
Затверджено 

постановою Ради профспілки 

від 25.10.2019 р., прот. № пр-7 
 

ВИМОГИ 

ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ 

УКРАЇНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

З метою збереження стратегічної галузі та забезпечення стабільної роботи 

залізничного транспорту, безпеки руху поїздів, виконання чинних Галузевої угоди та 

колективних договорів, створення для працівників умов для продуктивної праці, 

підвищення їхнього добробуту, зниження соціальної напруги у трудових колективах від 

Президента України як Глави Держави, який має право законодавчої ініціативи, право 

вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів та здійснення кадрової 

політики в межах, визначених Конституцією України, а також від Кабінету Міністрів 

України, як єдиного акціонера АТ «Укрзалізниця» 
 

ВИМАГАЄМО:  
 

1. Розірвати трудовий договір (контракт) з головою правління АТ «Укрзалізниця» 

Євгеном Кравцовим згідно із ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності». 
 

2. Припинити знищення УЗ! Негайно зупинити прийняття одноосібних руйнівних 

рішень, пов’язаних із «революційною» реструктуризацією Товариства. Не допустити 

«розчленування» АТ «Укрзалізниця» на задекларовані у Програмі дій Уряду до 2025 

року три складові частини (незалежні оператори і виробничий блок). Усі доленосні 

плани щодо реструктуризації галузі розглядати з урахуванням світового досвіду 

розвинутих країн та позиції трудового колективу в особі профспілки. 
 

3. Зупинити процес підготовки АТ «Укрзалізниця» до повної або часткової 

приватизації та неухильно виконувати ст. 8 Закону України «Про особливості утворення 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» щодо 

обмеження обігу акцій Товариства, 100 відсотків яких перебуває у державній власності, 

заборони їх відчуження, передання в управління, заставу, використання для формування 

статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчинення щодо них 

інших правочинів, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності. 
 

4. Не допустити прийняття Верховною Радою України, а в разі схвалення у 

прискореному режимі – ветувати, нові альтернативні законопроєкти «Про залізничний 

транспорт» № 1196 від 29.08.2019 р. та № 1196-1 від 06.09.2019 р., подані на розгляд 

Парламенту без громадського обговорення, врахування позиції профспілкової сторони, 

належної юридичної експертизи та економічних експертних оцінок фахівців 

відповідного профілю, наявних можливих ризиків і шляхів їх подолання, збереження 

соціальних стандартів і кадрового потенціалу. Забезпечити реалізацію принципів 

соціального діалогу із залученням представників профспілки до участі у розробці 

законопроєкту «Про залізничний транспорт». 
 

5. Не допустити зменшення чисельності працівників Товариства. Провести 

відповідні розрахунки нормативної чисельності працівників на обсяги роботи з 

урахуванням норм праці у регіональних філіях (філіях) і підпорядкованих їм 

виробничих (структурних) підрозділах. 
 

6. Не допустити під виглядом ліквідації так званих непрофільних активів 

Товариства «розбазарювання» соціальної сфери (у т. ч. мережі оздоровчих та медичних 

закладів), що роками будувалися й утримувалися згідно із рішенням трудових 

колективів і забезпечували ефективну та безперебійну роботу залізничного транспорту. 
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7. Внести зміни до консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця», який 

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 133-р, та 

зобов’язати правління Товариства ухвалити рішення про: 

- підвищення в 2019 році годинних тарифних ставок і посадових окладів працівникам 

Товариства (крім вищого керівництва) у фактичних розмірах не менше ніж на 25 %; 

- виплату до кінця 2019 року винагороди за підсумками роботи в 2018 році у розмірі 

не менше 50 % місячної тарифної ставки, посадового окладу. 
 

8. Переглянути постанову Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 1034 

щодо встановлення посадового окладу керівникам підприємств, заснованих на 

державній, комунальній власності, з метою встановлення зв’язку між розміром 

заробітної плати керівництва таких підприємств і тарифною ставкою робітника І 

розряду цих підприємств. Привести цей зв’язок до розрахункових стандартів 

залізничних компаній Європейського співтовариства. 
 

9. Ініціювати внесення змін до ст. 18 Закону України «Про транспорт» та 

приведення її норм у відповідність до ст. 44 Конституції України, ст. 18 Закону України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Європейської 

соціальної хартії (ETS № 163), ратифікованої Україною 21.12.2006 р. та згідно з 

рішенням Європейського суду з прав людини від 02.10.2014 р. у справі «Веніамін 

Тимошенко та інші проти України». 
 

10. Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України IX скликання 

законопроєкт щодо відновлення права окремих категорій залізничників на пенсійне 

забезпечення за вислугу років. За основу взяти законопроєкт від 11.06.2019 р. №  10378, 

розроблений за результатами розгляду електронної петиції профспілки до Парламенту, 

яка 4 червня 2019 року набрала понад 25 тис. голосів, знайшла підтримку у більшості 

фракцій та отримала позитивний висновок профільного комітету. 
 

11. Забезпечити безумовне виконання ст. 10 Закону України «Про залізничний 

транспорт» і передбачити у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2020 рік» кошти на будівництво та реконструкцію магістральних залізничних ліній, 

об’єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для 

перевезення пасажирів у поїздах далекого та місцевого сполучення. 
 

12. Зменшити фінансове навантаження на АТ «Укрзалізниця» за рахунок 

встановлення мінімального рівня податку на землю, що передбачено ст. 6 Закону 

України «Про залізничний транспорт». 
 

13. Забезпечити виділення коштів на підтримку залізничного транспорту з 

Державного дорожнього фонду (у межах коштів акцизного податку, що сплачує 

Товариство при закупівлі пального). 
 

14. Забезпечити 100-відсоткову компенсацію витрат, понесених АТ «Укрзалізниця» 

за перевезення пільгових категорій пасажирів – громадян України. 
 

15. Залишати чистий прибуток, отриманий АТ «Укрзалізниця» за результатами 

роботи за рік, у розпорядженні Товариства. 
 

 

 

За дорученням трудового колективу Товариства 
 

 

 

 

Голова профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України      В. Бубняк 


