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Вельмишановний Петре Олексійовичу! 
 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року, № 2148-VIII 
безпідставно скасовано право виходу на пенсію за вислугу років багатьом 
категоріям працівників залізничного транспорту, що зайняті на роботах, 
виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або 
придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Попри 
скасування зазначених пенсій з 11.10.2017, понад 40 тисяч таких осіб 
(працівників локомотивних бригад та інших категорій, які не мали повної 
вислуги років) не тільки продовжують працювати на своїх робочих місцях, а 
будуть і надалі зайняті на роботах, виконання яких призводить до втрати 
професійної працездатності або придатності. Ігнорування проблемної 
ситуації, що склалася в галузі внаслідок непродуманих змін у пенсійному 
законодавстві, може мати небезпечні наслідки як для безпеки руху 
пасажирів, так і країни в цілому.  

З метою ефективного розв’язання зазначеної проблеми подальше 
реформування пенсійної системи має здійснюватися з урахуванням 
якнайшвидшого відновлення та недопущення скасування набутих 
залізничниками пенсійних прав. Це, у свою чергу, дасть змогу не тільки 
посилити мотивацію персоналу до ефективної праці на залізничному 
транспорті, а й запобігти загрозам безпеці громадян, що користуються його 
послугами. 

З огляду на кращий світовий досвід, солідарна пенсійна система має 
бути доповнена обов’язковою накопичувальною пенсійною системою 
(другий рівень формування трудових пенсій), професійною пенсійною 
системою (формування пенсій за вислугу років та роботу в шкідливих 
умовах) та посилена добровільною системою недержавного пенсійного 
забезпечення (третій рівень). Відповідно до європейської соціальної моделі 
інституційну основу цих рівнів мають скласти недержавні пенсійні фонди, 
що вже сьогодні діють під контролем держави та за участю представників 
застрахованих осіб (професійних спілок) і соціально відповідальних 
роботодавців галузі. 



На засіданні Верховної Ради України 18-20.09.2018 має бути 
розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (реєстр. № 
6677), авторами якого є 59 народних депутатів України.  

Схвалення законопроекту № 6677 та набрання ним статусу Закону на 
поточній сесії Верховної Ради України дозволить доповнити пенсійні 
виплати залізничникам із солідарної системи виплатами з другого рівня, 
запровадити професійне пенсійне забезпечення залізничників та 
стимулювати подальший розвиток третього рівня. Країна отримає ефективну 
систему формування пенсійних накопичень громадян, які одночасно стануть 
потужним джерелом внутрішніх довгострокових інвестицій та економічного 
розвитку як для залізничної галузі, так і держави в цілому. 

Зважаючи на викладене вище, просимо Вас, вельмишановний Петре 
Олексійовичу, підтримати законопроект № 6677 та у такий спосіб 
забезпечити неухильне виконання законодавства щодо термінів 
запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування з 01.01.2019, а також створити умови для 
відновлення пенсій залізничникам за вислугу років через обов’язкову 
професійну пенсійну систему. 

Аналогічні звернення направлено до Прем’єр-міністра України, Голови 
та профільних комітетів Верховної Ради України. 

 
 
 

З глибокою повагою   
 
Голова Федерації профспілок 
транспортників України, 
Голова профспілки залізничників  
і транспортних будівельників України    В.М. БУБНЯК 
 
 
 

 


