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 1. СЛУХАЛИ:  
 Про реформування та структурні перетворення в локомотивному 
господарстві АТ “Укрзалізниця”. 
  
 ВИСТУПИЛИ: 
 Іраклій Езугбая – директор з комерційної роботи та логістики АТ 
“Укрзалізниця” 
 Висловив бажання вислухати зауваження та пропозиції кожного голови 
первинної профспілкової організації з питань, які стосуються реформування та 
структурних перетворень в локомотивному господарстві АТ “Укрзалізниця”.  
  
 Коцаба М.В. – голова первинної профспілкової організації локомотивного 
депо ім. Т. Шевченка 
 Зазначив наступне: 
 1. 12.06.2019 року на засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено 
презентовану АТ “Укрзалізниця” Стратегію акціонерного товариства “Українська 
залізниця” на 2019-2023 роки.  Зокрема, на цьому засіданні йшлося про те, що 
відповідно до зобов’язань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом, Україна 
повинна провести відповідні заходи по реформуванню та структурних 
перетвореннях Укрзалізниці, в тому числі і в локомотивному господарстві.  
 Угодою про асоціацію з ЄС визначено зобов’язання України щодо 
імплементації директив та регламентів ЄС у сфері залізничного транспорту. 
 Імплементація зазначених актів законодавства передбачає,  зокрема, 
забезпечення прозорості та недискримінаційного доступу до інфраструктури 



залізничного транспорту всіх підприємств залізничного транспорту, покращення 
послуг залізничних перевезень пасажирів та сприяння інтеграції української 
залізничної системи в залізничну систему Співтовариства. 
 Трансформація державної залізничної компанії за видами бізнесу має 
забезпечити прозорість фінансових потоків всередині Товариства, підвищити 
якість управління кожним окремим видом діяльності, що дозволить Товариству 
підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень, 
а сама Стратегія відповідає політиці власності держави та інтегрована у державну 
транспортну стратегію до 2030 року. Основна мета – зробити Укрзалізницю 
привабливою для інвестицій, ефективною для держави, прозорою для 
власників та зрозумілою для клієнтів. 
 За словами Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, у стратегії 
прописані фундаментальні підходи і упродовж наступних років має 
здійснюватися системна структурна реформа Укрзалізниці. Укрзалізниця має 
побудувати вертикально-інтегровану структуру відповідно до євродиректив з 
метою відкриття конкурентного ринку залізничних перевезень; на виконання 
стратегії необхідний операційний план. 
 Голова наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Шевкі Аджунер наголосив на 
тому, що Стратегія інклюзивна, напрацьована у співпраці з профспілками, 
профільними комітетами ВРУ, акціонером компанії. Вона вибудувана таким 
чином, щоб допомагати українським підприємствам, економіці держави, 
задовольняти потреби громадян у мобільності у прозорий та відкритий спосіб. 
Зосереджена стратегія і на підготовці Укрзалізниці до конкуренції з приватним 
сектором. Для цього необхідно, щоб Укрзалізниця працювала стабільно і 
отримала інвестиції, капітал для оновлення. Одна з головних цілей стратегії – 
створення гідних умов для співробітників. 
 2. 27 грудня 2019 року розпорядженням КМУ № 1411-р було затверджено 
План заходів з реформування залізничного транспорту. 
 Планом Заходів з реформування залізничного транспорту визначено 
наступний покроковий алгоритм дій : 
 

до кінця 2020 року 
 • удосконалення законодавства у сфері залізничного транспорту; 
 • розроблення та прийняття актів законодавства щодо функціонування 
конкурентного ринку залізничних перевезень; 
 • реалізація експериментального проекту щодо допуску приватних 
локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального 
користування; 
 • супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо утворення 
та функціонування державного колегіального органу, який здійснює державне 
регулювання у сфері транспорту; 
 • здійснення попереднього розрахунку тарифу на обов’язкові послуги з 
доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування 
стратегічного значення; 
 • розроблення та впровадження геоінформаційної системи розподілу 
пропускної спроможності залізничної інфраструктури (GIS) електронної бази-
реєстру інфраструктури, яка містить детальну інформацію про параметри 
залізничної інфраструктури, використану і доступну її пропускну спроможність; 



забезпечення її автоматичної взаємодії з реєстром залізничної інфраструктури 
загального користування стратегічного значення; 
 • здійснення аналізу структури пасажирських перевезень на залізничному 
транспорті, виокремлення за результатами аналізу напрямків пасажирських 
перевезень, що є стабільно збитковими та визначення джерел їх фінансування; 
 • підготовка вертикалі локомотивного господарства до розподілу 
вертикалей інфраструктури, пасажирських, вантажних перевезень; 
 • розроблення порядків взаємодії вертикалей у сфері організації 
перевезень (послуги тяги), ремонту та обслуговування тягового рухомого складу; 
 • централізація корпоративних послуг (HR, IT, юридичні послуги тощо) та 
утворення корпоративного центру; 
 • утворення філії вантажних перевезень; 
 • реорганізація структури господарства пасажирських перевезень; 
 • реорганізація вокзалів; 
 • централізація функцій вертикалі інфраструктури: 
 − господарства колій та споруд; 
 − господарства електрифікації та електропостачання; 
 − господарства автоматики та телекомунікацій; 
 − господарства управління рухом; 
 • категоризація непрофільних активів відповідно до їх соціального та 
економічного значення; 
 • утворення підрозділу з управління корпоративними активами; 
 • розроблення методології для категоризації дільниць інфраструктури; 
 • визначення фінансової моделі компанії з виокремленням самостійних 
балансів інфраструктурної, вантажної та пасажирської вертикалі; 
 • розроблення та прийняття законодавчих актів для проведення процедури 
розміщення акцій АТ УЗ, зокрема внесення змін до ЗУ “Про особливості 
утворення АТ залізничного транспорту загального користування”; 
 • проведення оцінки активів АТ УЗ в розрізі їх приналежності до 
інфраструктурної, вантажної та пасажирської вертикалей; 
 • проведення стратегічного аналізу на предмет визначення підрозділів, акції 
яких буде розміщено під час процедури первинного розміщення; 
 • укладення договору щодо фінансування заходів, необхідних для 
трансформації компанії у процесі підготовки до первинного розміщення акцій. 
 

до кінця 2021 року 
 • запровадження експериментального проекту з модернізації регіональних 
пасажирських послуг, зокрема запровадження контрактів на суспільно важливі 
послуги з перевезення пасажирів (у Дніпропетровській та Запорізькій областях) в 
рамках технічної допомоги Європейського  інвестиційного банку; 
 • розроблення та впровадження системи управління якістю пасажирських 
залізничних перевезень; 
 • передача функцій та активів локомотивного господарства до 
відповідних вертикалей; 
 • реорганізація структури господарства ремонтів та обслуговування; 
 • розроблення Порядку рівноправного доступу до інфраструктури 
залізничного транспорту загального користування відповідно до вимогою 
законодавства України та законодавства ЄС; 



 • утворення вагоноремонтної філії АТ “Укрзалізниця”; 
 • утворення локомотиворемонтної філії АТ “Укрзалізниця”; 
 • подання пропозицій Уряду щодо закриття малодіяльних дільниць 
інфраструктури з урахуванням їх соціального значення та питань 
обороноздатності держави. 
 

до кінця 2022 року 
 • утворення юридичної особи – вантажного перевізника; 
 • утворення юридичної особи – пасажирського перевізника; 
 • утворення юридичної особи оператора інфраструктури залізничного 
транспорту; 
 • утворення окремих юридичних осіб – вагоноремонтної компанії та 
локомотиворемонтної компанії. 
 

до кінця 2023 року 
 • оптимізація непрофільних активів. 
 

Після прийняття Закону 
 • розроблення та затвердження Методики формування тарифу на 
обов’язкові послуги з доступу до інфраструктури залізничного транспорту 
загального користування; 
 • розроблення та прийняття актів законодавства щодо обліку та 
використання інвестиційної складової тарифу на доступ до інфраструктури 
залізничного транспорту загального користування стратегічного значення; 
 • розроблення та прийняття актів законодавства щодо організації суспільно 
важливих перевезень пасажирів залізничним транспортом та умов їх надання; 
 • розроблення та прийняття актів законодавства щодо імплементації норм 
законодавства ЄС у сфері безпеки залізничного транспорту; 
 • розроблення та прийняття актів законодавства щодо удосконалення 
технічної політики у сфері залізничного транспорту; 
 • розроблення та прийняття актів законодавства щодо врегулювання 
доступу до професії машиніста; 
 • розроблення та впровадження реєстрів залізничного рухомого складу, 
інфраструктури залізничного транспорту загального користування стратегічного 
значення та під’їзних колій, сертифікації авторизації, сертифікатів безпеки, 
свідоцтв машиністів; розроблення та затвердження порядків ведення зазначених 
реєстрів; 
 • розроблення проекту порядку розслідування транспортних подій. 
 

05.01.2021 року правлінням АТ “Укрзалізниця”, в порушення попередніх 
домовленостей з профспілкою (в рамках своїх зобов’язань за п. 3.1.2. Галузевої 
угоди), в односторонньому порядку було прийнято рішення про створення філії 
“Вантажний перевізник “УЗ Карго”, внаслідок чого майно (майнові комплекси), в 
тому числі локомотивних та вагонних вантажних депо, вагонних колісних 
майстерень, дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт, дирекцій 
залізничних перевезень та залізничних станцій, пунктів технічного 
обслуговування вагонів регіональних філій, а також вантажних вагонів всіх типів 



та вантажних і маневрових локомотивів всіх серій власності АТ “Укрзалізниця” 
повинні бути передані до цієї новоутвореної філії. 
 На мою думку правління товариства не врахувало одну із вимог Плану 
Заходів з реформування залізничного транспорту, а саме провести централізацію 
функцій вертикалі інфраструктури, натомість монополізувавши у новоствореній 
філії право управління рухом. Вважаю, що це рішення суперечить принципам 
доброчесного і визначеного Угодою про асоціацію з ЄС реформування залізниці 
країни, результатом якого мало би стати станом на 2023 рік забезпечення 
прозорості та недискримінаційного доступу до інфраструктури залізничного 
транспорту всіх підприємств залізничного транспорту, покращення послуг 
залізничних перевезень пасажирів та сприяння інтеграції української залізничної 
системи в залізничну систему Співтовариства. 

Варто зауважити, що в ході довготривалої зустрічі 24.06.2020 року голів 
первинних профспілкових організацій локомотивних депо Укрзалізниці з 
представниками товариства, було знайдено порозуміння сторін соціального 
діалогу відносно нагальної необхідності реформування локомотивного 
господарства та погоджено, що воно повинно відбувалося виключно після 
обговорення цього доленосного питання з профспілками та в трудових 
колективах.  

Згідно з Додатком 3 до рішення правління від 05.01.2021 року, цех 
експлуатації виробничого підрозділу “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка”, а 
також паливний склад, будівля екіпіровки, будівля для сушіння піску, пункт 
технічного огляду локомотивів, будинки відпочинку локомотивних бригад ім. Т. 
Шевченка та Цвіткове повинні будуть бути передані до виробничого підрозділу 
“Локомотивне депо Христинівка”, а потужну виробничу ремонтну базу депо 
взагалі не взято до уваги. Вона не передається до виробничого підрозділу 
“Локомотивне депо ім. Т. Шевченка”, та й взагалі не передається ні до якого 
підрозділу, тобто дивним чином зникає. Що це може означати? 

Зауважую на тому, що територіально локомотивне депо ім. Т. Шевченка 
знаходиться на головному ходу та обслуговує поїзди в різних видах руху на 
електровозній і тепловозній тягах. Депо є єдиним в системі Укрзалізниці, яке 
виконує ремонти в обсязі ПР-3 тепловозів серії ТЕ10, інвентарний парк яких 
складає по Укрзалізниці 101 одиницю. При цьому щодобово на Львіській та 
Одеській залізницях задіяно в роботі в середньому 46 локомотивів даної серії.  
Профспілковий комітет вважає, що рішення правління є незваженим і дуже 
ризикованим кроком. Трудовий колектив вимагає надати пояснення. 

 
Іраклій Езугбая – директор з комерційної роботи та логістики АТ 

“Укрзалізниця”: 
З приводу реорганізації виробничого підрозділу “Локомотивне депо ім. Т. 

Шевченка”, як і інших виробничих підрозділів, повідомляю про те, що сорок 
вантажних депо Укрзалізниці, в тому числі і локомотивне депо ім. Т. Шевченка 
будуть в складі філії “Вантажний перевізник “УЗ Карго”. На сьогоднішньому 
етапі реформування, поділ локомотивних депо на експлуатаційні і ремонтні не 
передбачається. Однозначно те, що три чисто пасажирські депо буде передано до 
філії “Пасажирська компанія”. 

Управління локомотивним депо в структурі філії “Вантажний перевізник 
“УЗ Карго” буде відбуватися безпосередньо з ЦТ, який переходить до складу філії.  



З приводу функції управління рухом, наголошую на тому, що вона має 
належати до філії “Інфраструктура”. Якщо предметно, то управління сигналами 
на залізниці і є функцією управління рухом поїздів.  

Регіональні філії та служби локомотивного господарства в процесі 
управління локомотивним депо задіяні не будуть.  

 
 Таран О.К. – голова первинної профспілкової організації локомотивного 
депо Одеса-Сортувальна: 

Згідно прийнятого рішення правління від 05.01.20202 (протокол Ц-56/1) 
щодо створення УЗ Карго, стосовно структури філії “Вантажний перевізник “УЗ 
Карго” та особливостей господарювання  та управління, виникає досить велика 
кількість запитань, які  мають бути доопрацьовані, наприклад: 

 
1. До "УЗ Карго" не увійшли 14 ремонтних баз 14 локомотивних депо з 

їх видами ремонту локомотивів, не визначена роль та функція і інших окремо 
взятих дільниць. Враховуючи структурні перетворення під час реорганізації не 
визначена подальша функція ряду виробничих підрозділів та доля працівників, 
таких як деякі дільниці ремонту, експлуатації, оборотні депо, будинки відпочинку 
локомотивних бригад, ПТОЛ, дільниці екіпіровки, паливні склади, нафтобази, 
автотранспортні дільниці та інш.: 

‐ існування ремонтної бази  локомотивного депо ім. Т. Шевченка  - не 
передбачено, а це єдине депо на УЗ, яке виконує ремоти ПР-3 тепловозам 2ТЕ10 
всіх індексів; 

‐ не входять у склад філії локомотивні депо Гребінка та Коростень, які 
виконують заміну бандажів колісних пар. До тогож не відома доля 705 
працівників виробничих підрозділів, які не будуть відноситись до організаційної 
структури філії «Вантажний перевізник UZ Cargo» АТ «Укрзалізниця», в зв’язку 
зі структурними змінами локомотивного депо Коростень з локомотивним депо 
Дарниця; 

‐ дільниця експлуатації Сватове не знаходиться на балансі структурного 
підрозділу «Попаснянське локомотивне депо», але увійшло до додатку №3 ; 

‐ не передбачено, в Покровському локомотивному депо та Попаснянському 
локомотивному депо дільниць ремонту ТО-3, ПР-1, тепловозам ЧМЕ3 та 2ТЕ116, 
а також виконання обточування колісних пар. Слід зазначити, що тільки в 
зазначених депо, є в наявності  відповідне обладнання в т.ч. верстати А-41 ( в ТЧ-
4) та КЖ-20 (ТЧ-6) для виконання технічного обслуговування ТО-4; 

‐ не передбачено виконаня поточних ремонтів та технічного обслуговування, 
в таких депо як Коростень, Гречани, Шепетівка , Гребінка , Смородине ,Ромни, 
Харків-Сортувальний; 

 
2. Враховуючи структурні перетворення під час реорганізації, задля 

забезпечення належної бази ремонту кваліфікованим персоналом, відповідно до 
майбутньої моделі АТ УЗ Карго,  доцільно було б більш детально переглянути 
прогнозоване виконання об’ємів роботи у базових депо та перерозподілити об’єми 



роботи та контингент працівників в окремих локомотивних депо, враховуючи 
територіальне розташування підрозділів  та  потужностей ремонтної бази.  

З наведеного нижче прикладу  слід зазначити, що питання достименно не 
зважене та вимагає доопрацювання. Так до «УЗ Карго» входять 3 структурних 
підрозділи (Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол (ТЧ-1), Криворізьке 
локомотивне депо (ТЧ-2) та Мелітопольське локомотивне депо ТЧ-3).  

Структурою передбачена передача експлуатаційної складової  
Пологівського локомотивного депо ТЧ-4 до Мелітопольського локомотивного, а 
Синельниківського локомотивного депо ТЧ-7 до локомотивного депо 
Нижньодніпровськ-Вузол, а саме: цехів експлуатації, оборотних депо, будинків 
відпочинку локомотивних бригад, ПТОЛ, дільниць екіпіровки, паливних складів, 
нафтобаз, автотранспортних дільниць та бази запасу Чаплине. Однак не 
визначеними залишаються, ряд питань: 

‐ не визначена подальша доля ремонтного персоналу Пологівського 
локомотивного депо ТЧ-4 та Синельниківського локомотивного депо; 

‐ будинки відпочинку локомотивних бригад, не передбачено ні в депо Пологи 
ні в депо Синельніково; 

‐ передача ПТОЛ в цілому передбачена, але слід зазначити що до 
комплексних бригад ПТОЛ, також входять працівники інших виробничих цехів 
та дільниць, які задіяні на виконанні ТО-2 ТРС; 

‐ штатними розписами оборотних депо Чаплине, Бердянськ, Комиш-Зоря 
передбачено утримання не лише персоналу, який задіяний в експлуатаційній 
роботі, а й ремонтний персонал, доля якого залишається невизначеною. 

‐ у штатних розписах до складу Автотранспортних дільниць входять не лише 
посади водіїв автотранспортних засобів (задіяних при перевезенні локомотивних 
бригад та забезпеченню транспортування ТМЦ), а й трактористи, сторожі, 
машиністи крана (на залізничному ходу), тощо; 

‐ штатним розписом Пологівського локомотивного депо не передбачено 
Дільниці екіпіровки; 

‐ не визначено функціональне призначення Бази запасу локомотивів депо 
Пологи; 

‐ не визначена доля Центрів оперативно-технічного обліку, їх передача не 
передбачається; 

‐ до організаційних структур підрозділів, які будуть перепідпорядковуватись 
до локомотивного депо Нижньодніпровськ-Вузол ТЧ-1 та Мелітопольського 
локомотивного депо ТЧ-3, необхідно передбачити утримання адміністративного 
та інженерно-технічного персоналу для забезпечення організації робіт у регіоні з 
дотриманням вимог правил ПТЕ, охорони праці, контролю за їх виконанням, 
обліку робочого часу та відпочинку, ефективного використання локомотивів та 
робочого часу локомотивних бригад, контролю за обліком та утриманням парку 
локомотивів, веденням кадрового діловодства, введенням технічної документації 
та первинної документації до АСУ, АРМів та АСБО «ФОБОС», забезпеченням 
дотримання законодавства про працю тощо; 

‐ планами реструктуризації локомотивного господарства передбачена 
передача майна, персоналу та інш. в т.ч. локомотивні бригади, які задіяні у 



пасажирських перевезеннях до Пасажирської компанії. До структури 
Дніпровського локомотивного депо входять: пункт зміни Баглій (маневрова 
робота), оборотне депо Верхівцеве (господарська робота) та оборотне депо 
П’ятихатки (вантажна робота), до складу цеху експлуатації основного депо 
входять тепловозні колони локомотивних бригад (маневрова, господарська 
робота), жодним із протоколів не зазначено куди будуть перепідпорядковані дані 
структури. 
‐ не визначено процедура, в частині проведення закупівель, укладання 

зовнішньо-підрядних договорів та внутрішніх зобов’язань, їх подальшу 
реалізацію у 2021 році включно до терміну передачі об’єктів на баланс філії 
«Вантажний перевізник «УЗ Карго» акціонерного товариства «Українська 
залізниця»; 
‐ не визначено на яку структуру буде передане майно та організація його 

утримання (при прийнятті рішення – списанні та розробці в металобрухт), що не 
ввійде до виробничих підрозділів філії «Вантажний перевізник UZ Cargo» та філії 
«Пасажирська компанія» (локомотиви що потребують заводського ремонту; 
локомотиви, що потребують списання; локомотиви, що знаходяться в 
довготривалому запасі УЗ), а також крани на залізничному ходу та  дільниці 
локомотивного депо Шепетівка, Коростень, Жмеринка. 

В зв’язку з тим що, як зазначив І.Езугбая, регіональні філії та служби 
локомотивного господарства в процесі управління локомотивними депо задіяні  
не будуть, виникають додаткові питання, на сам перед: 

‐ відповідно до організаційної структури «Вантажного перевізника UZ 
Cargo» не визначено подальше функціювання структурного підрозділу «Служба 
локомотивного господарства» та при його ліквідації подальше працевлаштування 
працівників апарату служби, після реорганізації, в результаті змін в 
організаційних структурах регіональних філій та філій, що можуть спричинити 
скорочення штату та чисельності працівників; 

‐ при відсутності регіонального представництва по ремонту локомотивів, не 
визначено порядок роботи по укладеним договорам на капітальних ремонт 
локомотивів і лінійного обладнання локомотивів та їх супроводження, організації 
повернення металобрухту з підприємств на яких ремонтуються локомотива та їх 
лінійне обладнання; 

‐ не визначено при відсутності регіонального представництва порядок 
розробки заходів мобілізаційної підготовки та цивільної оборони філії для 
забезпечення сталого функціонування локомотивної складової філії  «Вантажний 
перевізник UZ Cargo» в особливий період, розробка положення та організація 
роботи КТОР; 

‐ не визначено порядок узгодження планів та заявок локомотивних депо щодо 
ремонту та обслуговування локомотивів, організацію по проведенню ремонтів та 
технічних обслуговувань локомотивів, організацію по локомотивним депо 
відправлення та отримання з ремонту лінійного обладнання локомотивів, 
організацію роботи по отриманню запасних частин і матеріалів, які необхідні для 



своєчасного та якісного виконання ремонтів та обслуговувань локомотивів та 
забезпечення безпеки руху; 

‐ не визначено порядок забезпечення оперативної організації робочого 
процесу технічної складової виробничих підрозділів (інфраструктури 
підприємств), координація їх роботи щодо планування та забезпечення виконання 
ремонтів та утримання в робочому стані обладнання, устаткування, будівель, 
споруд та інших об’єктів, планування та використання запасних частин і 
матеріалів, необхідних для виконання ремонтів та обслуговувань, контролю за 
якістю та своєчасністю виконання ремонту, реконструкції, модернізації та 
будівництва нових об’єктів; 

‐ не визначено порядок роботи щодо реалізації комплексних програм з усіх 
напрямків удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного 
переозброєння виробництва, його спеціалізації та кооперування, перспективних 
планів розвитку підрозділів щодо запобігання шкідливого впливу виробництва на 
навколишнє середовище, створення сприятливих і безпечних умов праці, 
виконання планів впровадження нової техніки і технологій, комплексних заходів 
для досягнення встановлених нормативів з охорони праці (у тому числі об’єктів 
підвищеної небезпеки), роботи з науково-дослідними, проектними, 
конструкторськими та технологічними установами; 

‐ функції планування та забезпечення виконання ремонтів та утримання в 
робочому стані обладнання, устаткування, будівель, споруд та інших об’єктів, 
планування та використання запасних частин і матеріалів, необхідних для 
виконання ремонтів та обслуговувань, контролю за якістю та своєчасністю 
виконання ремонту, реконструкції, модернізації та будівництва нових об’єктів; 

‐ укладання договорів з підрядними організаціями щодо розроблення нової 
техніки та технологій виробництва, проектів реконструкції виробничих 
підрозділів, оновлення і модернізації устаткування, комплексної механізації та 
модернізації виробничих процесів, автоматизованих систем управління 
виробництвом, роботи з питань стандартизації, атестації і раціоналізації робочих 
місць, метрологічного забезпечення, механіко - енергетичного обслуговування 
виробництва, стану безпеки дорожнього руху, розробки та реалізацію планів 
капітальних інвестицій, зміцнення матеріально-технічної бази господарства та її 
соціального розвитку та інші технічні питання; 

‐ розслідування транспортних подій СТП 07-005:2019 Порядок службового 
розслідування транспортних подій п.5.2.1 Комісія регіональної філії або філії АТ 
«Укрзалізниця» під керівництвом особи, за посадою не нижче ніж начальник 
служби утворюється для службового розслідування транспортних подій, що 
призвели… наведено 46випадків; 

‐ відповідно до Заходів щодо забезпечення безпеки руху затвердженні 
рішенням  правління Ц-45/60 Ком.т. від 16.07.2020 «Службі локомотивного 
господарства» вказано п.1.26 розслідування випадків позапланового ремонту, 
п.2.1 перевірки колісно-роликових відділень, п.14.5 перевірки та інші заходи; 



‐ крім того, не визначені функції концентрації на рівні регіонального 
представництва проведення роботи щодо укладання договорів (по всім напрямкам 
господарської діяльності) та внутрішніх зобов’язань з іншими філіями Укрзалізниці, 
ведення аналітики та звітності з договірної роботи, та багато інших проблемних 
питань з цього приводу; 

‐ не визначено питання щодо планування закупівлі ТМЦ; 
‐ не визначено порядок забезпечення оперативної організації робочого 

процесу експлуатаційної складової виробничих підрозділів, координація їх 
роботи щодо ефективного використання локомотивів та робочого часу 
локомотивних бригад, контроль за обліком та утриманням парку локомотивів; 

‐ не визначено порядок забезпечення оперативної організації робочого 
процесу ремонтної складової виробничих підрозділів, координація їх роботи щодо 
планування та забезпечення виконання ремонтів локомотивів та їх лінійного 
обладнання, планування та використання запасних частин і матеріалів, 
необхідних для виконання ремонтів та обслуговувань локомотивів, контролю за 
якістю та своєчасністю виконання ремонту локомотивів; 

 «Служба локомотивного господарства» - регіональні представництва, на 
даний час здійснюють: 

1. Згідно п 8.2. ПТЕ  Начальники служб повинні систематично перевіряти у 
підвідомчих підрозділах стан господарства, дотримання трудової дисципліни і 
вживати необхідних заходів, що гарантують утримання усіх споруд та пристроїв 
у справному стані, виконання технології роботи, забезпечення безпеки руху і 
вимог охорони праці.  

2. П 12.4 ПТЕ Технічний стан локомотивів має систематично перевірятися 
під час технічного обслуговування локомотивними бригадами, комплексними і 
спеціалізованими бригадами в пунктах технічного обслуговування і в основних 
депо, а також періодично контролюватися керівництвом депо, відділка, 
держпідприємства, регіонального представництва залізниці, служби 
локомотивного господарства ….. 

3. Згідно СТП 07-005:2019 Порядок службового розслідування 
транспортних подій 5.2.1 Комісія регіональної філії або філії АТ «Укрзалізниця» 
під керівництвом особи, за посадою не нижче ніж начальник служби утворюється 
для службового розслідування транспортних подій …. (в пункті наведено 14 
випадків коли головою комісії визначено начальника служби локомотивного 
господарства). Облік та зберігання відповідних документів здійснюється службою 
локомотивного господарства. 

4. Видачу прав керування локомотивом, видача 1 та 2 кваліфікаційного 
класу машиністам. Облік та зберігання відповідних документів. 

5. Проведення перевірки знань нормативних документів з безпеки руху у 
осіб визначених п 4.4 наказу МІУ від 14.06.2007. Облік та зберігання відповідних 
документів. 



6. Здійснення приймання перевірки знань з ВНД 32.0.07.001-2001 осіб 
визначених п 4.4. 

7. Працівники служби локомотивного господарства приймають 
безпосередню участь у перевірці технічного стану локомотивів Приватної 
власності для виїзду на станційні колії загального користування згідно пункту 2.7 
Порядку надання допуску локомотивам, що належать відомствам, підприємствам 
та організаціям, які не відносяться до сфери управління АТ «Укрзалізниця» для 
можливості їх роботи на коліях станцій примикання АТ «Укрзалізниця». 

8. Згідно п. 1.26 заходів щодо забезпечення безпеки руху затверджених 
рішенням правління Ц-45/60 Ком.т. від 16.07.2020 начальник служби здійснює 
розслідування випадків позапланового ремонту, згідно п. 2.1 працівниками 
служби здійснюються перевірки колісно-роликових відділень.  

Зважаючи на те, що перелік питань зазначений вище, входять до 
повноважень структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» та 
в свою чергу передбачені відповідною нормативною базою діючих Положень та 
Інструкцій,  а в результаті реорганізації  «Служби локомотивного господарства», 
виникає питання, на кого будуть покладені зазначені функція? 

Зазначений перелік питань, вимагає або збереження функції «Служби 
локомотивного господарства» у складі Департаменту експлуатації локомотивів, 
або ж в разі передачі зазначених функцій та повноважень безпосередньо 
виробничим підрозділам, необхідно введення додаткових штатних одиниць до 
штатних розписів ВП,  для працевлаштування спеціалістів відповідного рівня 
знань та відповідно до кваліфікаційних вимог. Правлінням АТ УЗ, має розглянути 
дане питання та прийняти рішення, щодо видання розпорядчого документу 
передачі повноважень створеним підрозділам та виконання вказаних нормативів, 
за особистої участі керівників служб локомотивного господарства регіональних 
філій або передачу повноважень керівникам виробничих підрозділів.  

Стосовно Концепції централізації бухгалтерського та податкового обліку в 
ПАТ «Укрзалізниця», затвердженої рішенням правління від 15.06.2018 (протокол 
№ Ц-64/54 Ком.т.), визначено Графік впровадження централізації 
бухгалтерського та податкового обліку на рівні галузевих служб, а з 01.07.2020 
створена єдина (централізована) бухгалтерія з передачею функцій ведення 
бухгалтерського та податкового обліку за напрямками обліку та складання 
фінансової звітності з рівня підпорядкованих структурних підрозділів, однак в 
зв’язку з невідповідністю потужностей серверів відповідно до навантаження від 
програмного забезпечення всіх підрозділів, робота програми ФОБОС, замість 
спрощення процесу наповнення бази первинними документами та нарахування 
заробітної плати працівникам, призводить до зниження швидкості при 
наповнення інформації, програмних збоїв, зависання програм та вимушених 
перерахунків, через втрату інформації, яка передувала до самого перерахунку. В 



зв’язку з чим працівники, які задіяні в процесі наповнення програми ФОБОС та 
нарахування заробітної плати, вимушені підлаштовуватись під роботу програми 
(коли сервер не перевантажений), слід зазначити, що як правило це вечірній або 
нічний час. 

Не визначено організація роботи центру бухгалтерського та податкового 
обліку та підпорядкування штату центру АТ «Укрзалізниця» на рівень Служби: 
«Лиманське локомотивне депо», «Слов’янське локомотивне депо», «Покровське 
локомотивне депо», «Попаснянське локомотивне депо», «Волноваське 
локомотивне депо», «Авдіївський експериментальний завод» регіональної філії 
«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця».  

На підставі вищевикладеного, висновки можна зробити такі, що для 
забезпечення повноцінного функціонування філії Карго, УЗ необхідно 
доопрацювати саму модель структури «Вантажного перевізника UZ Cargo» , з 
метою здійснення обгрунтованих та зважених дій та заходів направлених на 
процес реструктуризації локомотивного господарства, зважаючи на те, що після 
завершення структурних перетворень, виробничі підрозділи мають бути 
здатними, виконувати функції покладені на них згідно затверджених планів та 
визначеної для них експлуатаційної , господарської  та фінансової діяльності. 

Для чіткого розуміння необхідності реструктуризації локомотивного 
господарства саме в  структурі «Вантажного перевізника UZ Cargo», необхідно 
мати більш поглиблену інформацію, щодо структурних перетворень виробничих 
підрозділів в т.ч. щодо спеціалізації експлуатаційних та ремонтних дільниць, 
згідно діяльності господарювання «Вантажного перевізника UZ Cargo», кінцевий 
(фінансовий/економічний) результат, перспективний план розвитку, планування 
прогнозованих об’ємів робіт, направлених на отримання прибутку, розрахунок 
права на утримання чисельності контингенту на прогнозовані об’єми робіт 
(проект штатного розпису), перспективні заходи направлені на мотивацію 
персоналу та інше, які на превеликий жаль, під час зустрічі з директором з 
комерційної роботи та логістики АТ “Укрзалізниця” Іраклієм Езугбая, не 
надавались. 

Іраклій Езугбая запропонував провести наступну зустріч, у форматі 
розширеного засідання професійної секції працівників локомотивного 
господарства в Києві через два тижні, для обговорення питань, пов’язаних із 
структурою філії “Вантажний перевізник “УЗ Карго” та особливостями 
господарювання і управління. 

Реформи мають бути максимально ефективними, економічно 
обґрунтованими та сприяти повноцінному функціонуванні залізничної галузі, 
збереженню профільного, кваліфікованого кадрового потенціалу та мають стати 
запорукою стабільності.  

Поспішне, необдумане та руйнівне реформування галузі зумовить важкі 
наслідки як для залізничної галузі так і  для економіки країни в цілому. 



 
 Кулішов А.В. – голова первинної профспілкової організації локомотивного 
депо Кривий Ріг: 
 Однією з проблем є прийняте Укрзалізницею рішення про збільшення 
міжремонтних періодів локомотивам між всіма видами технічного 
обслуговування і поточного ремонту, згідно вимог наказу від 30.01.2019 року № 
55 “Про введення в дію Положення про планово-попереджувальну систему 
ремонту і технічного обслуговування тягового та моторвагонного рухомого 
складу”, що загострює ситуацію із забезпеченням безпеки руху поїздів та різко 
зменшує обсяги необхідних робіт з обслуговування та ремонту тягового рухомого 
складу, які передбачені Правилами ремонту.  

Виникнення проблем у діяльності та недосконалості роботи залізничного 
транспорту зумовлене рядом негативних факторів, зокрема: Чинний Закон 
України «Про здійснення державних закупівель» від 25.12.2015 № 922-VIII та 
встановлений порядок проведення тендерних процедур для здійснення закупівель 
для галузі, не дозволяє або перешкоджає здійсненню закупівель навіть самих 
гостродефіцитних позицій.  

Зважаючи на те, що на рівні повноважень філій, встановленим порядком, на 
протязі 2016-2020 років, через недосконалість проведення тендерних процедур та 
здійснення закупівель, в тому числі самих гостродефіцитних позицій, для 
забезпечення безперебійного виробничого та технологічного процесу 
локомотивного господарства, фактично здійснювалося вкрай важко та лише по 
деяким позиціям, що перешкоджає повноцінному забезпеченню виробничих 
підрозділів необхідними комплектуючими запчастинами та матеріалами, а це 
призводить до негативних наслідків, таких як наприклад, більше 80% локомотивів 
потребує негайного ремонту та модернізації, а деякі можливо й списання.  

Основною причиною недосконалості проведення тендерних процедур та 
здійснення закупівель, як показує практика є – терміни проведення тендерних 
процедур та нестабільна цінова політика на товар, не відповідність ціни та якості 
товару, не на весь перелік комплектуючих запчастин та матеріалів, вкрай 
необхідних та гостродефіцитних позицій в торгах і тендерних процедурах 
постачальники участь не приймають, деякі позиції – це постачальник країн СНГ, 
і т.д. Але не зважаючи на вкрай незадовільний технічний стан, локомотиви все ж 
експлуатуються.  

Через відсутність запчастин для виконання планових ремонтів, локомотивам 
збільшується міжремонтний пробіг та зменшується норма часу знаходження 
локомотивів на всіх видах ремонту, що в свою чергу несе загрозу безпеці руху 
поїздів та може призвести до важких наслідків. За технічними характеристиками, 
можливості локомотивного парку вичерпуються, адже рухомий склад 1960 років 
випуску не може експлуатуватися без якісного проведення ремонтів в повному 
обсязі та відповідати вимогам чинних нормативних документів та інструкцій.  

Якщо вчасно не вжити заходів, то вже у найближчому майбутньому 
виробничий процес локомотивного господарства не зможе виконувати свою 
основну функцію – забезпечення безперебійного процесу перевезень. Проблема 
сьогодення – це неможливість повноцінного забезпечення виконання іслюсарних 
робіт, немає запасних частин і витратних матеріалів для ремонту рухомого складу, 
автотранспорту, автотракторної техніки та технологічного обладнання. 



Також для забезпечення виробничого процесу та господарської діяльності 
виробничих підрозділів, існує необхідність у здійсненні закупівель на 
незаплановані потреби, в тому числі матеріали або комплектуючі, дрібні деталі 
(свердла, різці, гайки, болти, різні ущільнювальні прокладки і ін.), тобто вироби, 
необхідність в яких може бути навіть разового характеру (як автозапчастини, 
скло, замки та петлі дверні, сантехнічні запчастини та ін.), а саме з цих причин не 
може бути передбачено фінансовим планом на придбання в наступному році. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що дотримання вимог Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» від 25.12.2015 № 922-VIII, відносно закупівель 
для потреб залізничної галузі, враховуючи специфіку її роботи та стратегічне 
призначення, для здійснення якісного ремонту та забезпечення утримання в 
належному стані рухомого складу та технологічного обладнання виробничих 
підрозділів, що в свою чергу перешкоджає забезпеченню утримання повноцінного 
виробничого та технологічного процесу локомотивного господарства. Збільшення 
міжремонтних періодів локомотивам між всіма видами технічного 
обслуговування і поточного ремонту, згідно вимог наказу від 30.01.2019 року № 
55 “Про введення в дію Положення про планово-попереджувальну систему 
ремонту і технічного обслуговування тягового та моторвагонного рухомого 
складу”, в порушення Правил ремонту та інших нормативних актів та інструкцій, 
призводить до незабезпечення безперебійного процесу перевезень та викликає 
загрозу безпеці  руху поїздів і навіть життю людей, що  може призвести до важких 
наслідків. 

  «Відповідно до пункту 2 Статуту публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.09.2015  № 735, АТ «Укрзалізниця» є правонаступником усіх прав і 
обов’язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.  

Відповідно до статті 7 Закону України «Про особливості утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» АТ 
«Укрзалізниця» повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені 
Галузевою угодою між Укрзалізницею та профспілками щодо підприємств 
залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди.», в т.ч. за АТ 
«Укрзалізниця» збережено зобов’язання щодо щорічного підвищення заробітної 
плати не менше ніж на 25 %.  

Болючим питанням для працівників залізничного транспорту, залишається 
реформування структури залізничної галузі, умови праці та рівень заробітної 
праці, тому в даний період, як ніколи, вкрай важливо, звернути Вашу увагу на 
зобов’язання пункту Галузевої угоди, що передбачає підвищення заробітної плати 
працівникам залізничного транспорту не менше ніж на 25 % та розглянути 
можливість вирішення даного питання у 2021 році, з урахуванням того, що в 2020 
році, підвищення заробітної плати, взагалі не відбулося. 

З цієї причини в трудових колективах на протязі останніх кілька років, 
залишається соціально-економічна напруга, триває відтік кваліфікованих 
кадрових залізничників, доводиться чути від пересічних працівників магістралі 
досить негативну оцінку існуючої заробітної плати в порівнянні з іншими 
економічними сферами діяльності,  в зв’язку з чим надходять відверті погрози про 
зупинку поїздів, страйки, акції протесту та інше. 

Наголошую на тому, що реформування залізничного транспорту потрібно 



починати з виконання вимог Галузевої угоди, а саме: підвищити тарифні ставки 
та посадові оклади залізничників, не менше ніж на 40% у 2021 році та виплатити 
винагороду за підсумками роботи за 2019 рік.  

Спочатку необхідно підняти рівень заробітних плат, а потім вже проводити 
реформи. 

Не вимушуйте людину праці, йти на кроки, які можливо і не вплинуть на 
покращення умов праці та збільшення заробітної плати, однак можуть негативно 
вплинути на престижність залізничного транспорту в цілому та викликати 
незворотні наслідки, як для галузі так і для економіки країни. 
 
Жужома О.В. – голова первинної профспілкової організації локомотивного депо 
Лозова: 

Вкрай зневажливе ставлення правління Укрзалізниці до залізничників, 
обурило колективи, вказівкою про Ц/3-87/27-21 від 21.01.2021, про недопущення 
перевитрат фонду оплати праці та про стримання витрат на персонал, а саме 
відтермінування необов’язкових виплат з переліком самих видів оплат 
(зазначених Додатком), які є таки обов’язковими, так як передбачені чинним 
колективним договором, а посиланя на запобігання поширенню на території 
України ГР хвороби COVID-19 та на противоепідемічні заходи, в даній вказівці 
взагалі не доречне. 

Вибачте, але за винятком працівників «Пасажирської компанії», 
залізничники весь період з березня 2020 року по теперішній час в т.ч. і в період 
жорстких сан. епідемічних обмежень, працювали і працюють в повному обсязі. 

Обмеження та зниження виплат, просто неприпустиме. 
Виникає питання, як мають реагувати колективи на безпідставні рішення 

правління? 
При цьому частина працівників, з липня 2020 року по теперішній час, 

продовжують працювати зі скороченим робочим тижнем.  
Яка вагома економія на витратах на персонал планувалась? 
Враховуючи те, що в цілому в кожному локомотивному депо, в категорії 

працівників які працюють з 4-х денним тижнем, всього складає 30-40 працівників, 
до того ж оклади у цієї категорії працівників складають 5000-7000 грн. 

Як приклад заробітної плати працівників з категорії ІТР ТЧ УЗ, директору 
департаменту локомотивного господарства Пшеничному Р.А., було надано 
корінці зарплати двох працівників (з вищою профільною осітою), розмір 
заробітної плати яких складає нижче мінімальної заробітної плати встановленої в 
Україні з 1.12.2020. 

Наказ АТ Укрзалізниці від 22.01.2021  №Ц-45/2, щодо затвердження 
граничної чисельності штатної чисельності та обмеження прийому осіб на 
вакантні посади, також викликав обурення, при чому на виконання даної вказівки 
припинено працевлаштування на вакантні посади, навіть тих кандидатів, 
документи яких вже були направлені керівництву на узгодження.  

Паралельно проводиться робота, з вилучення вакантних посад зі штатних 
розписів, без обґрунтування та без пояснень. 
 Вважаємо, що узагальнене вилучення зі штатних розписів одиниць 
особливо робітничих професій та керівників середньої ланки управління 
виробництвом, поставить під загрозу можливість забезпечення технологічного 
процесу виконуваних робіт, дотримання правил технічної експлуатації, вимог 



законодавства з охорони праці, внаслідок чого відбудеться значне погіршення 
умов праці, технічного стану рухомого складу та рівня дотримання безпеки руху. 
 В Товаристві, особливо на протязі останніх років, дуже гостро стоїть 
питання укомплектування штату робітників основних і допоміжних професій з 
причин низького рівня оплати праці, про що профспілки, неодноразово 
наголошували правлінню і вимагали підвищення тарифних ставок і посадових 
окладів з метою врегулювання цього соціально значущого питання та 
забезпечення залізничного транспорту необхідним контингентом.  

Недоутримання у виробничих підрозділах розрахункової чисельності 
працівників на обсяги робіт, на місцях частково вирішується шляхом 
застосування доплат за розширеня зони обслуговування, суміщення професій 
(посад), виконання поряд зі своєю роботою роботи тимчасово відсутнього 
працівника зі встановленням відповідних доплат. При цьому право їх 
встановлення діє лише у випадках, коли в штатному розписі є в наявності вакантні 
посади. Виведення вакантних посад позбавить нас права на встановлення доплат, 
що є порушення норм чинного трудового законодавства. 

З метою недопущення порушень трудових прав працівників необхідно перед 
тим, як видавати подібні вказівки, враховувати всі можливі ризики та наслідки, 
здійснити технічно-економічне та фінансове обґрунтування, вивчити плинність 
кадрів та розрахувати необхідну нормативну чисельність відповідно до діючих 
норм праці та чисельності на заплановані обсяги роботи і тільки тоді робити 
висновки.  

Ми вважаємо, що всі рішення правління мають бути виваженими та 
обґрунтованими, оскільки робочий процес на залізничному транспорті є 
безперервним, цілодобовим, а структурні та виробничі підрозділи постійно 
забезпечують безперебійний процес перевезень та дотримання вимог безпеку 
руху. Крім того, аж ніяк не всі підрозділи у своїй діяльності залежать від 
показників діяльності АТ «Укрзалізниця» в цілому, а їх виробничий персонал в 
більшості, постійно повинен бути задіяний у виробничому процесі і знаходитись 
на робочих місцях відповідно до визначеної технології.  
 З огляду на те, що на всіх підприємствах залізничного транспорту існує 
гострий дефіцит кваліфікованих спеціалістів та спостерігається стрімка плинність 
кадрів по всіх виробничих підрозділах, а недотримання контингенту критично 
велике, як простих робочих професій так і інженерно-технічного складу, ці кроки 
зі сторони правління Товариства є просто цинічними. 

В першу чергу від цієї ситуації страждає якість праці, мізерна винагорода за 
працю доводить до відчаю, працівники через зубожіння знаходяться в постійній 
емоційній напрузі та не відчувають порозуміння між суб’єктами соціально-
трудових відносин, як то профспілка та роботодавець. 

 
 
Голови первинних профспілкових організацій локомотивних депо (по черзі): 
− підтримати вимоги голови первинної профспілкової організації 

локомотивного депо Кривий Ріг щодо необхідності підвищення заробітної плати 
залізничників, виплати винагороди за підсумками роботи в 2019 році та відміни 
наказу від 30.01.2019 року № 55 “Про введення в дію Положення про планово-
попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового та 
моторвагонного рухомого складу”; 



− потрібно негайно вирішити питання відміни рішення про запровадження 
Укрзалізницею 4-х денного робочого тижня. Роботи виконуються в навіть 
більшому обсязі ніж при 5-ти денному робочому тижні, а оплата праці мізерна; 

− негайно вирішити питання здійснення в оперативному порядку прийому на 
роботу кандидатів на працевлаштування; 

− заборонити практику виведення вакантних посад; 
− переглянути норми на виконання робіт з ремонту і технічного 

обслуговування тягового рухомого складу, який вичерпав свій експлуатаційний 
ресурс; 

− негайно прийняти міри по налагодженню роботи електронних серверів; 
− проводити реальну роботу по запобіганню зловживанням чиновників 

Укрзалізниці в частині здійснення державних закупівель; 
− забезпечити виробництва необхідними запасними частинами, матеріалами, 

інструментом, оновити його новим обладнанням;  
− спецодягом та спецвзуттям неналежної якості; 
− негайно прийняти відповідні міри по вирішенню питання ефективного і 

логічно зрозумілого використання господарством руху (диспетчери, чергові по 
станціях, відділки залізниць) локомотивів та локомотивних бригад.    

 
Пшеничний Роман Андрійович – директор Департаменту локомотивного 

господарства АТ “Укрзалізниця”: 
Хочу відзначити наступне: 
− фінансування потреб локомотивного господарства збільшено в порівнянні 

з минулим роком на 70%; 
− 5 млн. грн. виділено на модернізацію кабін машиніста; 
− виділено кошти на заводський ремонт 177 одиниць тепловозів 2 ТЕ116; 
− збільшено плани на ремонт в обсязі ПР-3 локомотивів, планується 

закупівля нових локомотивів; 
− спостерігається тенденція на покращення стану справ із забезпеченням 

виробництва запасними частинами. Є питання щодо якості продукції, яку нам 
поставляють, проте ми боремося з цим явищем шляхом прокламацій. 

Готовий в оперативному порядку допомогти вирішити можливі питання, 
адже розумію, що тут присутня і організаційна складова. 

 
 
Голови профспілкових організацій звертають вашу увагу та те, що з метою 

недопущення соціальної напруги в трудових колективах та поширення 
неправдивої інформації щодо запланованих змін та реструктуризації 
локомотивного господарства передбачено необхідність проведення в трудових 
колективах роз’яснювальної роботи з детальним роз’ясненням мети цих заходів 
та вирішення питань працевлаштування працівників, які можуть бути вивільнені 
у ході проведення структурних змін, в тому числі шляхом переведення з одного 
виробничого підрозділу до іншого в максимально короткі терміни та запобігання 
необґрунтованого скорочення штату працівників в процесі реформування, а також 
у разі виробничої необхідності перекваліфікації та перенавчання працівників. 

У форматі засідань професійної секції працівників локомотивного 
господарства Ради профспілки, на зустрічах представників профспілкових органів 
виробничих підрозділів локомотивних депо АТ «Укрзалізниця» з керівництвом 



Департаменту локомотивного господарства та з членами правління, за період з 
2017 по 2020 рік, представникам профспілок неодноразово доводилась 
інформація/презентація, щодо реструктуризації локомотивного господарства та 
жодного разу не було доведено самого механізму проведення реформування 
локомотивного господарства, стосовно запланованих перетворень ремонтних та 
експлуатаційних локомотивних депо, визначення основних виробничих функцій 
окремо взятими структурними підрозділами, їх складових, джерела фінансування 
в т.ч. на матеріально-технічне забезпечення, їх розрахункові потужності та 
прогнозовані об’єми робіт, утримання трудових ресурсів, проекти штатних 
розписів, кількості цехів, які виконуватимуть ремонт локомотивів та лінійного 
обладнання, а також про оптимізацію чисельності персоналу, при цьому 
звертаємо вашу увагу на те, що у всіх виробничих підрозділах АТ «Укрзалізниця», 
спостерігається недотримання контингенту працівників робочих професій та 
масовий відтік кваліфікованих кадрів.  

 
Ми мусимо констатувати, що без ретельної підготовки та продуманих кроків 

і обґрунтованих дій, стосовно заходів щодо реструктуризації локомотивного 
господарства, для досягнення бажаного та успішного результату, мають бути 
винайдені механізми дій та алгоритми, зрозумілі кожному працівнику галузі, які 
з розумінням та свідомо, сприйматимуть наслідки реструктуризації, не як 
руйнування галузі, а як перспективні заходи заради розвитку галузі на майбутнє. 
Тільки за таких умов, можливо досягти бажаного та успішного результату та 
зберегти кадровий потенціал, висококваліфікованих працівників. 

В свою чергу ми попереджаємо про те, що трудові колективи практично 
доведені до відчаю і рішуче налаштовані на захист своїх прав та можуть вдаватись 
до непередбачуваних та нестандартних заходів. 

Також звертаємо Вашу увагу на мету та завдання профспілки, згідно Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та про захист 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників. Ми вважаємо, що 
на даний момент мають місце передумови, що можуть призвести до порушення 
інтересів працівників та трудових колективів.  

Згідно Статутної діяльності, за вимогою трудових колективів, ми маємо 
право на захист законних прав та соціально-економічних інтересів працівників 
галузі. Задля захисту своєї позиції, профспілки вимушені будуть вдаватись до 
масових протестних дій по всій країні, аж до проведення всеукраїнського страйку. 

 
 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію доведену директором з комерційної роботи та логістики АТ 
“Укрзалізниця” взяти до відома. 

2. Інформацію доведену директором Департаменту локомотивного 
господарства АТ “Укрзалізниця” взяти до відома. 

3. Рекомендувати Голові Ради профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України направити звернення до Кабінету Міністрів України 
(акціонера АТ “Укрзалізниця”) з вимогою надати на розгляд вищим виборним 
органам профспілки інформації щодо реформування залізничного транспорту 
України в цілому із зазначенням позицій, які стосуються непрофільних активів та 
питань комплексної програми соціального захисту працівників. 
 ГОЛОСУВАЛИ: “За” − 25,   “проти” −0,  “утрималися” −  0. 



 
 
 2. СЛУХАЛИ: 
 Про заходи профспілки щодо вирішення соціально-економічних питань 
працівників галузі. 
 ВИСТУПИЛИ: 
 Мушенок Олександр Миколайович – заступник Голови профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України: 
 Хочу наголосити, що підвищення тарифних ставок і посадових окладів 
залізничників може і повинно відбуватися в цілому для всіх, так як того вимагає 
Галузева угода і всі разом повинні за це боротися. 
 Як всім відомо, 26 січня відбулася зустріч Голови профспілки, Голів 
дорожніх профорганізацій, Голови об’єднаної профспілкової організації філії 
“Пасажирська компанія” з Головою правління Товариства АТ “Укрзалізниця” 
В.Жмаком та в.о. членів правління Товариства І.Синяковим та О.Перцовським. 
 На жаль, на поставлені профспілковою стороною важливі питання, як 
підвищення на 25% тарифних ставок та посадових окладів залізничників, 
скасування неповного режиму роботи для окремих категорій працівників, 
реструктуризації Товариства, не було отримано конкретних відповідей. 
 2 лютого Голова профспілки запропонував очільнику Товариства надати 
пропозиції з боку адміністрації щодо вирішення в 2021 році проблемних питань, 
а 5 лютого знову відбулася зустріч з Головою правління Товариства, на якій також 
не вдалося ні до чого домовитися. Він назвав вимоги нашої профспілки 
ультиматумом. 
 
Бубняк Вадим Михайлович – Голова профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України: 
 Через критичну ситуацію, що останнім часом склалася в АТ “Укрзалізниця” 
внаслідок порушення трудового законодавства, невиконання чинних Галузевої 
угоди і колективних договорів, блокування з боку роботодавця спроб разом з 
профспілкою конструктивно вирішити соціально-економічні проблеми, зумовлені 
діями та/або бездіяльністю керівництва Товариства, 9 лютого президія Ради 
профспілки ухвалила на позачерговому засіданні постанову “Про організацію 
спротиву незаконним діям керівництва АТ “Укрзалізниця”.  
 Зокрема, щодо:  
 - невиплати винагороди працівникам за підсумками роботи за 2019 рік; 
 - неухвалення рішень щодо підвищення заробітної плати працівникам; 
 - призупинення окремих виплат за колективними договорами; 
 - безпідставного неправомірного припинення дії контрактів з провідниками 
пасажирських вагонів; 
 - встановлення в планах з праці на 2021 рік значно занижених показників, 
що неодмінно призведе до скорочення чисельності або штату працівників; 
 - зволікання із скасуванням режиму неповного робочого тижня для деяких 
категорій працівників;  
 - непідвищення розміру добових витрат на відрядження у межах України − 
з 200 грн. до 600 грн.; 
 - глобальної реорганізації “Укрзалізниці” без участі представників 
трудового колективу; 



 - стримання обліку понаднормових годин роботи і водночас заборони на 
прийом на вакантні посади тощо. 
 З метою вирішення зазначених соціально-економічних проблем 
профспілкою вжито таких заходів: 
 1. Направлено подання головного інспектора праці Ради профспілки до 
Голови правління Товариства  із вимогою скасувати неправомірне розпорядження 
АТ “Укрзалізниця” від 22.01.2021п.р., № Ц/3-87/27-21 щодо  відтермінування на 
невизначений строк практично всіх виплат, передбачених Галузевою угодою і 
колективними договорами та їх віднесення до категорії необов’язкових з 
притягненням до дисциплінарної відповідальності виконавців, які готували 
пропозиції та проєкт рішення.  
 2. Спрямовано позовну заяву до Печерського районного суду м. Києва 
(відповідач – АТ “Укрзалізниця”) про усунення порушення трудового 
законодавства шляхом зобов’язання вчинення певних дій.  
 3. Направлено низку офіційних звернень Голови профспілки  до Прем’єр-
міністра, голів: Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та 
оцінки стану акціонерного товариства “Укрзалізниця”, Наглядової ради АТ 
“Укрзалізниця” та Державної служби України з питань праці щодо критичної 
ситуації в Товаристві із закликами, у межах компетенції, вжити дієвих та 
невідкладних заходів. 
 4. Організовано та проведено три зустрічі представників профспілки із 
Головою правління АТ “Укрзалізниця”. 
 На жаль, ситуація із вирішенням соціально-економічних проблем не 
покращилася. 
  
Тож президія Ради профспілки постановила:  
 1Невідкладно розпочати активну фазу дій щодо спротиву незаконним діям 
та/або бездіяльності керівництва АТ “Укрзалізниця”; 
 2 Направити лист-попередження керівникам регіональних філій і філій про 
те, що розпорядження АТ “Укрзалізниця” від 22.01.2021 р., №  Ц/3-87/27-21 є 
незаконним та таким, що не підлягає виконанню. 
 3 Головам дорожніх, територіальних, об’єднаних і первинних 
профорганізацій, що є сторонами колективних договорів, невідкладно: 
 - направити протести на незаконні рішення роботодавців відповідного рівня 
щодо практичної реалізації розпорядження АТ “Укрзалізниця” від 22.01.2021 р., 
№  Ц/3-87/27-21 щодо відтермінування виплат, передбачених чинними Галузевою 
угодою і колективними договорами та віднесення цих виплат до категорії 
необов’язкових; 
 - підготувати і спрямувати позовні заяви на незаконні дії або бездіяльність 
роботодавців відповідного рівня. 
 4 Організувати і провести 17 лютого 2021 року масову акцію протесту 
(пікетування) біля будівлі Кабінету Міністрів (м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) 
під головним гаслом: “Роботу! Зарплату! Гідне життя!”. Акцентувати увагу 
громадськості на неполітичних мотивах акції протесту.  
 5 Невідкладно розпочати підготовку до проведення акції “робота за 
правилами” із чітким і неухильним виконанням законів України, урядових рішень 
і нормативних актів “Укрзалізниці” щодо охорони та організації праці, чинних 



“Правил технічної експлуатації…” відповідно до постанови президії Ради 
профспілки від 24.12.2020 р.  
 6 Звернутися до Міжнародної федерації транспортників, Європейської 
федерації транспортників, Міжнародної організації праці, Федерації профспілок 
України, Федерації профспілок транспортників України за солідарною 
підтримкою дій та оголошеної акції протесту профспілки залізничників і 
транспортних будівельників України. 
 7 Провести пресконференцію щодо висвітлення критичної соціально- 
економічної ситуації в АТ “Укрзалізниця”.  
 8 Дорожнім, територіальним, об’єднаним комітетам профспілки, правовим 
і технічним інспекторам праці Ради профспілки, спеціалістам з організації праці 
та фахівцям з організаційної роботи надати всебічну підтримку головам 
первинок.  
 А сьогодні на позачерговому засіданні Ради профспілки було розглянуто 
питання щодо прийняття рішення про вступ до колективного трудового спору з 
АТ “Укрзалізниця”. Хочу зазначити, що дане рішення було підтримано всіма 
членами вищого виборного органу одноголосно. 
 
Горбатюк Володимир Володимирович – голова первинної профспілкової 
організації локомотивного депо Козятин: 
 Пропоную предметно розглянути питання щодо проведення 
акції “робота за правилами”, адже це також є вагомим інструментом боротьби. 
Задля уникнення помилок та непорозумінь в колективах, вважаю що необхідно 
починати цю справу від працівників ремонтних цехів і до локомотивних бригад. 
  
 Вяльцев Михайло Вікторович – голова первинної профспілкової організації 
Пологівського локомотивного депо: 
 Прошу звернути також увагу на питання дотримання вимог охорони праці 
та правильне оформлення ситуацій у вигляді складених актів. Ми вже проводили 
таку роботу, повірте, що це працює. Розуміючи важливість залізничного 
сполучення в зоні проведення АТО, ми підтримуємо пропозицію не залучатись 
трудовим колективам залізничників того регіону до акції “робота за 
правилами”. Пасажирські і військові поїзди також мають курсувати. 
  
 Тайпс Олександр Юлійович – голова первинної профспілкової організації 
локомотивного депо Мукачево, Голова професійної секції працівників 
локомотивного господарства Ради профспілки: 
Прошу всіх бути єдиними в прийнятих рішеннях та спільними зусиллями досягати 
поставленої мети.  
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Підтримати рішення вищих виборних органів профспілки президії та Ради 
профспілки щодо висунутих до Кабінету Міністрів України та керівництва АТ 
“Укрзалізниця” вимог. 
 2. Підтримати рішення вищих виборних органів профспілки щодо 
проведення 17.02.2021 року під стінами Кабінету Міністрів України акції 
протесту залізничників та взяти в ній активну участь. 
 3. В разі не задоволення висунутих профспілкою вимог по захисту трудових 
прав залізничників, рекомендувати вищому виборному органу профспілки Раді 



профспілки прийняти рішення про проведення найближчим часом на 
залізничному транспорті всеукраїнської акції “робота за правилами”, направивши 
попередньо відповідні листи на адресу Президента України, Голови Верховної 
Ради України, Прем’єр-Міністра Кабінету Міністрів України та Голови РНБО.   
  
 
 ГОЛОСУВАЛИ: “За” − 25,   “проти” −0,  “утрималися” −  0. 
 
 
 
Голова професійної секції 
локомотивного господарства 
Ради профспілки         О.Ю.Тайпс 
 


