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28 червня 2022 року    № ЦПРОФ-142/09          
 

Прем’єр-міністру України  
ШМИГАЛЮ Д.А. 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 
Листом від 27 травня 2022 року № 73/09 Профспілка залізничників і 

транспортних будівельників України вже зверталася до Вас з вимогою 
втрутитись у вирішення нагальних проблем галузі, проте фінансування витрат на 
оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця» продовжує відбуватися за 
залишковим принципом. Станом на 28 червня працівники не отримали 
гарантовану оплату за першу половину місяця, що стало причиною зростання 
соціальної напруги в трудових колективах.  

В умовах воєнного стану в Україні залізничники і надалі відповідально 
ставляться до виконання своїх посадових обов’язків. Щоденна загроза життю і 
здоров’ю працівників не перешкоджає їм забезпечувати безперебійний рух і 
безпеку перевезень вантажів та пасажирів, натомість при цьому ще й отримувати 
мізерну заробітну плату. Попри те, що під час війни АТ «Укрзалізниця» докладає 
усіх зусиль для того, щоб максимально виконувати експлуатаційні показники, 
компанія і надалі  продовжує залежати від фінансової допомоги держави. 
Залізничники з розумінням ставляться до того, що фінансування відбувається 
частинами. Але такі дії держави можуть змусити працівників Товариства 
приймати кардинальні рішення, адже у людей просто немає коштів для 
існування.    

Багатотисячний трудовий колектив АТ «Укрзалізниця» сподівається на 
підтримку з боку держави та готовий і надалі працювати задля країни та заради 
перемоги, навіть в умовах обмеження низки соціальних виплат.  

З метою зниження соціальної напруги в трудових колективах компанії 
повторно звертаємось до Вас з вимогою невідкладно втрутитись у вирішення 
нагальних проблем Товариства та забезпечити фінансування витрат на оплату 
праці працівників АТ «Укрзалізниця.  
 
З повагою 
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