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« 04 »  листопада 2021 року № 599 / 01 на №  від  р. 
 
 

Голові правління  

АТ «Українська залізниця» 

КАМИШІНУ О.М. 
 

 

Шановний Олександре Миколайовичу! 
 
 

 

Під час проведення попереджувальної акції протесту, яка відбулася                              

4 листопада 2021 р. біля головного офісу АТ «Укрзалізниця», учасники акції 

неодноразово наголошували на необхідності забезпечення стабільної роботи 

залізничної галузі, створення для працівників належних умов для продуктивної 

праці, підвищення добробуту залізничників, безумовного виконання з боку 

Товариства чинної Галузевої угоди та колективних договорів. 

Водночас в ході проведення акції було висунуто та затверджено ряд вимог 

багатотисячного трудового колективу до АТ «Українська залізниця», які додаються. 

З метою зниження соціальної напруги у трудових колективах пропонуємо 

невідкладно розглянути зазначені вимоги та поінформувати профспілку про заходи 

щодо їх реалізації. 

 

 

З повагою 

 

Перший заступник 

Голови профспілки залізничників  

і транспортних будівельників України                                               О.М. Мушенок 

  

http://www.zalp.org.ua/


 
 

 

ВИМОГИ 

ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І 

ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 

ДО  АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

 

 

 

З метою забезпечення стабільної роботи залізничної галузі, створення для 

працівників умов для продуктивної праці, підвищення добробуту працівників, 

виконання чинної Галузевої угоди та колективних договорів, зниження соціальної 

напруги у трудових колективах вимагаємо від АТ «Укрзалізниця»: 

 

 
 

1. Забезпечити безумовне виконання п. 1.1 Спільного рішення Товариства та 

Профспілки від 30 березня 2021 року в частині підвищення тарифних ставок і 

посадових окладів залізничників з 01.10.2021 відповідно до вимог п. 3.2.1 чинної 

Галузевої угоди; 

 

2. Невідкладно переглянути та внести зміни до розділу 9 Положення про оплату 

праці працівників акціонерного товариства «Українська залізниця» в частині 

визначення умов нарахування та виплати винагороди за підсумками роботи за рік; 

 

3. Передбачити у консолідованому фінансовому плані АТ «Укрзалізниця» на 

2022 рік: 

- підвищення годинних тарифних ставок і посадових окладів працівникам 

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

- виплату у першому півріччі 2022 року винагороди за підсумками роботи у 2021 

році. 

 

 

 

Перший заступник 

Голови профспілки залізничників  

і транспортних будівельників України                                               О.М. Мушенок 

 


