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Керівникам структурних підрозділів 

апарату управління, регіональних  

філій, філій АТ «Укрзалізниця» 

 

Головам дорожніх, 

територіальних, об’єднаних та 

первинних профспілкових 

організацій 

 

Відповідно до пункту 2 Статуту акціонерного товариства «Українська 

залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

02.09.2015 № 735 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

31.10.2018 № 938), АТ «Укрзалізниця» (далі – Товариство) є правонаступником 

усіх прав і обов’язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про особливості утворення 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 

Товариство повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою 

угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та 

профспілками щодо підприємств залізничного транспорту (далі – Галузева 

угода), до укладання нової відповідної угоди. 

Статтями 9, 10 Закону України «Про колективні договори і угоди» 

визначено, що після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжує 

діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, 

якщо інше не передбачено договором, угодою. 

Наразі між спільним представницьким органом профспілок та 

Товариством продовжується робота над проектом нового Колективного 

договору Товариства та додатків до нього, який 04.06.2018 на засіданні Робочої 

комісії представників сторін для ведення переговорів та підготовки проекту 

Колективного договору прийнято за основу. 

Проте робота над узгодженням розбіжностей триває і Колективний договір 

Товариства буде запроваджено відповідно до законодавства. 

Зважаючи на вищевикладене, до укладання Колективного договору 

Товариства рекомендуємо суб’єктам колективно-договірного регулювання 

апарату управління, регіональних філій, філій Товариства (в т.ч. новостворених) 
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та їхніх структурних підрозділів, прийняти спільні рішення щодо пролонгації 

чинних колективних договорів до кінця 2019 року сторонами відповідного 

колективного договору.  

Забезпечити в повному обсязі виконання і фінансування у 2019 році норм 

і гарантій, визначених Галузевою угодою і чинними колективними договорами 

залізниць, підприємств, організацій, структурних підрозділів. 

 

 

 


