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 Профспілка залізничників і транспортних будівельників України вкрай стурбована  
щодо вимог до АТ «Укрзалізниця» зі  сплати дивідендів  за 2018 рік у сумі 206,2 млн. грн. 
та за 2019 рік  у сумі 749,2 млн. грн. 
 АТ «Укрзалізниця» є сумлінним платником податків, які своєчасно їх сплачує. На 
виконання розпорядження Кабінету Міністрів від 24.04.2019 р. № 460-р  було 
затверджено розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік та розмір річних 
дивідендів, що спрямовуються  до держбюджету у розмірі 30% від чистого прибутку у 
сумі 103,1 млн. грн. Ці кошти було сплачено у повному обсязі у порядку та в строк 
визначений зазначеним розпорядженням. 
 Профспілка неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України та державних 
органів управління щодо критичного стану рухомого складу та інфраструктури 
залізничного транспорту. Але наші звернення залишаються поза увагою, коли 
складаються і затверджуються річні фінансові плани. 

 На 2019 рік АТ «Укрзалізниці» було заплановано чистий прибуток  у розмірі 4,5 
млрд. грн. і це при тому, що знос рухомого складу досяг 98%.  Витрати на його 
експлуатацію закладені у фінансовому плані не відповідають тим витратам, які необхідні 
для його безпечного використання.  Не відповідає державним соціальним  стандартам і 
планування фонду оплати праці, які закладаються у фінансові плани, вони значно нижчі 
ніж у державному бюджеті. Як наслідок маємо соціальну напругу у трудових колективах, 
оскільки рівень заробітної плати залізничних професій критично низькій і складає 7-8 
тисяч гривень. Досягнутий у 2019 році прибуток отримано за рахунок працівників, а саме 
неналежного рівня оплати праці, недовиконання пільг і гарантій за колективними 
договорами, а також за рахунок курсової різниці (зменшення фактичного курсу долара 
США ніж визначено у фінплані). В той же час держава усунулась від проблем 
залізничного транспорту та на протязі 29 років не забезпечує виконання статті 10 закону 
України «Про залізничний транспорт» та не забезпечує компенсацію за перевезення 
пільгових категорій громадян. На державному рівні не приймаються законодавчі рішення 
про врегулювання проблеми компенсації пільгових перевезень Збитки понесені 
Товариством за пасажирські перевезення у 2019 році склали більше 12 млрд. грн. 

На сьогодні у зв’язку з розповсюдженням  на території України епідемії COVID-19 
та запровадженням карантинних заходів залізничний транспорт несе значні збитки як у 
пасажирському так і вантажному русі. Середня заробітна плата за 2020 рік зменшилась 



майже на 5% проти 219 року. За 2 місяці 2021 року середня зарплата зменшилась ще на 
10%. Припинено окремі виплати працівникам по колективним договорам. Більше 30 
тисяч працівників Товариства продовжують працювати на чотирьохденному робочому 
тижні. Трудовий колектив АТ «Укрзалізниця» доведений до відчаю і до спротиву таким 
діям державних органів. 

Враховуючи вищевикладене, а також що рішення з цього питання Верховною 
Радою ще не прийнято, просимо відкликати вимогу щодо сплати дивідендів, оскільки 
вона фактично  може зупинити роботу залізничного транспорту. 

Звертаємо також увагу Урядового комітету, що у проекті фінансового плану на 
2021 рік заплановано чистий прибуток АТ «Укрзалізниця» у розмірі 3,5 млрд.грн. Розмір 
такого прибутку досягти неможливо без порушень технології роботи, які постійно 
відбуваються у підрозділах з причин відсутності матеріалів, запасних частин, 
несвоєчасного ремонту рухомого складу, обладнання, гідної заробітної плати 
залізничників. Пропонуємо комітету збільшити витратну частину фінансового плану  
Товариства для  безпечної роботи залізничного транспорту, збільшення витрат на 
підвищення тарифних ставок і посадових окладів, що забезпечить стабілізацію роботи  
та зняття напруги у трудових колективах. 
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