підготовчу роботу, обговорення вка-
заних проблемних питань, в тому числі, можливо, із залученням іноземних 
фахівців-правників.


