ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
вул. Тверська, 5, м. Київ, 03150, тел.: (+380 44) 465-00-00, 465-00-30, факс: (+380 44) 465-10-59, 465-32-44
www.uz.gov.ua; e-mail: uz@uz.gov.ua, jscuz@uz.gov.ua

гГ#
Головному редактору
«Залізниця без корупції»
Кирпі A.B.
м. Кременчук, а/с 101,
39600

042909

zbkbox@gmail.com

Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» розглянуто
Ваш запит на публічну інформацію від 29.03.2018 б/н щодо надання інформації
щодо умов контракту між ПАТ «Укрзалізниця» і компанією «General Electric»,
а також умов лізингового контракту з банківською установою «Укрексімбанк»
та повідомляється.
Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.09.2015 № 735 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2017 № 682) (далі - Статут), товариство є юридичною особою і утворене
відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного
акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та
постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».
Згідно з пунктами 20-2'2 Статуту, Товариство має у власності майно, що
внесене до його статутного капіталу, та/або інше майно, набуте ним на
підставах, що не заборонені законодавством. За Товариством закріплено на
праві господарського відання державне майно, що передане йому відповідно до
законодавства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у
межах належного йому майна, набутого на праві власності відповідно до
законодавства.
Зведеним переліком суб’єктів природних монополій Антимонопольного
комітету України визначено, що ПАТ «Укрзалізниця» є суб’єктом природної
монополії, а пунктом 4 частини першої статті 13 Закону України «Про доступ
до публічної інформації» в свою чергу передбачено, що розпорядником
інформації для цілей цього Закону визнаються суб’єкти господарювання, які
займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи
виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації
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щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Однак, інформація,
зазначена у Вашому запиті, не належить до зазначеного переліку.
Також повідомляємо, що норми законодавства, наведені у Вашому запиті
не містять положень про належність ПАТ «Укрзалізниця» до юридичних осіб
публічного права. Крім того, з урахуванням норм статей 81, 83-84, 106-107, 113,
152-162, 167 Цивільного кодексу України, статті 63 Господарського кодексу
України, Статуту, публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» має
ознаки юридичної особи приватного права.
При цьому, статтею 162 Господарського кодексу України визначено, що
суб’єкт господарювання, який є володільцем технічної, організаційної або
іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного
використання цієї інформації третіми особами за умов, що ця інформація має
комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї
немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а власник інформації
вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.
Водночас, умовами Рамкової угоди, яка була укладена між
ПАТ «Укрзалізниця» та компанією «General Electric Transportation», а також
умовами договору фінансового лізингу з AT «Укрексімбанк» передбачена їх
конфіденційність.
Враховуючи вищевикладене, ПАТ «Укрзалізниця» не має правових
підстав для надання інформації, зазначеної у Вашому запиті на публічну
інформацію.
Додатково повідомляємо, що з інформацією стосовно співпраці
ПАТ «Укрзалізниця» з General Electric Ви можете ознайомитися за
посиланнями: https://www.uz.gov.ua/pressjcenter/up_to_date_topic/page-7/469730/
та https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_dateJopic/page-3/470290/.
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