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Вельмишановний пане Президенте ЗЕЛЕНСЬКИЙ! 

 

 

Від імені Виконавчого комітету Європейської федерації транспортників (ЄФТ), який представляє 

понад 5 мільйонів працівників транспорту від більш як 200 професійних спілок транспорту із 41 

європейської країни та має великий досвід боротьби за права працівників, ми висловлюємо 

цілковиту свою підтримку вимогам нашої членської організації — Профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України. 

2 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла закон № 1054-1, підготовлений 5 вересня 2019 

року, який відкриває швидкий шлях до приватизації АТ «Укрзалізниця». Профспілка залізничників і 

транспортних будівельників України в письмовій формі закликала Вашу Високоповажність накласти 

вето на цей закон, оскільки це може призвести до фатального колапсу національної залізниці. На 

жаль, закон був підписаний Вашою Високоповажністю. 

Закон передбачає в короткостроковій перспективі реформувати АТ «Укрзалізниця», розділивши 

підприємство на три компанії: вантажну, пасажирську та інфраструктуру. Це призведе до масових 

скорочень працівників залізниці та ліквідації соціальної сфери — медичних, культурних, спортивних 

та інших закладів. На сьогодні для забезпечення повноцінного технологічного процесу та безпеки 

на залізниці бракує працівників, а низький рівень заробітної плати не відповідає рівню складності, 

відповідальності та інтенсивності праці робітників залізниці. 

Вимоги профспілки висувалися двічі цього року через масові акції протесту під стінами Уряду 

(єдиного акціонера АТ «Укрзалізниця») 14 травня та під стінами Офісу Вашої Високоповажності 14 

листопада. 

Чергове засідання Ради профспілки (найвищого профспілкового органу між з’їздами), яке відбулося 

22 листопада 2019 року, підтвердило вимоги до Вашої Високоповажності та Уряду. Так, Профспілка 



залізничників і транспортних будівельників України звернулася до світових федерацій профспілок 

за підтримкою своїх вимог: ініціювати внесення змін до статті 18 Закону України «Про транспорт». 

Зокрема, до Уряд України узгодити його норми зі статтею 44 Конституції України, а також статтею 18 

Закону України «Про врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів)» та Європейською 

соціальною хартією (№ 163), що була ратифікована Україною 21 грудня 2006 року та згідно з 

рішенням Європейського суду з прав людини від 2 жовтня 2014 року у справі «Веніамін 

ТИМОШЕНКО та інші проти України». 

Виконавчий комітет ЄФТ закликає Вашу Високоповажність почути профспілку, яка озвучує голоси 

тисяч залізничників України та зустрітися з представниками Профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України для швидкого вирішення вимог профспілки. 

 

Щиро ваші 

 

Члени Виконавчого комітету ЄФТ 

 

[28 індивідуальних підписів присутніх членів Виконавчого комітету ЄФТ] 
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