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публічного акціонерного товариства 
"Українська залізниця" 

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 18.01.2017 №52), рішення правління від 27.04.2017 (протокол 
№ 57/37 Ком.т.) 

НАКАЗУЄМО: 

1. Увести в дію Положення про регіональну філію "Одеська 
залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", що 
додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази 
ПАТ "Укрзалізниця": 

від 26.02.2016 № 146 "Про затвердження Положення про регіональну 
філію "Одеська залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця"; 

від 29.08.2016 № 517 "Про внесення змін до Положення про регіональну 
філію "Одеська залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця". 

3. Контроль за виконанням цього наказе залишаємо за собою. 

В.о. голови правління Іу/ І. Василевський 

Член правління 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про регіональну філію "Одеська залізниця" публічного 
акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - Положення) визначає 
юридичний статус, мету та предмет діяльності, порядок формування та 
використання майна, порядок здійснення керівництва, основні принципи 
ведення господарської діяльності та інші питання діяльності регіональної філії 
"Одеська залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" (далі - "Філія"), створеної відповідно до законодавства України та 
Статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі -
"Товариство"). Товариство утворене та діє відповідно до Закону України "Про 

особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного 
транспорту загального користування", постанов Кабінету Міністрів України від 
25.06.2014 №200 "Про утворення публічного акціонерного товариства 
"Українська залізниця", від 02.09.2015 №735 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2017 №52) "Питання публічного акціонерного 
товариства "Українська залізниця" (далі - Статут Товариства). 

1.2. Повне найменування Філії: 

українською мовою - регіональна філія "Одеська залізниця" публічного 
акціонерного товариства "Українська залізниця" 

російською мовою - региональный филиал "Одесская железная дорога" 
публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" 

англійською мовою - regional branch "Odesa railway" of public joint stock 
company "Ukrainian railway" 

1.3. Скорочене найменування Філії: 

українською мовою - філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" 
російською мовою - филиал "Одесская железная дорога" ПАО 

"Укрзализныця" 
англійською мовою - branch "Odesa railway" of JSC "Ukrzaliznytsia" 

1.4. Місцезнаходження Філії: 

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФІЛІЇ 

2.1. Філія є відокремленим підрозділом Товариства, який не має статусу 
юридичної особи. Філія діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює 
делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, 
відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Межі Філії 
затверджуються рішенням правління Товариства. 



2.2. Філія не підлягає державній реєстрації. Відомості про Філію 
вносяться до реєстраційної справи Товариства та включаються до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. 

2.3. У виробничому та адміністративному підпорядкуванні Філії 
знаходяться структурні (виробничі, функціональні) підрозділи (далі-
Структурні підрозділи). Положення про Структурні підрозділи Філії 

затверджуються директором Філії, відповідно до встановленого порядку. 

2.4. Філія має окремий баланс. Показники окремого балансу і 
відповідних форм фінансової звітності Філії (у тому числі її структурних 
підрозділів) включаються до балансу Товариства і відповідних форм фінансової 
звітності Товариства. 

Фінансово-економічні показники Філії є складовими фінансово-
економічних показників Товариства. 

2.5. Для організації ведення господарської діяльності, проведення 
розрахункових операцій Філія на підставі довіреності, виданої Товариством, 
відкриває поточні рахунки Філії, її Структурним підрозділам в національній та 
іноземних валютах, інші рахунки в установах банків у встановленому 
законодавством порядку. 

Структурні підрозділи за дорученням Філії здійснюють господарські та 
фінансові операції через банківські рахунки, відкриті на ім'я Філії та від імені 
Філії. 

2.6. Філія має печатку зі своїм найменуванням і повним найменуванням 
Товариства українською мовою. Філія може мати штампи і бланки зі своїм 
найменуванням, власний логотип та інші засоби візуальної ідентифікації, що 
включають інформацію про належність Філії Товариству. 

Для здійснення адміністративних, виробничих та господарських 
операцій в межах повноважень, визначених положенням, Структурний 
підрозділ Філії має печатку зі своїм найменуванням і повним найменуванням 
Філії та Товариства українською мовою, із зазначенням коду ЄДРПОУ Філії та 
через дріб цифровий (числовий) номер ідентифікації Структурного підрозділу. 
Структурний підрозділ також може мати штампи і бланки зі своїм 
найменуванням та зазначенням приналежності до Філії та Товариства. 

Цифровий (числовий) номер ідентифікації присвоюється Структурним 
підрозділам, які здійснюють виробничі та господарські операції. 

2.7. У своїй діяльності Філія керується законодавством, Статутом 
Товариства та внутрішніми документами Товариства, цим Положенням, 
рішеннями та наказами, прийнятими та виданими органами Товариства та його 
посадовими особами. Діяльність Філії контролюється правлінням Товариства, 
рішенням якого є для Філії обов'язковими. 



У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту 
Товариства та цим Положенням застосовуються положення Статуту 
Товариства. 

2.8. Філія має право від імені Товариства, відповідно до наданих 
повноважень та довіреності: 

1) вчиняти правочини, укладати цивільні та господарські договори 
(угоди, контракти), вести претензійну роботу, набувати майнових та 
немайнових прав, виступати позивачем, в тому числі цивільним, та 
відповідачем у судах всіх інстанцій, з усіма правами, наданими законом 
позивачу, цивільному позивачу, відповідачу і третій особі, з правом підпису 
усіх процесуальних документів в межах своїх повноважень, передбачених 
внутрішніми документами Філії, а також вчиняти інші дії, які необхідні для 
здійснення господарської діяльності Філії з урахуванням процедури, 
передбаченої пунктом 5.7 цього Положення; 

2) представляти його інтереси в будь-яких органах державної влади та 
місцевого самоврядування, відносинах з державними і приватними 
нотаріусами, підприємствами, установами, організаціями будь-якого типу та 
організаційно-правової форми, фізичними особами, а також у судах в межах 
своїх повноважень, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням. 

З. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і 
фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому 
та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються 
(надаються) Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку 
виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального 
користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, 
а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності. 

3.2. Предметом діяльності Філії є: 
1) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, " зокрема 

небезпечних вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним 
транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні; 

2) надання послуг з доступу до інфраструктури залізничного 
транспорту та інших послуг, пов'язаних з використанням об'єктів 
інфраструктури; 

3) проектування, будівництво, утримання, експлуатація, 
реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види 
поліпшення об'єктів інфраструктури залізничного транспорту; 



4) будівельна діяльність, в тому числі організація спорудження 
будівель; спорудження житлових і нежитлових будівель; будівництво 
комунікацій; будівництво споруд; спеціалізовані будівельні роботи; 

5) будівництво залізниць і метрополітену, шляхів та проїздів; 

6) допоміжне обслуговування наземного транспорту; 

7) надання послуг локомотивної тяги; 

8) транспортування вантажів (переміщення вантажів без укладення 
договору перевезення) залізничними коліями загального та незагального 
користування; 

9) надання послуг з навантаження, перевантаження, розвантаження, 
зважування, приймання, видачі та кріплення вантажів, перевірка правильності 
їх навантаження та кріплення, проведення технічного обслуговування, 
діагностичного обстеження; 

10) надання послуг з навантаження та вивантаження багажу, 
вантажобагажу та пошти на залізничних коліях загального та незагального 
користування; 

11) надання послуг з охорони вантажів, прийнятих до перевезення, а 
також охорона штучних споруд, об'єктів інфраструктури залізничного 
транспорту, провадження іншої охоронної діяльності; 

12) діяльність із зберігання та складування всіх видів вантажів, у тому 
числі тих, що перебувають під митним контролем, а також вантажобагажу, 
багажу та ручної поклажі пасажирів; 

13) надання транспортно-експедиторських послуг, організація 
перевезень залізничним транспортом, організація групових або індивідуальних 
відправлень вантажів; 

14) діяльність митного брокера та митного перевізника; 

15) виробництво, експлуатація, модернізація, деповський, капітальний, 
поточний та інші види ремонту, технічне обслуговування з відчепленням та 
надання послуг з технічного обслуговування залізничного рухомого складу, 
контейнерів і технічних засобів, що експлуатуються на залізничному 
транспорті; 

16) надання послуг з ремонту та технічного обслуговування 
залізничного рухомого складу і контейнерів, ремонту колісних пар, 
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виготовлення та ремонту деталей та вузлів залізничного рухомого складу, 
проведення промивально-пропарювальних робіт, а також дезінфекція 
вантажних та пасажирських вагонів; 

17) продаж проїзних документів, виконання робіт та надання послуг з 
іЩсиуговування пасажирів на станціях, вокзалах, приміських та пасажирських 
поїздах; 

^- 18) ремонт електромашин, виготовлення електрощитів, 
€яектроосвітлювальної апаратури та металоконструкцій; 

19) виготовлення, монтаж, ремонт, експертне обстеження, неруйнівний 
контроль, технічне обслуговування машин і устаткування промислового 
призначення, безпечна експлуатація та ремонт об'єктів котлонагляду, 
вантажопідіймальних механізмів та інших технічних засобів, у тому числі 
експертне обстеження будівель та споруд; 

20) допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне 
оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту., 
організація та забезпечення функціонування логістичних центрів з 
комплексного обслуговування у сфері залізничних вантажних перевезень; 

21) централізоване управління парками вантажних вагонів різної форми 
власності відповідно до стратегічної політики держави, 

22) випробування, обстеження та визначення технічного стану штучних 
споруд, земляного полотна з його спорудами та інших об'єктів інфраструктури; 

23) проведення аналізу та актуалізація екологічної політики, 
оцінювання процесів системи екологічного управління; 

24) розроблення нормативної, технічної, конструкторської та 
технологічної документації; 

25) виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 
випробувальних, проектно-вишукувальних робіт; 

26) виконання робіт зі стандартизації у галузі залізничного транспорту; 

27) виготовлення та постачання технологічного обладнання для 
залізничного транспорту і його сервісне обслуговування; 

28) діяльність у сфері телекомунікацій, надання послуг оператора 
телекомунікацій та Інтернету, технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, 
проводового мовленння в межах промислової експлуатації; 



29) комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 
-діяльність; 

30) надання інформаційних послуг і консультування з питань 
Я^орматизації; 

31) надання комерційних послуг, послуг фотокопіювання, діяльність 
телефонних центрів, оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах 
і пов'язана з ними діяльність; 

32) розроблення, впровадження, супровід та експлуатація 
автоматизованих систем керування, автоматизованих робочих місць та 
інформаційно-телекомунікаційних систем, систем, призначених для наукових 
досліджень, проектування та управління; 

33) встановлення, технічне обслуговування та ремонт обчислювальної 
техніки і мережевого устаткування; 

34) створення, впровадження, експлуатація, супровід комплексних 
Систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, 
надання послуг у галузі технічного захисту інформації; 

35) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, 
послуг електронного цифрового підпису, торгівля криптосистемами і засобами 
криптографічного захисту інформації; 

36) надання послуг електронного цифрового підпису; 

37) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 
енергії; 

38) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної 
енергії, розподілення електроенергії; 

39) торгівля електроенергією; 

40) будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; 

41) електромонтажні роботи; 

42) надання послуг з централізованого теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення, збирання, оброблення і видалення відходів; 



43) постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 

44) забір, очищення та постачання води; 

надання послуг зі здійснення виробничого контролю за устаткуванням, 
ЇВЛЄННЯМ, монтажем, ремонтом і безпечною експлуатацією машин, 
ізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

46) забезпечення єдності вимірювань та метрологічна діяльність на 
іничному транспорті; 

47) виготовлення та ремонт засобів вимірювальної техніки, 
випробувального обладнання; 

48) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та транспортних подій; 

49) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; 

50) здійснення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки на 
залізничному транспорті загального та незагального користування; 

51) діяльність із виробничого екологічного контролю, моніторингу 
навколишнього природного середовища, проведення робіт з лісорозведення, 
утворення, утримання та відновлення (ремонт) захисних лісонасаджень; 

52) збирання, оброблення та видалення безпечних відходів, 
відновлення матеріалів; 

53) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, 
проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних 
систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури; 

54) виробництво харчових продуктів, торгівля продуктами харчування, 
напоями, тютюновими виробами та товарами господарського призначення і 
алкогольними напоями; 

55) провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної, 
торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної; 

56) оптова та роздрібна торгівля твердим, рідким, газоподібним 
паливом і подібними продуктами; 

57) провадження поліграфічної, видавничої, рекламної діяльності та 
надання пов'язаних з ними послуг; 



58) розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних та 
і'ютерних програм, демонстрація кінофільмів, видання звукозаписів; 

59) провадження діяльності із забезпечення пасажирських і вантажних 
ввезень автомобільним транспортом; 

60) технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 

61) забезпечення функціонування дитячих залізниць; 

62) медична практика, інша діяльність у сфері охорони здоров'я; 

63) виробництво та реалізація фармацевтичних препаратів і матеріалів; 

| і 64) заготівля та переробка донорської крові та її компонентів; 

г 65) організація роботи лікарсько-експертних комісій з метою 
організації та проведення попередніх (під час приймання на роботу) та 
нфіодичних профілактичних медичних оглядів; 

66) здійснення медичного обслуговування на засадах добровільного 
медичного страхування; 

67) придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), ввезення 
на територію України, вивезення з території України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

68) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання; 

69) провадження діяльності у сфері освіти, професійна підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, надання послуг з 
підготовки фахівців робітничих професій; 

70) провадження діяльності з організації подорожей, перевезення та 
тимчасового розміщення туристів, інші види діяльності, пов'язані з 
туристичними послугами, у тому числі бронювання, організація відпочинку та 
санаторно-курортного лікування; 

71) організація та проведення виставок, конгресів, семінарів, 
конференцій, виставок-продажів, презентацій тощо; 

72) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, організація 
відпочинку та розваг; 
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: 

75) металургійне виробництво; 

76) виробництво бетону і виробів з бетону і залізобетону; 

77) виробництво меблів; 

78) виробництво гумових і пластмасових виробів; 

79) виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; 

80) виробництво готових металевих виробів та металоконструкцій, крім 
ритий і устаткування; 

81) ремонт і монтаж машин і устаткування; 

• 82) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних 
матеріалів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 
утворення, напівдорогоцінного каміння; 

83) заготівля та переробка металобрухту, кольорових і чорних металів; 

84) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, виконання 
робіт, пов'язаних з небезпечними хімічними речовинами; 

85) розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для 
будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей, добування 
корисних копалин та розроблення кар'єрів, підготовчі роботи на будівельному 
майданчику; 

86) провадження діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 
надання послуг технічного консультування в зазначених сферах, картографічна 
діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів; 

87) виконання маркшейдерських робіт; 

88) діяльність з розроблення документів, що обґрунтовують обсяги 
викидів забруднюючих речовин для підприємств, установ, організацій та 
фізичних осіб-підприємців, контроль якості стічних вод; 

73) провадження діяльності у сфері сільського господарства, 
гва, лісництва та лісозаготівель і надання пов'язаних із ними послуг; 

74) оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, 
меблів, виготовлення виробів із соломи та рослинних матеріалів для 
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¡89) виконання робіт та надання послуг з технічного аудиту, 
"іного та приймального контролю; 

%' 90) зберігання та перевезення вибухових матеріалів промислового 
іення, проведення вибухових робіт; 

. 91) обслуговування будинків і територій; 

92) надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатація і 
об'єктів житлового фонду, гуртожитків, об'єктів соціально-побутового 

ічення, комунального господарства; 

93) складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 
Вйивспорту; 

94) діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні 
Шрнфобування та дослідження; 

95) добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, 
^Р^ІрЕядита глинистого сланцю; 

" = 96) добування піску, гравію, глин і каоліну; 

97) лісопильне та стругальне виробництво; 

98) монтаж водопровідних мереж, систем опалення, вентиляції та 
" І кондиціювання; 

99) діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та 
промисловими хімічними речовинами; 

100) діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними 
матеріалами та санітарно-технічними виробами; 

101) роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах; 

102) надання послуг фінансового лізингу, оренди, прокату; 

103) емісія цінних паперів, у тому числі боргових; 

§'> г 104) науково-технічна, бібліотечно-бібліографічна, довідково-
інформаційна діяльність, організація та проведення професійних та технічних 
навчань; 
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105) провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; 
та забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку; 

106) виготовлення, реалізація, розповсюдження та надання 
шідправникам запірно-пломбувальних пристроїв; 

107) реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт та 
контактної мережі та інших технологічних мереж; 

108) діагностика, експертне обстеження та випробування контактної 
Гта високовольтного обладнання; 

;109) розроблення та здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та 
•ого захисту; 

110) виконання робіт з утримання та експлуатації вокзальних 
ссів, надання послуг з використання вокзалів; 

111) надання послуг з контролю за вивантаженням насипних та 
шх вантажів методом зняття кузовів вагонів в морських та річкових 

івельних портах; 

Ш| 112) надання послуг з контролю за зберіганням залізничного рухомого 

113) організація роботи з обліку, реєстрації, перереєстрації вагонів, які є 
Рмасшстю підприємств, організацій та фізичних осіб; 

т т 

ш • 114) узгодження з обласними державними адміністраціями та 
^^аердження тарифів на перевезення пасажирів та ручної поклажі залізничним 
Янваспортом у приміському сполученні. 

§І§> - Види діяльності, які відповідно до законодавства підлягають 
ліцензуванню або отриманню документів дозвільного характеру, провадяться 
Філією лише за наявності відповідної ліцензії чи дозволу, виданих Товариству 

: яа провадження таких видів діяльності та засвідченої копії ліцензії чи дозволу, 
надається Філії. 

3.4. Філія має право провадити інші види діяльності, які не заборонені 
законодавством та передбачені Статутом Товариства. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

4.1. До складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її 
діяльність. 
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Структурним підрозділам, що здійснюють виробничі та господарські 
шиврації, присвоюється цифровий (числовий) номер ідентифікації. Перелік 
таких Структурних підрозділів затверджується рішенням правління Товариства. 

4.2. Організаційна структура Філії затверджується правлінням 
Токариства за поданням директора Філії та вводиться в дію наказом 

4.3. Штатний розпис Філії затверджується правлінням Товариства за 
шющнням директора Філії. 

Зміни та доповнення до штатного розпису в межах встановленої 
шнсельності та фонду оплати праці, затверджуються директором Філії за 
погодженням з посадовими особами Товариства у випадках відповідно до 
встановленого порядку. 

5. КЕРІВНИЦТВО ФІЛІЄЮ 

5.1. Керівництво Філією відповідно до Статуту Товариства та цього 
-Положення здійснюється директором Філії. 

Директор Філії на час своєї тимчасової відсутності має право за 
.погодженням з Товариством своїм наказом покласти виконання своїх 
обов'язків на іншого працівника Філії. 

Призначення та звільнення директора Філії та інших працівників Філії, 
посади яких зазначені в затвердженій Номенклатурі посад ПАТ "Укрзалізниця", 
на які. призначення та звільнення працівників проводиться за рішенням 
правління ПАТ "Укрзалізниця" (далі - Номенклатура посад), здійснюється 
правлінням Товариства відповідно до Статуту Товариства та внутрішніх 
документів Товариства. 

Керівники Структурних підрозділів Філії, окрім тих, які зазначені в 
Номенклатурі посад, призначаються директором Філії за погодженням з 
керівниками відповідних департаментів, управлінь апарату управління 
Товариства, згідно з розподілом функціональних повноважень, відповідно до 
встановленого порядку. 

5.2. Трудовий договір з директором Філії укладається, розривається 
головою правління Товариства в порядку, установленому законодавством та 
Статутом Товариства. 

5.3. Директор Філії діє на підставі довіреності, виданої Товариством у 
порядку, передбаченому Статутом Товариства та цього Положення. У 
довіреності визначаються межі та обсяг повноважень директора Філії на 
виконання дій від імені Товариства. 

5.4. Директор Філії підпорядкований правлінню Товариства. Під час 
здійснення своїх посадових обов'язків директор Філії керується рішеннями 
органів Товариства, його посадових осіб в межах їх повноважень, та несе 
відповідальність за виконання таких рішень. 
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5.5. Директор Філії на підставі довіреності та у межах своїх 
повноважень: 

1) здійснює поточне керівництво та управління діяльністю Філії 
відповідно до планів, затверджених Товариством; 

2) здійснює оперативне управління діяльністю Структурних підрозділів 
Філії; 

3) діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства з питань 
діяльності Філії в будь-яких органах державної влади та місцевого 
самоврядування, в тому числі в фіскальних та митних органах, у відносинах з 
державними і приватними нотаріусами, банками, підприємствами, установами, 
організаціями будь-якого типу та організаційно-правової форми як на території 
України, так і за кордоном, а також у відносинах з фізичними особами; 

4) має право, у межах повноважень, наданих Товариством, та у 
встановленому законодавством порядку, відкривати поточні рахунки для Філії 
та її Структурних підрозділів в установах банків у національній та/або 
іноземних валютах та інші рахунки, розпоряджатися такими рахунками та 
підписувати розрахункові документи; 

5) приймає на роботу та звільняє працівників Філії згідно зі штатним 
розписом та номенклатурою посад, з урахуванням вимог пункту 5.1. цього 
Положення, укладає, змінює та розриває трудові договори, приймає рішення з 
питань оплати праці та обліку робочого часу працівників Філії, застосовує 
раходи заохочення та/або притягнення до дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності працівників Філії, відповідно до встановленого порядку; 

6) делегує право прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників 
виробничих Структурних підрозділів згідно зі штатним розписом та 
номенклатурою посад, укладання, внесення змін та припинення дії трудового 
договору (контрактів), прийняття рішень з питань оплати праці та обліку 
робочого часу, застосування заходів заохочення та/або притягнення до 
дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Структурних 
підрозділів Філії; 

7) подає на розгляд органів та посадових осіб Товариства фінансові та 
інші документи, перевіряє їх достовірність та відповідність вимогам 
законодавства, Статуту Товариства та цього Положення; 

8) розпоряджається майном, яким наділена Філія, включаючи грошові 
кошти, в межах, встановлених цим Положенням, Статутом Товариства, 
рішеннями органів Товариства та його посадових осіб, виданою довіреністю; 
несе відповідальність за раціональне та цільове його використання; 

9) укладає, змінює та розриває договори, контракти, угоди та інші 
правочини, у тому числі зовнішньоекономічні, від імені Товариства, в межах 
повноважень делегованих Товариством; 

10) має право представляти інтереси Товариства в судах, в тому числі в 
судах загальної юрисдикції, в господарських та адміністративних судах, а 
також в міжнародних арбітражах у справах, пов'язаних з діяльністю Філії; 
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ш 

11) видає розпорядчі документи з поточних питань діяльності Філії, 
• • • • 

обов'язкові для всіх працівників Філії та її Структурних підрозділів, які не 
повинні суперечити рішенням, наказам та/або розпорядженням Товариства; 

12) приймає рішення про відрядження в межах України та за кордон 
працівників Філії та її Структурних підрозділів; 

13) затверджує, з урахуванням пункту 4.2 цього Положення відповідно 
'Ж до визначених Товариством тарифних сіток і схем посадових окладів розміри 

оплати праці працівників Філії та її Структурних підрозділів; 
14) вирішує питання організації роботи Структурних підрозділів Філії, 

вживає всіх необхідних заходів для виконання покладених на них завдань; 
15) затверджує посадові інструкції керівників Структурних підрозділів 

Філії; 
16) затверджує внутрішні документи, що регулюють діяльність Філії; 
17) виносить на розгляд органів та посадових осіб Товариства питання, 

пов'язані з діяльністю Філії та її Структурних підрозділів; 
18) має право, в порядку передоручення та на підставі рішення 

"правління Товариства, видавати довіреності від імені Товариства керівникам 
Структурних підрозділів Філії, що знаходяться у визначеному регіоні 
транспортної мережі Філії та іншим працівникам Філії, з урахуванням вимог, 
встановлених цим Положенням; 

19) має право вирішувати інші питання діяльності Філії, які необхідні 
для досягнення мети та цілей діяльності Товариства, у межах компетенції, 
визначеної Статутом Товариства та цим Положенням. 

5.6. У випадку, коли виконання зазначених у пункті 5.5 цього 
Положення повноважень, передбачає витрату грошових коштів, розпорядження 
майном, у тому числі його відчуження та списання та/або укладення договорів 
(угод) (у тому числі й з одним контрагентом та/або щодо одного класу 
товару/робіт/послуг сукупно за рік) на суму більше ніж еквівалент 10 000 
доларів СІЛА за офіційним обмінним курсом Національного банку України, 
встановленим на дату вчинення такої витрати, розпорядження (відчуження, 
списання), керівник Філії має право здійснювати такі дії тільки після 
попереднього отримання письмового дозволу правління Товариства, 
і Відмова від позову, відкликання апеляційної, касаційної скарги, 
визнання позовних вимог, укладення мирової угоди як на стадії судового 
розгляду, так і на стадії виконання рішення, якщо ціна позову або вартість 
майна, яке є об'єктом чи предметом спору, складає суму більше ніж еквівалент 
10 000 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку 
України, встановленим на дату подання позову, можлива лише після 
попереднього отримання письмового дозволу правління Товариства. 

'V Укладення договорів позики (в тому числі, але не обмежуючись, 
кредитних договорів), факторингу, акредитиву, лізингу, страхування, 
відступлення права вимоги, переведення боргу, оренди майна, сервітуту, 
суперфіцію, поруки, гарантії, застави, концесії, договорів про спільну 
діяльність, інвестиційних та будь-яких договорів з приводу корпоративних 

'Ш 
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прав, відчуження прав інтелектуальної власності, будь-яких операцій з цінними 
паперами, в тому числі, але не обмежуючись, векселями, на будь-яку суму 
може бути здійснено лише за умови попереднього отримання письмового 
дозволу Товариства у встановленому порядку. 

Вимога щодо необхідності попереднього отримання дозволу правління 
Товариства не поширюється на здійснення всіх платежів до бюджетів та 
фондів, здійснення розрахунків з працівниками Філії, оплату комунальних 
послуг, сплату судового збору, оплату адміністративних послуг, а також, 

І укладання (вчинення) та виконання наступних договорів: а) договору про 
І закупівлю за наслідками проведення процедури конкурсних торгів (тендеру) в 

межах затвердженого фінансового плану Філії; б) договору на реалізацію 
Філією товарів (продукції), надання Філією послуг, виконання Філією робіт 
іншим особам за державними регульованими цінами (тарифами) або за цінами 
(тарифами), що затверджені (погоджені) Товариством; в) договору, розрахунки 
за яким мають здійснюватися за фіксованими та/або граничними цінами, 

і встановленими Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, 
державними колегіальними органами місцевого самоврядування відповідно до 

Щкповноважень; г) договору на компенсацію за перевезення пільгових категорій 
пасажирів; д) договору з будь-якими афілійованим підприємством Товариства 

ї&на закупівлю товарів, робіт і послуг, що безпосередньо виробляються, 
" виконуються, надаються в межах затверджених фінансового плану Філії або 
^інмчасових контрольних завдань загального матеріально-технічного 
І забезпечення Філії. 

Встановлення будь-яких пільг та знижок до затверджених цін та тарифів 
можливе лише після попереднього отримання письмового дозволу правління 

ШБовариства. 
*• 

Ш 5.7. Будь-які договори, довіреності та інші вихідні документи щодо 
^"листування з третіми особами, а також банківські та фінансові документи від 
Сімені Товариства вважаються належним чином укладеними (вчиненими) та 

| ^&ють юридичну силу для Філії, Товариства та третіх осіб виключно у разі, 
f толи вони укладені (вчинені) з дотриманням правила двох підписів (скріплені 
ЩІІрма підписами щонайменше двох посадових осіб Філії) уповноважених на це 

посадовими особами Філії, які діють на підставі довіреності, виданої 
ЙНдвариством (керівник та заступник керівника філії, іншого структурного 
ішдрозділу Філії або іншою уповноваженою на це посадовою особою Філії 
тощо). 

Довіреності, правочини та інші вихідні документи від імені 
Товариства, адресовані третім особам, вважаються належним чином 
укладеними (вчиненими) Філією, якщо вони укладені (вчинені) відповідно до 
Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства. 

5.8. Директор Філії зобов'язаний: 
-ф 1) виконувати вимоги законодавства, умови Галузевої угоди та 
^колективного договору, Статуту Товариства та цього Положення; 
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2) створювати необхідні умови для належної організації та ведення 
бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової та податкової 
звітності Філії та її Структурних підрозділів відповідно до законодавства 
України; 

3) забезпечувати додержання порядку ведення та достовірність даних 
обліку та звітності, а також фіксування фактів здійснення всіх господарських 
операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, 
регістрів і звітності протягом встановленого терміну, договірної, платіжної, 
виробничої та трудової дисципліни; 

4) подавати на затвердження правлінню Товариства зміни та доповнення 
до штатного розпису Філії, та на погодження, якщо такі зміни не передбачають 
збільшення штатної чисельності працівників Філії; 
¿4 5) вживати заходи для виконання завдань з мобілізаційної підготовки, 
мобілізації та у сфері цивільного захисту, а також щодо відповідального 
зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; 

6) забезпечувати охорону державної таємниці відповідно до вимог 
режиму секретності, здійснювати постійний контроль за її станом; 

7) забезпечувати технічний і криптографічний захист секретної 
інформації та безпеку спеціальних видів зв'язку; 

8) забезпечувати захист конфіденційної інформації та комерційної 
таємниці Філії; 

9) забезпечувати ведення військового обліку військовозобов'язаних, 
.резервістів та призовників, здійснювати заходи щодо бронювання 
рюськовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; 

10) забезпечувати виконання планів діяльності Філії, затверджених 
Товариством. 

5.9. Директор Філії несе персональну відповідальність за: 
Ц 1) виконання функцій та завдань, визначених Статутом Товариства та 
цим Положенням, а також доведених Товариством планових показників 
діяльності Філії; 
^ г 2) виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних 
документів з питань безпеки, безпеки руху, екологічної, пожежної безпеки 
Ирщо, виробничих та інших інструкцій, нормативних документів, рішень 
органів Товариства, в тому числі рішень правління, розпорядчих документів 
яриови правління Товариства; 

3) виконання виробничих планів-завдань Філії, забезпечення 
Ірруктурних підрозділів Філії матеріалами, енергоносіями, обладнанням та 
рухомим складом, їх раціональне використання; 

4) вжиття заходів що До запобігання пожеж, аварій, відмов та інших 
порушень у роботі залізничного транспорту, його споруд, рухомого складу, 
•обладнання, машин та механізмів; 

5) вжиття заходів щодо запобігання нещасних випадків з працівниками 
р*шії на виробництві, порушення законодавства про охорону праці; 
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6) забезпечення працівників Філії необхідними засобами захисту, 
спецодягом, спецвзуттям, інструментами, обладнанням та пристосуваннями 
згідно з нормативними вимогами з охорони праці; 

7) дотримання законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища; 

8) забезпечення належної організації та ведення бухгалтерського обліку, 
Видаткового обліку, збереження бухгалтерських та податкових документів, 
регістрів бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та статистичної 

Шіятності Філії протягом встановлених законодавством строків та термінів, 
недопущення порушення фінансової, розрахунково-платіжної і касової 
дисципліни; 

9) повноту, своєчасність та достовірність складеного окремого балансу, 
іеративної, фінансової, статистичної і податкової звітності Філії та 

масність її подання до Товариства та відповідних органів; 
10) своєчасну нарахування та сплату податків і зборів до бюджетів усіх 

рівнів та державних фондів України відповідно до законодавства України, 
Статуту Товариства та цього Положення; 

11) збереження майна, яким наділена Філія, від будь яких дій, наслідком 
яких є його відчуження, випадкове знищення або пошкодження; 

"і 12) збереження державної таємниці та забезпечення режиму секретності; 
1.3) виконання зобов'язань Філії перед іншими філіями Товариства; 
14) витрачання коштів, інше розпорядження майном, вчинене всупереч 

Ніому положенню, Статуту Товариства, рішенням органів управління 
Товарне і на; 

15) своєчасне погашення та обслуговування діючих боргових 
їв'язань відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та цього 

ішюження. 

5.10. Функція регіонального координатора. 

Директор Філії, в рамках виконання повноважень з корпоративної і 
рехнологічної координації діяльності відокремлених підрозділів (філій) 

іриства, структурних підрозділів інших філій Товариства, залежних 
тюдарських товариств, які розташовані та здійснюють свою діяльність у 

регіоні транспортної мережі Філії, виконує наступні функції: 
1) координує діяльність інших філій та залежних господарських 

^•товариств, які приймають участь в єдиному перевізному процесі у регіоні 
• транспортної мережі Філії; 

2) організовує роботу підрозділів інших філій та залежних 
І^рподарських товариств, що здійснюють свою діяльність в регіоні 

іспортної мережі Філії щодо своєчасної підготовки до літніх пасажирських 
^іюревезень та осінньо-зимового періоду; 

3) організовує взаємодію підрозділів інших філій та залежних 
^господарських товариств, що здійснюють свою діяльність в регіоні 
Жіранспортної мережі Філії по роботі в складних метеорологічних умовах, із 
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"снігоборотьби", а також щодо попередження та ліквідації форс-мажорних 
обставин природного характеру; 

4) бере участь у підготовці технічних планів експлуатаційної роботи 
та місячного плану надання "вікон"; 

5) бере участь у розробці короткострокових, середньострокових та 
довгострокових прогнозів і стратегічних планів розвитку залізничної галузі; 

6) розробляє пропозиції щодо удосконалення перевізного процесу; 
7) сприяє взаємодії філій та залежних господарських товариств з 

міжнародними організаціями, які здійснюють свою діяльність в регіоні 
транспортної мережі Філії; 

I 8) сприяє взаємодії філій та залежних господарських товариств з 
^органами державної влади та місцевого самоврядування; 
| 1 9) бере участь в комісіях з розслідування випадків порушення безпеки 
-руху в підрозділах Товариства, що здійснюють свою діяльність в регіоні 
транспортної мережі Філії; 

10) організовує взаємодію підрозділів Товариства, що здійснюють свою 
діяльність в регіоні транспортної мережі Філії, щодо координації діяльності з 

/мобілізаційної підготовки, мобілізації та у сфері цивільного захисту; 
%1 11) у надзвичайних ситуаціях та у разі переведення на роботу в умовах 
^воєнного часу приймає на себе у встановленому порядку пряме оперативне 
мерування підрозділами філій та залежних господарських товариств, що 
^здійснюють свою діяльність в регіоні транспортної мережі Філії; 

12) забезпечує організацію та здійснення заходів із запобігання 
акожливим терористичним актам та актам незаконного втручання, охорони 
юб'єктів інфраструктури; 
Щ 13) аналізує ефективність інвестиційних проектів, що реалізуються в 
•регіоні транспортної мережі Філії; 
Ш 14) здійснює моніторинг регіонального ринку нерухомості та аналіз 
ефективності використання нерухомого майна; 
II 15) забезпечує розвиток єдиної комунікаційної діяльності в цілях 
формування позитивного іміджу Товариства; 

16) здійснює інші функції, передбачені внутрішніми документами 
•Товариства; 

17) координує організацію зберігання матеріальних цінностей 
^мобілізаційного резерву в регіоні транспортної мережі Філії; 

18) здійснює керівництво і контроль за забезпеченням охорони 
Шержавної таємниці, технічного та криптографічного захисту секретної 
інформації; безпеки спеціальних видів зв'язку в регіоні транспортної мережі 

ІІБілії. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

|§ 6.1. Філія відповідає за зобов'язаннями відповідно до законодавства 
•України, Статуту Товариства та цього Положення. 
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6.2. Відповідальність перед Товариством за втрату, знищення чи 
пошкодження майна, що закріплене за Філією, несе директор Філії. 

7. ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА 

7.1. Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство 
досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом 

*%вариства та цим Положенням, а також майном, яке придбавається та/або 
?увається для цілей забезпечення діяльності Філії. 

7.2. Філія не є власником майна. Майно, яким наділена Філія, належить 
овариству на праві власності або закріплене за Товариством на праві 

шодарського відання. 

7.3. Майно, яким наділена Філія, складається з основних засобів, 
_ ^ротних активів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, 

ість яких відображається в окремому балансі Філії, а також земельних 
юк, якими Товариство наділяє Філію для досягнення мети та виконання 

Здань, встановлених цим Положенням. 

7.4. Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління 
івариства. Майно Філії є складовою частиною майна Товариства. 

7.5. Філія розпоряджається майном, яким вона наділена, за погодженням 
.Товариством відповідно до мети та предмету своєї діяльності відповідно до 

ювленого порядку та Статуту Товариства. 

7.6. Джерелами формування майна Філії є: 
1) грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; 
2) грошові кошти, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; 
3) майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно 

гдане Філії юридичними та фізичними особами; 
4) інші джерела, не заборонені законодавством. 

7.7. Філія від імені Товариства має право щодо майна, яким вона 
юна, здійснювати в межах, визначених відповідними рішеннями органів 
шства, тільки ті дії, у тому числі вчиняти правочини (укладати договори, 

ди), що не суперечать законодавству, Статуту Товариства, цьому 
їоженшо та іншим внутрішнім документам Товариства. 

7.8. Філія використовує та утримує майно, в тому числі і земельні 
і, якими її наділило Товариство, відповідно до мети та предмету своєї 

>ності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, цим 
іоженням та внутрішніми документами Товариства. 
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7.9. Філія надає Товариству обґрунтовані пропозиції щодо списання, 
сення, передачі в користування, оренду, концесію майна, яким наділена 

відповідно до законодавства та порядку, встановленого Статутом 
даства та внутрішніми документами Товариства. 

8. ФІНАНСИ, ЗВІТНІСТЬ, ОБЛІК 

8.1. Філія здійснює господарську діяльність відповідно до 
здженого Товариством фінансового плану Філії, законодавства, Статуту 
даства, цього Положення та внутрішніх документів Товариства. 

8.2. Філія створює і впроваджує систему відповідальності за фінансові 
гаати своєї діяльності. 

8.3. Філія здійснює контроль за виконанням планових показників 
адарської діяльності своїх Структурних підрозділів. 

8.4. Філія підвищує ефективність використання основних засобів, 
нальних і фінансових ресурсів. 

8.5. Філія удосконалює фінансово-економічну роботу, забезпечує облік 
дних надходжень, контроль за повним і своєчасним надходженням та 

ганням коштів за виконані роботи та надані послуги, правильністю 
іслення та своєчасною сплатою податків і зборів, платником яких є Філія, а 
ЇЖ своєчасною виплатою заробітної плати тощо. 

8.6. Філія розробляє вільні (договірні) ціни на роботи та послуги Філії, за 
ш не здійснюється державне регулювання, і застосовує їх після погодження 

|овариством. 

8.7. Філія забезпечує контроль і суворе дотримання дисципліни цін і 
рвфів, правильність їх застосування. 

8.8. Філія веде бухгалтерський, податковий, статистичний та 
гатившій (управлінський) облік своєї господарської діяльності. 

Філія веде діловодство, документообіг та інформаційно-аналітичну 
у порядку, визначеному законодавством та внутрішніми документами 

іриства. Впроваджує та використовує інформаційні технології і 
шатизовані системи обліку та управління діяльністю Філії. 

Філія має окремий баланс, складає узагальнену фінансову, податкову, 
•ястичну та оперативну (управлінську) звітність по Філії, до якої 

||рпочаються показники звітності її Структурних підрозділів. 
Філія уповноважує (делегує) Структурні підрозділи вести 

галтерський, податковий,' статистичний та оперативний (управлінський) 
ік своєї господарської діяльності та складати фінансову, податкову, 

істичну та оперативну (управлінську) звітність, яка подається Філії. Філія 
їзпечує контроль за веденням Структурними підрозділами обліку і 

гаданням звітності та за її відповідністю первинним документам. 
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8.9. Відповідно до законодавства, цього Положення, внутрішніх 
ІІркументів Товариства Філія подає фінансову, податкову, статистичну та 
шіеративну (управлінську) звітність по Філії Товариству у встановленому 
Іиорядку, в обсягах та у терміни, передбачені порядком документообігу та 
пшими внутрішніми документами Товариства, та відповідним органам згідно 
-Із законодавством. 

|" Філія несе відповідальність за повноту та достовірність такої звітності. 
щ 
цЦг 8.10. Для організації нарахування та сплати податків, за якими об'єкти 

здаткування є такими, що використовуються або, якими наділена Філія, 
ізвариство уповноважує Філію та її Структурні підрозділи вести податковий 

складати та подавати податкову звітність Товариству, контролюючим 
іам у межах своєї компетенції, нараховувати і сплачувати податки від імені 

овариства, як юридичної особи, до територіальних контролюючих органів за 
;ем знаходження об'єктів оподаткування у порядку, встановленому 
шодавством. 

Філія та її Структурні підрозділи несуть відповідальність за повноту та 
іасність нарахування та сплати податків і зборів. 

Товариство делегує Філії та її Структурним підрозділам право ведення 
сового обліку з податку на додану вартість, зокрема делегує право 

ски податкових накладних/розрахунків коригування до них, ведення 
Ту виданих та отриманих податкових накладних відповідно до наказу 
шства, вимог нормативно-правових актів, для чого Філії і Структурному 
ззділу присвоюється цифровий номер ідентифікації. Філія та Структурні 
ЇДІЛИ Філії здійснюють обов'язкову реєстрацію податкових накладних у 

юму реєстрі податкових накладних відповідно до норм податкового 
нодавства. 

Структурні підрозділи Філії складають окремі декларації з податку на 
вартість, додатки до них та уточнюючі розрахунки на електронних 

і подають їх Філії разом з копією записів у реєстрі виданих та отриманих 
ювих накладних в електронній формі у терміни, передбачені внутрішніми 

«ентами Товариства. 
Філія складає декларацію з податку на додану вартість, додатки до неї та 
ЇЮЧІ розрахунки по Філії та зведені реєстри виданих та отриманих 

сових накладних у паперовій та електронній формі і надає їх Товариству у 
жій та електронній формі у терміни, передбачені внутрішніми 

іентами Товариства, для складання Товариством зведеної декларації (з 
ш) З податку на додану вартість та зведених уточнюючих розрахунків. 

Товариство делегує Філії та її Структурним підрозділам право ведення 
давого обліку з податку на прибуток відповідно до законодавства. 
Структурні підрозділи Філії складають декларації з податку на 
ж, додатки до неї та уточнюючі декларації у паперовій та електронній 

та подають їх до Філії у терміни, передбачені внутрішніми документами 
иства. 
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Філія складає декларацію з податку на прибуток, додатки до неї та 
ючі декларації по Філії та подає її Товариству у електронній формі у 

іни, передбачені внутрішніми документами Товариства. 

8.11. Фінансові та податкові документи, у т.ч. звітність (фінансова, 
сова, статистична тощо) Філії, її Структурного підрозділу підписуються 

ром і головним бухгалтером (уповноваженою особою) Філії, її 
шого підрозділу відповідно або іншими уповноваженими особами, які 

ш> їх обов'язки. 

8.12. Головний бухгалтер (уповноважена особа) Філії безпосередньо 
уядковується директору Філії та знаходиться в оперативному 
задкуванні у головного бухгалтера (уповноваженої особи) Товариства. 

8.13. Відповідальність за правильність та достовірність бухгалтерського 
їаткового обліку та звітності, а також за їх своєчасне надання відповідним 

іам та Товариству відповідно до законодавства, Статуту Товариства та 
Положення, несуть директор та головний бухгалтер (уповноважена 

і) Філії та Структурного підрозділу згідно з законодавством. 

8.14. За місцем знаходження Філії та її Структурного підрозділу 
»ся, зберігається та архівується вся документація, яка відноситься до 

ності Філії та її Структурного підрозділу відповідно. 

8.15. Філія керується єдиними правилами бухгалтерського, податкового 
та здійснює його на базі єдиної комплексної системи автоматизації і 

іє звітність та інформацію у встановлених обсягах і формах згідно з 
рядком документообігу, визначеному законодавством та внутрішніми 

іентами Товариства. 

9. ПЕРЕВІРКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

9.1. Перевірка господарської діяльності (ревізія) Філії проводиться за 
юм, затвердженим ревізійною комісією Товариства, але не рідше одного 

на рік. Ревізійна комісія може проводити позапланові ревізії діяльності 
ії за рішеннями вищого органу або наглядової ради Товариства у 
шовленому Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами 

||вариства порядку. 

9.2. Перевірка господарської діяльності Філії за окремими напрямками 
| |же здійснюватися структурним підрозділом Товариства, на який покладено 

ікції контролю та внутрішнього аудиту. 

9.3. Для здійснення своєї діяльності ревізійна комісія Товариства 
користується правом доступу до всієї комерційної та фінансової документації. 
Щоступ до документів комерційного та фінансового характеру, що містять 
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жавну таємницю, або які обліковані в режимно-секретних органах Філії та її 
уктурних підрозділів, членам ревізійної комісії Товариства надається за 

ності у них допуску до державної таємниці відповідної форми та у порядку, 
Значеному законодавством у сфері охорони державної таємниці. 

9.4. У випадках, передбачених законодавством або відповідно до 
іення органу Товариства, перевірка діяльності Філії може проводитися 

рвноваженими державними органами та незалежним аудитором. 
Доступ представникам державних органів, в тому числі 

їоохоронних, державного фінансового контролю та судів, які здійснюють 
юльно-ревізійні, наглядові та слідчі функції, до відомостей, що містять 

гжавну таємницю, надається за наявності у них допуску до державної 
шиці за відповідною формою та у порядку, визначеному законодавством у 
)і охорони державної таємниці. Іноземцям та особам без громадянства 
/п до відомостей, що містять державну таємницю, надається у виняткових 

адках у порядку, визначеному законодавством у сфері охорони державної 
шиці. 

10. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ 

10.1. Філія здійснює свою діяльність в межах, визначених 
онодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями 
, ювідних органів Товариства. 

10.2. Філія, з урахуванням планів і завдань Товариства, планує свою 
шість, визначає перспективи свого розвитку, виходячи з попиту на 

глуги, продукцію, роботи, що забезпечують виробничі та соціальні потреби 

10.3. Філія має право подавати на погодження правління Товариства 
кументи щодо: 

1) поліпшення умов праці, оплати праці, трудових і соціальних гарантій, 
здбачених Колективним договором ПАТ "Укрзалізниця"; 

2) передачі та отримання у користування земельних ділянок (сервітут, 
рерфіцій); 

3) розпорядження майном, в т.ч. оренди, відчуження, застави, а також 
сання майна; 

4) підвищення ефективності використання майнових та земельних 
)сів, якими наділена Філія; 

5) завантаження вільних виробничих потужностей. 

10.4. Філія, в межах своєї компетенції, має право виносити на розгляд 
Правління Товариства пропозиції з будь-яких питань, пов'язаних із здійсненням 
дальності Філії. 
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10.5. Для здійснення діяльності Фіш та її Структурних підрозділів в 
межах, встановлених законодавством, Статутом Товариства та цим 
Положенням, Товариство делегує Філії та її Структурним підрозділам права: 

1) від імені Товариства вчиняти будь-які правочини (укладати 
договори, угоди), пов'язані з діяльністю Філії, а також використовувати знаки 
для товарів і послуг та ноу-хау, надані Товариством; 

2) діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства з 
питань діяльності Філії та/або її Структурного підрозділу в будь-яких органах 
державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в податкових та 
митних органах, у відносинах з державними і приватними нотаріусами, 
Іранками, підприємствами, установами, організаціями будь-якого типу та 
організаційно-правової форми як на території України, так і за кордоном, а 
також у відносинах з фізичними особами; 

3) у межах повноважень, наданих Товариством, та у встановленому 
законодавством порядку, відкривати поточні рахунки для Філії та її 
Структурних підрозділів в установах банків у національній та/або іноземних 
Валютах та інші рахунки, розпоряджатися такими рахунками. Товариство 
(наділяє керівників Філії та її Структурних підрозділів правом підписувати 
розрахункові документи; 

4) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Філії та/або її 
Структурних підрозділів згідно зі штатним розписом та номенклатурою посад, 
|3 урахуванням вимог пункту 5.1 цього Положення, укладати, змінювати та 
розривати трудові договори, приймати рішення з питань оплати праці та обліку 
робочого часу працівників Філії та/або її Структурних підрозділів, 
^застосовувати заходи заохочення та/або притягнення до дисциплінарної та 
іматеріальної відповідальності працівників Філії та/або її Структурних 
Ішдрозділів, вирішувати інші кадрові питання Філії та/або її Структурних 
іпдрозділів; 
Ш 5) розпоряджатися майном, у тому числі грошовими коштами, Філії та 

Структурних підрозділів в межах, встановлених цим Положенням та 
ювідним Положенням про Структурний підрозділ Філії, Статутом 

Швариства і внутрішніми документами Товариства, рішеннями органів 
Ірариства та виданою довіреністю, відповідно до встановленого порядку; 

6) представляти інтереси Товариства в судах, в тому числі в місцевих 
вьних судах, господарських та адміністративних судах, а також в 
іародних арбітражах у справах, пов'язаних з діяльністю Філії; 

7) видавати розпорядчі документи з поточних питань діяльності Філії 
або її Структурних підрозділів, обов'язкові для всіх працівників Філії та/або 

Структурних підрозділів, які не повинні суперечити рішенням, наказам та/або 
люрядженням Товариства. \ 

10.6. Філія зобов'язана: 
1) діяти в інтересах Товариства; 
2) забезпечувати безаварійну експлуатацію інфраструктури, безпечне 

жезення пасажирів, вантажу, багажу та вантажобагажу і їх збереження; 
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3) виконувати у першочерговому порядку роботи та надавати послуги, 
мають пріоритетне значення для Товариства в цілому та інших філій 
гиства, і за потребою, під час виникнення надзвичайних ситуацій, надавати 
ідкладну допомогу; 
4) забезпечувати безпеку руху поїздів, екологічну безпеку, 

Ідження і ліквідацію надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
~ру у визначеному регіоні транспортної мережі Філії; 
5) забезпечувати безпечні умови праці та дотримання вимог охорони 

"працівниками Філії; 
6) забезпечувати своєчасне нарахування та сплату податків та зборів 

Зіркових платежів) згідно з законодавством; 
7) забезпечувати збереження, справне утримання та відновлення майна, 

Інаділена Філія, використовувати його виключно в цілях, передбачених 
юженням та внутрішніми документами Товариства; 

8) забезпечувати ефективне використання майна, яким наділена Філія; 
Щ виконувати обов'язки, покладені на неї, відповідно до законодавства, 

Товариства та цього Положення. 

11. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ФІЛІЇ З ТОВАРИСТВОМ 

11.1. Товариство здійснює координацію та контроль за діяльністю Філії, 
внутрішні документи, які регулюють діяльність Філії. 

11.2. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Філії 
даться відповідно до номенклатури посад працівників Товариства. 

ІЩіІ.З. Працівники Філії є працівниками Товариства. 

11.4. Внутрішні документи Товариства, правління Товариства, голови 
Товариства, посадових осіб апарату управління Товариства є 

ковими для виконання директором та усіма працівниками Філії. 

t 11.5. Філія подає правлінню Товариства у встановлені строки плани 
гі Філії і звіти про їх виконання за відповідний період. 

11.6. Контроль за дотриманням Філією законодавства, рішень, 
сень, наказів, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства і 

іе забезпечення діяльності Філії здійснюють відповідні структурні 
їй апарату управління Товариства в особі їх керівників та 

>важених ними осіб самостійно або за рішенням правління Товариства. 

12. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

12.1. Філія зобов'язана підвищувати рівень соціального захисту 
ників, забезпечувати поліпшення умов праці і санітарно-побутових умов, 

увати сучасні механізми мотивації праці. 
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12.2. Працівники Філії мають права та виконують обов'язки, 
користуються пільгами та несуть відповідальність відповідно до законодавства 
про працю, інших нормативно-правових актів та внутрішніх документів 
Товариства, дія яких поширюється на працівників Філії, наказів і розпоряджень 
керівника Філії, положень про Структурні підрозділи Філії та посадових 
інструкцій. 

12.3. Трудові відносини з працівниками Філії, включаючи прийняття на 
роботу та звільнення з роботи, розпорядок робочого часу, гарантії і 
компенсації, відпочинок та оплату праці, охорону праці, регулюються 
законодавством, Статутом Товариства, Галузевою угодою, Колективним 
договором, цим Положенням та Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку. 

13. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
13.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Філії здійснюється 

\ ідповідно до планів, затверджених правлінням Товариства, на централізоване 
іа самостійне забезпечення, виходячи з необхідності її ефективної і сталої 

роботи, безпеки руху, економічно обірунтованого використання матеріальних 
^ресурсів при обґрунтованому рівні їх запасів. 

13.2. Філія реалізує політику Товариства з питань закупівель та 
Достачання матеріально-технічних ресурсів. 

; 13.3. Філія в межах плану самостійного забезпечення організовує та 
здійснює: 
І 1) комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на 

' зперебійнс постачання для потреб Філії продукції, що відповідає вимогам 
ндартів, технічних умов та іншої нормативної документації; 

2) ефективне використання інфраструктури складського господарства; 
3) контроль за дотриманням норм та нормативів наявних запасів 

Ітеріально-технічних ресурсів. 

• 14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ' 
14.1. Внесення змін до Пожшення оформляється окремим додатком або 

викладенням Положення у вовн редакції. В разі оформлення змін окремим 
рдатком, на його титульній сіорїнці робиться відмітка про те, що він є 

.евід'ємною частиною Положеннж. 

14.2. Зміни до Положення вносяться правлінням Товариства та 
тверджуються відповідним наказом Товариства. 

14.3. Зміни до Положення набирають чинності з моменту їх 
вердження наказом Товариства. 
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15. ПРРШИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ 
15.1. Діяльність Філії припиняється у порядку та на умовах, 

передбачених Статутом Товариства, цим Положенням та законодавством 
України. 

15.2. Діяльність Філії припвиясться: 

1) на підставі рішення сузу; 
2) за рішенням органів Товариства; 
3) в інших випадках, передбаченихзаконодавством. 
15.3. Припинення діяльності ФЕШ заліснюється шляхом її закриття. 

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Відносини, не врегульовані цим Положенням, регулюються 
законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями вищого органу, 
наглядової ради та правління Товависжвж, ршоорядчими документами голови 
правління Товариства, керівника ФЕЙЇ ж межах компетенції, визначеної 
Статутом Товариства та цим Пожшгшию. 


