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Шановний пане Президенте! 

 

До Вас звертається Молодіжна рада профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України як до гаранта Конституції України з 

вкрай  важливих для нас питань.  

Останнім часом ЗМІ та посадові особи з органів державної влади 

поширюють версію, щодо кардинальних змін в організації роботи 

залізничного транспорту України. Так, всупереч Стратегії розвитку 

залізничного транспорту України до 2023 року, яка погоджена попереднім 

Кабінетом Міністрів України, окремими високопосадовцями, у яких вкрай 

низький досвід державного управління і ніякий в сфері транспорту і зокрема 

залізничного транспорту,  в короткостроковій перспективі планується 

«революційне» реформування АТ «Укрзалізниця», яким передбачено поділ 

компанії на три незалежні оператори: інфраструктурний, вантажний та 

пасажирський. Для "культивування" цієї тези використовується нічим не 

підтверджена ідея майбутнього економічного процвітання усіх галузей 

економіки, зростання відсотку ВВП аж на два відсотки тощо. Але при цьому 

у виступах та коментарях високопосадовців спостерігаємо спрощення 

ситуації, нерозуміння процесів економічного розвитку галузі, як того 

вимагають світові економічні тенденції. Практично відсутній економічний 

аналіз, прогнозні характеристики майбутніх ризиків в цілому для держави, 

його обороноздатності. Не враховується досвід  держав близького і дальнього 

зарубіжжя, які вже проходили аналогічні етапи. Натомість анонсується 

скорочення штату на 120 тисяч працівників, ліквідація всієї соціальної 

інфраструктури включаючи медичні заклади, які мають вкрай важливе 

значення не тільки для безпеки руху а і для підтримки здоров"я працівників і 

пенсіонерів залізничного транспорту України. І нам не зрозуміло як це 

корелюється із Вашими передвиборчими обіцянками, Стратегією дій Уряду, 

створенням начебто 1 млн. робочих місць, правда де і як Урядом не 

оговорено, як не оговорена і  соціальна складова по всьому спектру життя 

держави.    

 При цьому  з боку держави не вирішено жодного питання, які необхідно 

було врахувати та впровадити на державному рівні перед тим, як проводити 



таку важливу реформу. Передусім це стосується прийняття нової редакції 

Закону України «Про залізничний транспорт», який би передбачав  порядок 

імплементації та інтеграції залізничного транспорту України до 

інфраструктури ЄЕС і доступу  мереж залізничного транспорту ЄЕС до 

транспортних коридорів України із заходу на схід і до держав азійського 

регіону. Такі транспортні коридори в недалекому минулому надавали значні 

надходження в державний бюджет, забезпечували роботою сотні тисяч 

громадян України, гідну заробітну плату і належні соціальні стандарти 

гарантованих Галузевою угодою і колективними договорами.   Проект ЗУ 

"Про залізничний транспорт" повинен враховувати вимоги  Директиви Ради  

91/440 ЄЕС щодо розвитку залізниць Співтовариства та наступних Директив 

Ради ЄЕС щодо залізничного транспорту, деталізуючих ці питання. До речі, 

такий проект вже відпрацьовано на протязі 2012-2014р.р.,  пройшов 

обговорення на всіх рівнях і  незважаючи на «пишні» промови про рух до 

ЄЕС, залишився на архівних полицях. 

Про помилкову позицію окремих "реформаторів", якщо не сказати 

більше, свідчить і досвід  банкрутства британської інфраструктурної компанії 

Railtrack у 2000, яка була вимушено державою. Банкрутства американських 

компаній реформованих таким же чином. До речі, в  розвиток залізничного 

транспорту держав ЄЕС за рахунок національних бюджетів вливаються 

мільярди євро. 

В першу чергу звертаємо Вашу увагу на відродження соціального 

діалогу на всіх рівнях, вирішення нагальних питань соціально-економічного 

спрямування та забезпечення виробничих потреб галузі до прийняття 

остаточного виваженого рішення про проведення  глобальної 

реструктуризації АТ «Укрзалізниця».  Потребує негайного вирішення 

питання погашення за рахунок державного бюджету витрат на перевезення 

пільгових категорій працівників, які відшкодовуються державою лише на 

рівні 10% щорічно. Тільки за 2016–2018 роки сума збитків сягнула майже 8 

млрд. грн., а ці кошти могли б бути  інвестовані  в  оновлення рухомого 

складу, підвищення рівня заробітної плати працівників. В даний час  питання 

соціального характеру перебувають на неналежному рівні, а саме рівень 

заробітної плати працівників та забезпечення виконання Галузевої угоди та 

колективних договорів. За рівнем заробітної плати залізничний транспорт 

займає 13-те місце серед галузей економіки України. Її низький рівень не 

задовольняє працівників і не відповідає складності і відповідальності їхньої 

праці. Все більше працівників саме з цих причин  залишають залізничний 

транспорт, бо не бажають миритись зі своїм жебрацьким становищем.  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, 

тренувань та медичних оглядів та інших заходів, від яких безпосередньо 

залежить безпека  залізничних перевезень, що збільшує ризик зростання 

транспортних подій. До того ж  відсутність  європейських орієнтирів у 

недалекому майбутньому доведе галузь до жалюгідного стану. 

Молодь не може погодитись з такими антисоціальними заходами, які 

анонсуються без врахування позиції та інтересів трудових колективів та 

передбачають збільшення безробіття, подальше  зниження соціальних 

стандартів життя та в подальшому і руйнування нашої рідної України. 

Молодіжний колектив підприємств АТ «Українська залізниця» рішуче 

налаштований відстоювати свої права та інтереси усіма законними засобами. 

Вимагаємо: 

1. Негайно зупинити прийняття одноосібних руйнівних рішень, 

пов’язаних із «революційною» реструктуризацією АТ «Укрзалізниця», до 

затвердження Верховною Радою України  в  новій редакції Закону України 

«Про залізничний транспорт», для чого необхідно: 

–  залучити до розробки законопроекту ЗУ "Про залізничний транспорт" 

науковий     потенціал, фахівців залізничного транспорту; 

2. Забезпечити реалізацію принципів соціального діалогу, для чого:  

– залучити до участі в роботі комісії з розробки законопроекту 

представників  профспілки. 

– в подальших плани реструктуризації галузі розглядати з урахування 

євроінтеграційних процесів та за участі профспілки. 

-   всі доленосні для галузі питання розглядати з- урахуванням думки 

трудового колективу галузі   

- спонукати Кабінет міністрів України, як акціонера АТ УЗ вжити 

невідкладних заходів щодо виконання вимог профспілки до Кабінету 

Міністрів України анонсованих під акції протесту залізничників  14 травня 

2019р. 

3. Не затверджувати проект Закону України «Про державний бюджет на 

2020 рік»   без внесення в нього наступних питань: 

– придбання рухомого складу  за рахунок державного бюджету як те, що 

передбачає Закон України «Про залізничний транспорт»; 

- визначити розмір субвенцій на погашення витрат на перевезення 

пільгових категорій  громадян України; 

 

За дорученням VІ Форуму молоді профспілки залізничників і 

транспортних будівельників України  

 

Голова Молодіжної ради                                                  Колесник І.Р. 


