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Вих. № 0280 від 26 жовтня 2018 р. 
 

В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» 
Кравцову Є.П. 
 
заступника головного редактора інформаційно-
аналітичного видання “КиевВласть” 
Шпаченка Максима Анатолійовича 

 
ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

 
Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про доступ до 

публічної інформації”, прошу надати наступну публічну інформацію: 

1. Прошу надати інформацію щодо ситуації, яка склалась із залізничними 
перевезеннями по станції «Славутич» Південно-західної залізниці. Головою 
Славутицької міської ради Ю.К. Фомічевим було направлено звернення до голови 
правління  ПАТ «Укрзалізниця» в.о. Кравцову Є.П. щодо якості надання послуг ПАТ 
«Укрзалізниця» та здійснення розрахунків за перевезення пасажирів пільгових категорій 
громадян” (документ додається). 

2. Чим обумовлена відмова запуску швидкісного потягу категорії “Інтерсіті” зі 
сполученням: Київ-Ніжин-Чернігів-Славутич і які необхідні заходи для того, щоб 
задовольнити запит міськради і відкрити відповідний рух потягу за цим маршрутом. 

3. Чи відбудеться скорочення парних електропотягів на ділянці Чернігів-
Славутич з 28.10.2018 року і чи пов’язано це з тим, що не перераховуються кошти з 
місцевого бюджету Славутицької міської ради на компенсацію проїзду пільгових 
категорій.  

4. Чи планується поточний ремонт станції і чи можливе прискорення 
капітального ремонту вокзалу залізничної станції «Славутич» Південно-західної 
залізниці. 

5. 23 жовтня 2018 р. на апаратній нараді в Кагарлицькій райдержадміністрації з 
надання послуг вантажного перевезення ПАТ «Укрзалізниця» піднімалося питання 
збереження вантажної станції Кагарлик Кагарлицького району. Також Кагарлицька 
районна рада надіслала звернення до керівництва ПАТ «Укрзалізниця» щодо 
недопущення закриття станції «Кагарлик» для вантажних перевезень. Обґрунтовано 
збереження станції тим, що на території знаходяться багато підприємства, виробництво 
яких тісно пов’язане із залізничним транспортуванням: 

6. Будь ласка, поясніть, які причини закриття залізничної вантажної станції і чи 
можливо її збереження, за яких умов.  

7. Чому підприємства ПрАТ «Агрофорт», ТДВ «Узинський цукровий комбінат», 
ТОВ «СКРАП-ЦЕНТР», ТОВ «Ема-цемент», ТОВ «Баланс-Агро», МВКП «Декор» були 
позбавленні законної можливості здійснювати вантажні операції на станції «Кагарлик» 
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через відсутність необхідної кількості вагонів для завантаження, погоджень на 
відправку та прийняття вантажів, якщо в них в наявності є діючі договори з ПАТ 
«Укрзалізниця». 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про «Про доступ до 
публічної інформації» прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня 
отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: zapyt.kv@gmail.com . 
Контактний телефон: 050-445-21-92. 

Наголошую, що згідно п. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», відповідь про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних 
джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні 
інформації. 

Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та 
неправомірне ненадання інформації передбачена Кодексом України про адміністративні 
правопорушення – стаття 212-3. 

 
З повагою 
заступник головного редактора 
 
інформаційно-аналітичного 
видання “КиевВласть”        М.А. Шпаченко 
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