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СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ 

ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 

між Акціонерним товариством «Українська залізниця» та 

Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України 

 

Це Спільне рішення про співпрацю та взаєморозуміння (далі – Спільне 

рішення) укладається між Акціонерним товариством «Українська залізниця» 

(далі – АТ «Укрзалізниця»), та Профспілкою залізничників і транспортних 

будівельників України (далі – профспілка), що надалі іменуються 

«Сторонами», з метою ведення відкритого і конструктивного соціального 

діалогу щодо зближення позицій Сторін, пошуку та ухвалення узгоджених 

рішень для подолання наслідків кризи, спричиненої встановленням і 

подальшим продовженням на території України карантину задля запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, забезпечення 

належного виконання Галузевої угоди та створення працівникам Товариства 

умов для продуктивної та якісної праці, а також зниження соціальної напруги 

у трудовому колективі Товариства. 

Зважаючи на те, що окремі вимоги профспілки, а саме відміна 

чотириденного робочого тижня для всіх працівників, відновлення виплат, 

передбачених чинними Галузевою угодою і колективними договорами (та 

поступове погашення заборгованості за зазначеними виплатами) виконані, а 

підвищення рівня добових витрат здійснено частково,  

 

Сторони домовились: 

1. АТ «Укрзалізниця» зобов’язується: 

1.1. У ситуації стабілізації фінансово-економічного стану 

АТ «Укрзалізниця» підвищити тарифні ставки і посадові оклади на 10% з 

01.06.2021 р. усім працівникам, окрім працівників, в яких посадовий оклад 

перевищує 30 тис. грн. 

За умови виконання основних дохідних показників підвищити тарифні 

ставки і посадові оклади всім працівникам, окрім працівників, в яких 

посадовий оклад перевищує 30 тис. грн. –  з 01.10.2021 р. 
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Сторони розпочинають переговори щодо розміру цього підвищення для 

різних категорій працівників з 01.07.2021 р.  

2. Профспілка зобов’язується: 

2.1. Надати всебічну підтримку АТ «Укрзалізниця» та конструктивно 

спільно відстоювати перед відповідними державними органами влади 

особливо гострих фінансово затратних питань щодо уніфікації тарифів на 

перевезення вантажів і порожніх вагонів, звільнення від сплати податку на 

землю залізничного транспорту, акцизного податку на дизельне пальне, 

сплати дивідендів у державний бюджет за результатами 2018–2020 років. 

2.2. Співпрацювати з Товариством над ініціативами щодо підвищення 

ефективності «Укрзалізниці» і спільно забезпечувати соціальну та іншу 

підтримку працівників. 

2.3. На запит керівництва регіональних філій, філій та їх структурних 

підрозділів відповідні профспілкові органи надаватимуть інформацію щодо 

використання відрахувань роботодавця на культурно-масову, фізкультурну та 

оздоровчу роботу відповідно до чинних колективних договорів. 

3. Це Спільне рішення є документом, на підставі якого Сторони мають 

здійснити конкретні дії для досягнення вищевикладеної мети та виконати 

взяті на себе зобов’язання. 

4. Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку 

Спільного рішення щодо взаємовигідного співробітництва на основі 

конструктивного соціального діалогу. 

5. Для реалізації мети цього Спільного рішення Сторони можуть проводити 

спільні консультації для обговорення та узгодження дій, спрямованих на 

покращення якості співпраці. У ході консультацій також можуть розглядатися 

поточні і перспективні питання взаємодії Сторін. 

6. Кожна зі Сторін призначає відповідальну особу за здійснення 

співробітництва між Сторонами. 

7. Це Спільне рішення набуває чинності з дати його підписання Сторонами та 

діє до моменту його виконання. 

8. Зміни та доповнення до цього Спільного рішення можуть бути внесені, за 

потреби, за взаємним письмовим погодженням Сторін шляхом підписання 

Сторонами відповідного протоколу. 

9. Всі суперечки між Сторонами щодо виконання цього Спільного рішення 

вирішуються шляхом проведення переговорів. 
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10. Тлумачення та роз’яснення щодо цього Спільного рішення або його 

окремих статей здійснюється спільно Сторонами. 

11. Це Спільне рішення укладено у двох оригінальних примірниках 

українською мовою, які зберігаються у кожної зі Сторін. 

 

 

 

 Від АТ «Укрзалізниця»:      Від профспілки : 

 

в.о. Голови правління      Голова профспілки          

 

І. ЮРИК        В. БУБНЯК 

 

 

 

в.о. члена правління 

 

І. СИНЯКОВ  

 

 


