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В.о. Голови правління  

АТ «Українська залізниця» 

ЮРИКУ І.І. 
 

Шановний Іване Івановичу! 
 

За інформацією, яка надходить до Рада профспілки від профспілкових органів 

усіх рівнів, на сьогодні в регіональних філіях, філіях Товариства призупинено окремі 

виплати за колективними договорами, що на фоні введення скороченого робочого 

тижня викликає вкрай негативну реакцію трудових колективів та призводить до 

загострення і без того підвищеної соціальної напруги. 

Згідно з ст.  7 ЗУ «Про особливості утворення акціонерного товариства 

залізничного транспорту загального користування» Товариство повністю відповідає   

за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Державною адміністрацією 

залізничного транспорту України та профспілками щодо підприємств залізничного 

транспорту (далі – Галузева угода), до укладання нової відповідної угоди.      

Відповідно до спільного листа сторін соціального діалогу від  28.12.2019             

№ Ц/6-55/2318/52-Цпроф має бути забезпечено виконання та фінансування в повному 

обсязі Галузевої угода та чинних колективних договорів залізниць, підприємств, 

організацій та структурних підрозділів Товариства. 

Водночас, відповідно до вказівки АТ УЗ від  18.03.2020  № Ц-3/6-83/462-20,                 

у зв’язку із призупиненням перевезення пасажирів у внутрішньому приміському, 

міському та регіональному сполученні, Товариством в односторонньому порядку 

тимчасово, до окремого розпорядження було обмежено витрати на персонал в частині 

необов'язкових виплат або виплат, які можна відтермінувати у часі (матеріальна 

допомога, одноразові заохочення, винагороди, інші компенсаційні виплати тощо).  

Згідно з ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про колективні договори і угоди» умови колективних 

договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов'язковими для 

підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.  

З огляду на це, всі виплати згідно з колективними договорами є обов’язковими 

та не можуть бути відтерміновані або призупинені в односторонньому порядку. 

Зважаючи на актуальність проблеми та з метою зменшення соціальної напруги у 

трудовому колективі Товариства, пропонуємо невідкладно відкликати вказівку 

АТ «Укрзалізниця» від  18.03.2020  № Ц-3/6-83/462-20 щодо обмежень витрат на 

персонал в частині зобов’язань за Галузевою угодою і колективними договорами 

підрозділів та забезпечити відшкодування заборгованості по усім відповідним виплатам 

у найкоротший термін. 
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