


Закону України «Про залізничний транспорт» в новій редакції розроблявся   
Міністерством інфраструктури України, за безпосередньої участі  профспілки, саме 
з урахуванням вимог Директив ЄЕС щодо залізничного транспорту. Пройшов 
обговорення на всіх рівнях в період 2012–2014 рр. та передбачав поступову 
інтеграцію до ЄЕС залізничного транспорту України протягом 15–20 років. Був 
зареєстрований у Верховній Раді попереднього скликання для винесення на 
розгляд. Але, незважаючи на «пишні» промови про рух до ЄЕС, залишився на 
архівних полицях. Без врахування положень цих Директив, Україні фактично буде 
закрита можливість використати свій залізничний потенціал як держави – 
володільця транспортних коридорів по так званому «шовковому шляху» – із заходу 
на схід і в зворотному напрямку та держав азійського регіону. Ще зовсім нещодавно 
відкриті та прозорі залізничні транспортні коридори  України приносили левову 
частку доходів Укрзалізниці, наповнювали державний  бюджет, забезпечували сотні 
тисяч громадян України робочими місцями, гідною заробітною платою, умовами 
праці та одним із найкращих соціальних пакетів, гарантованих Галузевою угодою 
між Державною адміністрацією залізничного транспорту України  та профспілками і 
колективними договорами. 

 
Для прикладу, у свій час Великобританія повністю реалізувала принцип 

відділення інфраструктури від перевезень та створення вільного ринку перевезень. 
Наслідки відомі: спад інвестицій, зростання залізничних катастроф та банкрутство 
інфраструктурної компанії Railtrack у 2000 році, яка не змогла досягти стабільної 
рентабельності та була викуплена компанією, спеціально створеної урядом та 
підтримується ним за рахунок державного бюджету. До речі, в  розвиток 
залізничного транспорту держав ЄЕС за рахунок національних бюджетів 
вливаються мільярди євро. Подібна ситуація спостерігається нині в Естонії. У свою 
чергу в США відбулось реформування галузі в «зворотному» напрямку – приватні 
залізничні компанії з метою уникнення банкрутства передали державі безоплатно 
свої збиткові підрозділи пасажирських перевезень. 

 
Про поступовий відхід від цивілізаційних процесів розвитку транспортної галузі  

свідчить і зареєстрований у Верховній Раді  проект Закону України «Про залізничний 
транспорт України» за  № 1196. Цей проект є спрощеним плагіатом аналогічних, які 
запропоновані окремими депутатами попереднього скликання, та одним із 
найгірших за останні роки. У ньому взагалі вилучена вся соціальна складова, 
відсутні посилання на євроінтеграційні процеси тощо. Прийняття цього 
законопроекту в цілому нанесе «нокаутуючий» удар не тільки по залізничному 
транспорту України, а взагалі по всіх галузях економіки. 

 
Крім безпеки перевезення вантажів та пасажирів, важливе місце в роботі 

залізничного транспорту займає забезпечення національної безпеки країни. На наш 
погляд, розглядати будь-яку можливість реформування стратегічної галузі може 
призвести до потенційного руйнування сталої роботи залізничного транспорту в 
умовах збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях. Тобто, є 
несвоєчасними та навіть злочинним. 

 
Звертаємо Вашу увагу, що ст. 22 Закону України «Про транспорт» встановлено, 

що до складу залізничного транспорту входять, зокрема навчальні заклади, технічні 
школи, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, та інші 
підприємства, установи та організації, що забезпечують його діяльність і розвиток. 
Таким чином, розглядати питання реформування залізничного транспорту окремо, 
без врахування збереження соціальної сфери, яка забезпечує її ефективну та 
безперебійну діяльність, у т. ч. мережі оздоровчих та медичних закладів – 
неможливо. Соціальна сфера залізничного транспорту сприяє забезпеченню 



безпеки руху поїздів, підготовці кваліфікованих кадрів для залізничного транспорту 
і повинна бути включена до складу саме єдиного суб’єкта господарювання. 

 
Крім того, відповідно до ст. 2 Закону України «Про особливості утворення 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», 
Товариство створено як акціонерне, 100% акцій якого закріплюються в державній 
власності, а його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України. 
Водночас, ст. 7 цього ж Закону визначено, що Товариство повністю відповідає за 
зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою, до укладення нової відповідної 
угоди. Викликає занепокоєння виконання та збереження в подальшому всіх норм та 
додаткових соціальних гарантій, передбачених Галузевою угодою та колективними 
договорами підприємств залізничного транспорту. 

 
Профспілка залізничників і транспортних будівельників України, яка об’єднує 

майже 300 тисяч   залізничників – членів профспілки, завжди конструктивно 
співпрацювала з Урядом, профільними міністерствами та Укрзалізницею, тому 
звертаємо Вашу увагу на вирішення нагальних питань соціально-економічного 
спрямування   та забезпечення виробничих потреб галузі до прийняття остаточного 
виваженого рішення про проведення  глобальної реструктуризації АТ 
«Укрзалізниця». 

 
Високий рівень зношеності рухомого складу та інфраструктури вже створило 

передумови для зниження рівня безпеки перевезень, що потребує значних 
фінансових інвестицій. До того ж залізничний транспорт несе велике соціальне 
навантаження, забезпечуючи перевезення пільгових категорій громадян, які повинні 
відшкодовуватись державою, котра надала відповідні пільги. Відшкодування 
відбувається на рівні не більше 10% понесених витрат, а інші збитки покриваються 
за рахунок доходів, отриманих від вантажних перевезень, що спричиняє 
справедливе невдоволення бізнесу і постійні суперечки між АТ «Укрзалізниця» та 
вантажовідправниками  при визначенні тарифів на перевезення. Тільки за 2016–
2018 роки сума збитків сягнула майже 8 млрд грн., а ці кошти могли б бути  
інвестовані  в  оновлення рухомого складу. 

 
Не на належному рівні перебувають і питання соціального характеру, а саме 

рівень заробітної плати працівників залізничного транспорту та забезпечення 
виконання Галузевої угоди та колективних договорів. За рівнем заробітної плати 
залізничний транспорт займає 13-те місце серед галузей економіки України. 
Низький рівень оплати праці не задовольняє працівників і не відповідає складності 
і відповідальності їхньої праці. Все більше працівників залишають залізничний 
транспорт, бо не бажають миритись зі своїм жебрацьким становищем.  Через 
нетривалий час, якщо не втрутитись у вирішення цих накопичених за багато  років 
проблем, залізниця перетвориться у груду металолому. Сьогодні  через  низький 
рівень оплати праці  залізниці не мають достатньої кількості машиністів та їх 
помічників, складачів поїздів, колійників, слюсарів з ремонту рухомого складу та 
працівників інших професій. І «дроблення» Укрзалізниці тільки прискорить цей 
процес. 

 
Як свідчить  досвід країн Європи, які здійснювали аналогічні кроки в минулому, 

реформування без економічних прогнозних характеристик та врахування соціальної 
складової призводить до масових звільнень працівників, дестабілізації у трудових 
колективах та акцій протесту. Роздроблені і не контрольовані з одного центру 
оператори утворять недобросовісну конкуренцію за рахунок низьких соціальних 
стандартів для своїх працівників, що, у свою чергу, негативно позначиться на 
доходах бюджетів усіх рівнів та внесках до соціальних фондів. Крім того, такі 
перевізники, не матимуть жорстких вимог до технічного стану тягового рухомого 
складу, системи контролю за безпекою руху і охорони праці, системи навчання, 




