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У ПРЕЗИДІЇ 

ХРОНІКА ПОДІЙ

5 лютого проведено третю зустріч керів-
ництва профспілки з Головою АТ
«Укрзалізниця» В.Жмаком, що, на жаль, як
і попередні, не надала конструктивного
поштовху вперед з роз в’язання нагальних
проблем соціально-економічного захисту
законних прав та інтересів спілчан.  

9 лютого президія Ради профспілки на
позачерговому засіданні ухвалила постано-
ву щодо активної фази дій та рі шення про
проведення 17 лютого масової акції
про тесту біля будівлі Уряду. 

! Затверджено вимоги до Ка бінету Мі -
ністрів України – єдиного акціонера АТ
«Укр за лізниця» («ВІСНИК» № 3 * 11.02.2021).

! Ухвалено рішення розпочати підго-
товку до проведення акції «робота за
правилами» із чітким і неухильним вико-
нанням законів Ук раїни, урядових рішень і
нормативних актів «Укр залізниці» щодо
охорони та організації праці, чинних
«Правил технічної експлуатації…». 

11 лютого на позачерговому засіданні Ради
профспілки затверджено вимоги проф -
спілки до АТ «Укрзалізниця». 

! У разі невиконання з боку адміністрації
вимог профспілка перейде до наступного
законного кроку у відстоюванні трудових
прав і соціальних гарантій спілчан – всту-
пить у колективний трудовий спір з АТ
«Укр за лізниця».

16 лютого в УКРІНФОРМі проведено прес-
конференцію на тему: «Про захист трудо-
вих прав і соціальних гарантій праців-
ників АТ «Укрзалізниця» (стор. 1).
17 лютого проведено профспілкову
масову акцію протесту (стор. 1–4).

Наступу адміністрації на трудові права та соціальні 
гарантії залізничників – рішучий профспілковий спротив

ДО ТЕМИ

З метою вирішення соціально-економічних проблем профспілкою вжито низку
від по відних заходів, зокрема:
! направлено позовну заяву до Печерського районного суду м. Києва (відповідач – 
АТ «Укрзалізниця») про усунення порушення трудового законодавства шляхом
зобов’язання вчинення певних дій;
! висунуто подання головного інспектора праці Ради профспілки до Голови правління
То вариства із вимогою скасувати неправомірне розпорядження АТ «Укрзалізниця» від
22.01.2021 р., №  Ц/3-87/27-21 щодо відтермінування на невизначений строк практично
всіх виплат, передбачених Галузевою угодою і колективними договорами та їх віднесен-
ня до категорії необов’язкових з притягненням до дисциплінарної відповідальності
виконавців, які готували пропозиції та проєкт рішення;
! спрямовано офіційні звернення Голови профспілки В.Бубняка до Прем’єр-міні-
стра, голів: Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану
акціонерного товариства «Укр залізниця», Нагля дової ради АТ «Укрзалізниця» та
Державної служби України з питань праці щодо критичної ситуації в Товаристві із закли-
ками, у межах компетенції, вжити дієвих та невідкладних заходів; 
! організовано та проведено три зустрічі керівництва профспілки із очільником «Укрза -
лізниці».

!

Пресконференція в УКРІНФОРМі

17 лютого відбулася масова акція протесту біля будівлі Уряду

Стор. 2–4

ПІД ЧАС проведення акції протесту 17 лютого
представників профспілки на чолі із Головою

В.Бубняком запросили на переговори до Кабміну.
Однак урядову сторону було представлено посадо-
вими особами, які неуповноважені ухвалювати
конкретні рішення щодо врегулювання ситуації.
Аналогічно – з представниками АТ «Укрзалізниця»,
які прибули на зустріч щодо вирішення нагальних
соціально-економічних проблем, що містяться у
вимогах профспілки.    

Наголошуємо, що інформація, оприлюднена
на офіційному сайті «Укрзалізниці» і потім
поширена окремими ЗМІ про нібито досягнення
сторонами певних домовленостей під час перего-
ворів щодо «поліпшення соціально-економічних
гарантій працівників компанії – відповідно до рані-
ше затвердженої на зустрічі голови Правління
«Укрзалізниці» з профспілковими лідерами дорож-
ньої карти зі стабілізації фінансово-економічної
ситуації в компанії», є недостовірною.

Вважаємо подібні заяви адміністрації свідомою
маніпуляцією з метою дискредитації профспілки. 

Вкотре інформуємо, що, незважаючи на численні
спроби керівництва профспілки врегулювати
питання шляхом конструктивних переговорів, жод-
них домовленостей не було досягнуто ані  у ході
перемовин в Уряді, ані під час попередніх перегово-
рів з адміністрацією «Укрзалізниці», що спонукало
залізничників вийти на акцію протесту. 

Надаємо стислу інформацію про позицію сторін
роботодавця та Уряду під час переговорів 17 лютого
із представниками профспілки щодо їх реагування
на основні вимоги до Товариства. 

Представники «Укрзалізниці» повідомили, що
правлінням Товариства обговорюється можливість
підвищення тарифних ставок і посадових окладів
усім працівникам з квітня 2021 року на 8%. Проте (!)
за умови стабілізації фінансового стану компанії.
Водночас надати гарантій навіть такого підви-
щення представники «Укрзалізниці» відмови-
лися. 

АТ «Укрзалізниця» категорично відмовилася
виплачувати працівникам «13-ту» зарплату,
мотивуючи своє рішення відсутністю підстав (тобто
невиконанням відповідних показників для виплати
винагороди за підсумками роботи за 2019 рік). 

З приводу термінового скасування «чотири-
денки» домовленості не досягнуто.

«Укрзалізниця» погодилася провести розрахунки
можливості підвищення суми добових витрат до
250 грн. Проте термінів не зазначено.

Представники «Укрзалізниці» запевнили, що
масового звільнення працівників не планується, а
зменшення чисельності буде відбуватися за раху-
нок скорочення вакансій. Також АТ «Укрза -
лізниця» готове до перегляду контрольних зав-
дань середньоспискової чисельності та фонду
оплати праці у випадках, коли це зачіпає штатних
працівників. Водночас інформацію про запла-
новане скорочення персоналу на 30 тис. осіб
не заперечили.

Вимога невідкладного відкликання вказівки
АТ «Укрзалізниця» від 22.01.2021 р., № Ц/3-
87/27-21 про стримання (відтермінування) витрат
на персонал у частині зобов’язань за Галузевою уго-
дою і колективними договорами була відхилена. За
інформацією представників «УЗ»
буде розглянуто можливість
внесення змін. Стор. 2

УПРЕСЗАХОДІ взяли участь
Голова профспілки В.Буб -

няк, голови дорожніх профор-
ганізацій: Л.Бессарабов –
Лиманської, І.Соловйов –
Одеської, А.Ко роль  ков –
Львівської залізниці, голови
об’єднаних профорганізацій філій «Укрзалізниці»: В.Кукса – «Па сажирської
компанії», О.Са гайдак – «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуа-
тації будівель і споруд», М.Шевчук –  «Центру з ремонту та експлуатації
колійних машин», а також голови профорганізацій: М.Маслак –
Полтавської територіальної, П.Хлистун – Київської дирекції залізничних
перевезень, А.Кулешов – Кри ворізького локомотивного депо. 

Трансляція велася наживо, відео розміщено на YouTube-каналі та інших
офіційних інформаційних ресурсах профспілки (більше знімків – на нашій
Facebook-сторінці). 

16 лютого, напередодні масової акції протесту профспілки,
проведено пресконференцію в УКРІНФОРМі щодо захисту трудових
прав і соціальних гарантій спілчан-залізничників. 

«РОБОТУ!  ЗАРПЛАТУ!  ГІДНЕ ЖИТТЯ!»

17 лютого 2021 року профспілка організува-
ла та провела за участі спілчан зі всіх куточків
країни багатосотенну акцію протесту біля
будівлі Кабінету Міністрів.

Загалом понад 200 тис. користувачів со-
ціальної мережі фейсбуку змогли побачити у
своїй стрічці новин пряму трансляцію мітин-
гу, більш як 3 тис. – відреагували на цю
подію та 1,3 тис. – поширили відео.

Майже 500 згадувань про акцію протесту
профспілки – у масмедіа.

Народний депутат від фракції «Слуга
народу» (округ № 203,  Чернівецька
область) Г.МА ЗУРАШУ під час виступу з три-
буни Верховної Ради 17 лютого підтримав
мітингарів-залізничників і повідомив про
підготовку депутатського звернення до
Прем’єр-міністра Д.Шмигаля щодо вимог
нашої профспілки до Уряду (відео можна
подивитися на YouTube-каналі, Facebook-
сторінці, Теле грам-каналі та інших інформ-
ресурсах профспілки).

ФАКТ

Ф
от

о 
Ю

р
ія

П
Е

Т
Р

И
Ш

И
Н

А

Фото Ольги АРТЕМ’ЄВОЇ

Фото Людмили Голубовської

Головою профспілки В.Буб -
ня ком 17 лютого під час піке-
тування Кабміну було оголо-
шено початок збору підписів
з метою підтвердження во -
левиявлення і прагнення
працівників брати безпосе-
редню участь у захисті своїх
трудових прав та уник нення
можливості нерозгляду або
блокування питання з боку роботодавця.

Позиція профспілки 
непохитна – вимоги незмінні

ДО УВАГИ!

Президія Ради профспілки ухвали-
ла рішення:
! Створити центральний штаб з
організації та проведення акції
протесту «робота за правила-
ми» та затвердити його склад.

Раді профспілки доручено
забезпечити організацію діяльнос-
ті центрального штабу, створити
інтерактивний комунікаційний
майданчик для спілкування та
обміну інформацією між членами
центрального штабу, визначити
правила безпеки спілкування.

ВОНЛАЙНІ 23 лютого п. р. від-
булося позачергове засідання

президії Ради профспілки щодо
подальших дій з організації спро-
тиву незаконним діям керівництва
АТ «Укрзалізниця».

У номер!
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Створено
центральний
штаб...
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1. Усунути порушення Галузевої угоди між Державною адмініс-
трацією залізничного транспорту України і профспілками щодо
зростання заробітної плати залізничників не менше ніж на 25%.
Підвищення заробітної плати всім працівникам Акціонерного
товариства «Українська залізниця» здійснити шляхом перегляду
тарифних ставок і посадових окладів зі збереженням міжрозряд-
них та міжпрофесійних співвідношень у зв’язку з невиконанням
пп. 3.2.1 та 3.2.2 Галузевої угоди у 2019–2020 рр.

2. Забезпечити виплату працівникам Товариства винагороди за
підсумками роботи за 2019 рік на підставі п. 3.2.24 Галузевої угоди.

3. Скасувати режим неповного робочого тижня для працівників
Товариства, які продовжують працювати в такому режимі, як
такий, що запроваджений з порушенням вимог п. 4 ч. 1 ст. 247
КЗпП України. 

4. Скасувати рішення правління Товариства від 05.01.2021 р. про
створення філії «Вантажний перевізник «УЗ Карго» акціонерного
товариства «Укр залізниця», як таке, що ухвалене всупереч п. 3.1.2
Галузевої угоди щодо прийняття рішення про реорганізацію відок-
ремлених підрозділів без участі відповідних профспілкових
органів.

5. Скасувати  наказ АТ «Укрзалізниця» від 22.01.2021 р. № Ц-
45/2 «Про затвердження граничної штатної чисельності регіо-
нальних філій, філій АТ «Укрзалізниця», що не відповідає вимо-
гам ст. 49-4 Кодексу законів про працю України та п. 5.10
Галузевої угоди. 

6. Збільшити у 2021 році розмір добових витрат на відрядження
працівникам Товариства у межах України з 200 грн. до 600 грн. на
підставі пп. «а» пп. 170.9.1 Податкового кодексу України.

7. Забезпечити виконання п. 3.6.20 Галузевої угоди між
Державною адміністрацією залізничного транспорту України і
профспілками, а саме – перерахувати пенсійні внески до
Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» на
користь всіх працівників Товариства в обсязі 100% коштів, перед-
бачених на ці цілі фінансовими планами АТ «Укр за лізниця»,
починаючи з 2018 року.

8. Усунути порушення пунктів 13-15 Положення про укладання
контрактів з працівниками залізничного транспорту, які здійсню-
ють обслуговування пасажирів, затвердженого наказом
«Укрзалізниці» від 04.03.2014 р. № 056Ц/ОД, щодо неправомір-
ного припинення дії контрактів з провідниками пасажирських
вагонів, квитковими касирами та іншими категоріями працівників
Товариства, які працюють за контрактною формою трудового
договору.

9. Забезпечити в повному обсязі виконання і фінансування в 2021
році норм і гарантій, визначених чинними Галузевою угодою і
колективними договорами залізниць, підприємств, виробничих і
структурних підрозділів Товариства  відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону
України «Про колективні договори і угоди».

ДО ТЕМИ
Вимоги профспілки спрямовано до керівництва Товариства з
пропозицією розглянути їх відповідно до ст. 5 Закону України
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)».

Нагальні проблеми, що
призвели до вкрай 
не безпечної соціальної
напруги у трудових
колективах, потребують
негайного вирішення!

У разі невиконання вимог з
боку адміністрації профспіл-
ка зробить наступний закон-
ний крок у відстоюванні тру-
дових прав і соціальних
гарантій спілчан – вступить
у колективний трудовий
спір з АТ «Укрзалізниця».

Вимоги профспілки 
до АТ «Укрзалізниця»

Рада профспілки 11 лютого п. р. затвердила ви моги
до АТ «Укрзалізниця»:

В 2021 році на організацію
та фінансування оздоровчої
кампанії, передбачено кош-
тів більше, ніж у 2019 році.

Адміністрація надасть свої
пропозиції щодо активізації
роботи над проєктом Ко -
лективного договору між АТ
«Українська залізниця» та
Спільним представницьким
органом профспілок. 

Також повідомлено, що
для проведення розрахунків
нормативної чисельності
працівників на обсяги робо-
ти з урахуванням норм праці
затверджено план розробки
технічних регламентів і пла-
нів. Однак, коли саме буде
здійснено розрахунки
нор мативної чисельності,
представники «УЗ» відпо-
вісти не змогли.

Для забезпечення досто-
вірного обліку робочого
часу, в тому числі часу робо-
ти надурочно та у вихідні дні,
готуються зміни до програм
обліку й оплати робочого
часу. Наскільки ці зміни

будуть об’єктивними і чи
нададуть можливість «не
красти» у працівників від-
працьовані години робо-
ти – не повідомлялося.

Щодо неправомірного
припинення дії контрактів
з провідниками пасажир-
ських вагонів, квитковими
касирами та іншими катего-
ріями залізничників, які пра-
цюють за контрактною фор-
мою трудового договору, то
Товариство відмовилося
відкликати відповідну
вказівку, тобто  усунути
порушення пп. 13–15
Положення про укладання
контрактів з працівниками
залізничного транспорту, які
здійснюють обслуговування
пасажирів, затвердженого
наказом «Укрзалізниці» від
4.03.2014 р., № 056Ц/ОД.

Ані представник
Кабміну, ані представник
Мінінфраструктури не
висловили жодних пропо-
зицій щодо шляхів вирі-
шення порушених проф-
спілкою питань. 

Представники профспілки

запропонували стороні
роботодавця максимально
знизити очікуваний чистий
прибуток, який застосовано
у проєкті фінансового плану
АТ «Укрзалізниця» на 2021
рік (3,5 млрд грн.) та збіль-
шити витратну частину на
запчастини тощо та фонд
оплати праці для підвищення
годинних тарифних ставок і
посадових окладів, а також
на інші соціальні цілі.

У зв’язку з невиконан-
ням вимог, які було на -
правлено до акціонера
(Уря ду) та правління Това -
риства, профспілка всту-

пає у колективний трудо-
вий спір з АТ «Укр -
залізниця» та планує реа-
лізацію наступного кроку
переходу до активної
фази дій – «роботи за пра-
вилами».

В.Бубняк скликав позачер-
гове засідання президії Ради
профспілки для ухвалення
відповідних рішень на захист
трудових прав і соціальних
гарантій спілчан.

Тож боротьба триває! 
Правда на нашій стороні. 

Наша позиція непохит-
на – вимоги незмінні.

Боротьба триває! Позиція профспілки непохитна – вимоги незмінні

Профспілка вимагає переглянути розмір чистого прибутку, 
запланованого у проєкті фінплану на 2021 рік для АТ «Укрзалізниця»

По ча ток на 1�й стор.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ переговорів,
що відбулися 17 лютого в Кабінеті

Міністрів, Голова профспілки заліз-
ничників і транспортних будівель-
ників України В.Бубняк звернувся з
офіційними листами до Прем’єр-
міністра Д.Шмигаля, Голови На гля -
дової ради Товариства Ш.Аджу -
 нера та очільника АТ «Укрзалізни -
ця» В.Жмака з приводу запланова-
ного у проєкті фінансового плану
«Укрзаліз ниці» на 2021 рік отри-
мання чистого прибутку у розмірі 
3,5 млрд грн., що розглядається
наразі у центральних органах вико-
навчої влади.

У зверненнях наголошено, що
планування чистого прибутку у

таких розмірах є недопустимим і
не обґрунтовано завищеним,
оскільки весь рухомий склад та
інфраструктура залізничного транс-
порту перебувають у критичному
стані. Цього неможливо досягти
без порушень технології роботи,
що постійно відбувається у підроз-
ділах з причин відсутності матеріа-
лів, запасних частин, своєчасних
ремонтів як рухомого складу, так і
обладнання, а також без ущемлен-
ня прав залізничників на гідну
оплату праці, невиконання умов
Галузевої угоди.

Так, у проєкті фінплану підвищен-
ня заробітної плати передбачено на
рівні 8%, у той час як в державному

бюджеті таке зростання передбачено
на рівні 12,1%.  Подібне відбувається
вже кілька років поспіль, коли у
фінансових планах «Укрзалізниці»
закладаються темпи зростання
зарплати у розмірах значно нижчих,
ніж це передбачено на державному
рівні. І це при тому, що в 2020 році
заробітна плата залізничників  зни-
зилась майже на 5% від рівня,
досягнутого у 2019 році (на 583 грн.).
Тож у той час, коли у галузях еконо-
міки відбулось зростання заробітної
плати на 10,4% та промисловості –
на 8,2%, на транспорті цей показник
становить 2,1%, тобто працівники
залізничного транспорту в оплаті
праці перемістилися на 16-те місце. 

Зазначене свідчить про вкрай
низьку конкурентоспроможність
зарплат робітників залізничних про-
фесій на ринку праці в Україні, адже
зарплата кваліфікованих працівни-
ків – від 8 до 10 тис. грн.

Невиважена і непродумана еко-
номічна стратегія призводить до
дестабілізації ситуації у трудових
колективах, підвищує градус  про-
тестних настроїв. Прикрий факт:
сьогодні, коли держава збільшує
соціальні стандарти, мінімальну
зарплату, АТ «Укрзалізниця» навпа-
ки – зменшує заробітну плату своїх
працівників, обмежує отримання
виплат, передбачених законодав-
ством, Галузевою угодою та колек-

тивними договорами, – оскільки
цього не передбачається у фінпла-
нах (!).

Профспілка вимагає перегля-
нути розмір чистого прибутку,
запланованого у проєкті фінансо-
вого плану на 2021 рік для АТ
«Укрзалізниця», за рахунок збіль-
шення витратної частини, зок-
рема збільшення витрат на під-
вищення тарифних ставок і
посадових окладів працівників
на 25%, як це встановлено Га -
лузевою угодою, та виконати у
повному обсязі зобов’язання за
колективними договорами, наго-
лошено в офіційних листах Ради
профспілки. 

«Роботу!  Зарплату!  Гідне життя!»

АКТУАЛЬНО!
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СП І Л Ч А Н И ,
створивши

під стенами
Каб міну ба-
гатосотенний
мир ний мітинг,
майже зі всіх
профорганіза-
цій з’їхалися до
Києва, щоб на -
явно довести
прагнення до
рішучих дій за -
для захисту
своїх законних
трудових прав і
с о ц і а л ь н и х
гарантій від ро -
б о т о д а в ц я ,
який вже сис-
темно й циніч-
но порушує ви -
конання законодавства про працю та виконання зобов’язань
за чинними Галузевою угодою та колективними договорами.
Про це наголошувалося зі сцени їхніми представниками:
виступів* було достатньо для того, аби переконати Уряд
(акціонера Товариства) та керівництво «Укр залізниці» в спра-
ведливості своїх вимог. Але до залізничників ніхто так і не

вийшов пояснити, чому зрештою відбувається занепад
колись потужної галузі та нехтування правами працівників на
працю та її гідну оплату?!

* Виступи учасників мітингу
надаємо у викладі.

17 лютого в урядовому
кварталі відбулася масова
акція протесту профспілки

Стор. 3–4

Фото  Андрія ХИЖНЬОГО
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Андрій КАНЗЕБА, голова Попаснянської
територіальної профорганізації:
– Не вперше зібралися наші спілчани з усієї

країни, щоб вимагати своє зароблене, не
допустити руйнування залізниці і не дозволити
«пожмакати» соціальні права залізничників!

Ми не схилилися перед тягарем війни, не
злякалися епідемії і нинішньому керівництву
АТ «Укрзалізниця» не дозволимо позбавити
роботи на залізничному транспорті тридцять
тисяч працівників, а їхні родини залишити
навіть без  того мізерного заробітку, що вони
отримують, щоб забезпечити свої сім’ї. Вони
щодня чесно та сумлінно працюють – у будь-
яку погоду та не зважаючи ні на що забезпе-
чують безпеку руху вантажних і пасажирсь-
ких потягів. 

Слава Україні, нашій залізниці та її трударям!

Іван МАЦІЙОВСЬКИЙ, голова об’єднаної
профорганізації Львівської дирекції заліз-
ничних перевезень:
– Найболючіше на сьогодні питання, що

вивело залізничників під будівлю Уряду – це
їхня мізерна заробітна плата. Роботодавцю
має бути стидно, коли молоді кваліфіковані
вахівці із вищою залізничною освітою отри-
мують лише п’ять тис. грн. «на руки». Чи не
хвилює очільника «УЗ» із захмарною
зарплатнею в 625 тис. грн. (що, виявляється,
для пана Жмака, ще й замалою!), яке май-
бутнє очікує галузь?! Ні, не можемо далі тер-
піти – ми вимагаємо виконання Галузевої
угоди, тобто підвищення тарифних ставок і
посадових окладів усім працівникам, окрім
менеджерів! 

Друге питання – до чого може призвести
оце так зване реформування, адже відбува-
ється ні що інше, як розвал залізниці! 

Анжела ХАРЧЕНКО, працівниця Київсь -
кого електровагоноремонтного заводу:
– Ми солідарні з колегами-залізничниками

і підтримуємо вимоги до «Укрзалізниці». 
А ще ми стоїмо тут сьогодні і мерзнемо,

щоб відстояти нашого керівника та привер-
нути увагу до заводу, адже бачимо, що наше
підприємство умисно розвалюють, тому і не
дали керувати заводом молодому спеціаліс-
ту Роману Желізняку, який обіймав цю поса-
ду лише пів року, проте встиг зробити чима-
ло доброго для людей. 

Олександр ЛОЗКО, голова дорожньої
проф організації Південно-Західної залізниці:
– Ми прийшли сьогодні під стіни Кабміну,

щоб сказати: Прем’єр-міністру – досить за
рахунок «Укрзалізниці» вирішувати економіч-
ні питання країни, а Голові правління То -
вариства – категорично не можна вирішувати
проблеми галузі за рахунок її працівників! 

Ми постійно привертаємо увагу адмініс-
трації до кричущої проблеми – кваліфіковані
кадри звільняються із залізниці через ганеб-
но низьку зарплату за свою важку, відпові-
дальну та сумлінну працю. Але ж не чують
наші «керманичи»! Тому тут сьогодні гучно
вимагаємо: «Роботу! Зарплату! Гідне життя!»
для пересічних робітників.

Михайло ХОМЕНКО, голова профоргані-
зації вагонного депо Полтава:
– Наші попередні звернення до Уряду та

Президента жодних результатів не дали,
тому правильно, що ми розпочали нарешті
активну фазу дій! 

Я вже 30 років працюю на залізниці і від-
верто скажу, що такого бардака, як тепер,
ніколи не було: працівники виконують роботу
за двох, за трьох, причому отримують
неадекватно малу зарплату. Реорганізації, що
кожний рік проводяться, ініціатори навіть не
знають, як це назвати, адже кожного разу все
по-новому. Проте стало стабільною нормою
не виконувати умов Галузевої угоди і колдо-
говорів, «залазити» до спустошених кишень
працівників, скорочувати їхню чи сельність і
вакансії, які зовсім не зайві – на ці посади не
йдуть люди через не велику зарплату. 

В єдності – наша сила і ніякий мороз нас не
злякає! 

Олексій СЕ МЕРУНЬ, голова Запорізької
територіальної профорганізації:
– Самый первый пункт наших требований

– это повышение заработной платы. Средняя
зарплата у железнодорожников сейчас
ниже, чем по Украине. Меньше уже некуда –
задумайтесь, акционер и работодатель
самой крупной отрасли. Ганьба!

Когда «Укрзализныця» строила Каланчак и
Чангар – решение было политическим. А
сколько еще было подобных решений: стро-
ить, направлять средства… на развитие дру-

гих отраслей – деньги, которые мы с вами
заработали, но их нам не разрешили исполь-
зовать для нужд собственной отрасли и на
благо ее работников, которые «крутят коле-
со»?! Жмака – в отставку: железнодорожни-
кам не нужен такой председатель правления
з зарплатой в 625 тыс. грн., который совер-
шенно не думает о простом работяге! 

«Если план по прибыли выполнили – в
таком случае выплатим «13-ю» – но ведь
какой космический план был заложен! А
теперь подумаем: заработал ли «13-ю» соста-
витель, в 2,5 раза выполнивший норму труда
или машинист – в 1,5–2 раза? Сейчас ведь
болта некому закрутить да и, собственно,
нечем уже и ремонтировать… 

Можно ли доверить таким руководителям
главную транспортную артерию страны?! 

Олександр ЖУК, голова Криворізької
територіальної профорганізації: 
– Зараз було багато емоцій, але ми знахо-

димось біля будівлі Кабміну, тож давайте
вимагати те, що реально у повноваженні
Уряду. 

Перше і головне – це затвердження про-
єкту фінансового плану Товариства на 
2021 рік. У ньому «Укрзалізниця» заложила
прибуток у 4,5 млрд грн. Звідки вони візь-
муться?! Прибуток – це доходи і видатки. За
рахунок чого виростуть доходи? Немає звід-
ки… Виходить, що скорочення витрат – за
рахунок нас всіх. У фінплані прибуток має
складати не більше 100 млн грн. і тоді 
4,4 млрд грн. підуть на виплату матеріаль-
ної допомоги, премій і доплат працівникам
компанії! 

Друга наша вимога до Уряду має бути
такою – підвищення тарифів на вантажні
перевезення, за рахунок чого можна буде
збільшити зарплату працівникам. Згадаємо
нашу акцію 14 травня 2019 року з однією з
вимог – підвищити тарифи на залізничні
перевезення на 14,5%. Підвищили. І з 1 липня
2019-го зарплати залізничників виросли на
10%! Ось з чого потрібно починати. Під -
вищення тарифів затверджується наказом
Міністра інфраструктури.

Наступне – вимагаємо «13-ту», а її немає з
чого виплатити, бо Кабмін вимагає від «УЗ»
виплату дивідендів за 2018–2019 роки у роз-
мірі 900 млн грн., тобто ця сума адекватна
виплаті «13-ої». Так давайте вимагати, щоб
акціонер відмовився від сплати дивідендів, а
«Укрзалізниця» з цих грошей виплатила
залізничникам винагороду за підсумками
роботи в 2019 році.

По-четверте – щодо представництва у
Наглядовій раді Товариства. В Європі, зокре-
ма у Німеччині, в 700 компаніях у наглядових
радах є представники трудових колективів
(як правило, це профспілкові лідери), а у
більше ніж 70 компаній кількість членів тру-
дового колективу становить 50% від складу
наглядової ради. У травні минає рік повнова-
жень цього складу Наглядової ради
Товариства, тож буде оголошено новий кон-
курс. Тому наша справедлива вимога – пред-
ставники трудового колективу мають повне
право бути у Наглядовій раді АТ «Укр -
залізниця»!

«Роботу! Зарплату! Гідне життя!»
По ча ток на стор. 1–2. Продовження на стор. 4

Інтерв’ю для ЗМІ...

Фото Ольги АРТЕМ’ЄВОЇ
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Профспілка звернулася до міжнарод-
ної профспілкової спільноти та інших
організацій за солідарною під -
тримкою: 

11 лютого – до Міжнародної і
Європейської федерацій транспортників
(від ЄФТ відповідні офіційні листи вже
спрямовано до Президента України,
Прем’єр-міністра і Голови Верховної
Ради); 

15 лютого – до Міжнародної організації
праці (18 лютого завідувач сектору
Європи і Центральної Азії Бюро МОП
Сергіус ГЛОВАЦКАС у телефонному
режимі надав практичні рекоменда-
ції щодо покрокових дій залежно від
результатів колективного трудового спо -
ру та позовної заяви до суду).

Надійшли також листи із солідарною під-
тримкою до нашої профспілки та звер-
нення на адресу Президента України,
Пре м’єр-міністра і Голови Верховної Ради
від галузевих профспілок країн СНД і
Балтії – членських організацій Між -
народної конфедерації профспілок заліз-
ничників. 

Солідарна підтримка

У РЕЖИМІ онлайн 5 лютого п. р., а 11 лютого
очно – відбулися розширені засідання

професійної секції працівників локомотивного
господарства Ради профспілки. 

Під час зустрічі, зокрема, обговорено інфор-
мацію директора АТ «Укрзалізниця» з комер-
ційної роботи і логістики І.ЕЗУГБАЯ (на знімку
праворуч) та директора департаменту локомо-
тивного господарства Р.ПШЕНИЧНОГО (ліво-
руч) щодо реформування та структурних пере-
творень в господарстві. 

Крім того, керівництвом профспілки учасни-
ків засідання поінформовано про заходи щодо
вирішення соціально-економічних пи тань пра-
цівників Товариства.

На засіданні профсекції
локомотивників...

Фото Ольги АРТЕМ’ЄВОЇ

№ № 1—4, 6—7, 12—14, 16, 18—19, 24* 2018 р.
1—2, 3, 6, 8, 9—10, 13, 17—18* 2019 р., 4, 17–18,
19–20, 23–24* 2020 р., 1–2 * 2021

l РІК В ІС ТО РІЇ: 2014�й

Принципова боротьба 
у критичних умовах

На Все ук ра їнсь ко му фо ру мі проф спі лок
до Все світ ньо го дня дій за гід ну пра цю, в
яко му взя ла участь на ша де ле га ція, бу ло
ви слов ле но за не по ко єн ня на слід ка ми со -
ці аль но�еко но міч ної си ту а ції для на се -
лен ня Укра ї ни, на сту пом на пра ва проф -
спі лок та від сут ніс тю ді єво го со ці аль но го
діа ло гу з вла дою. У прий ня тій ре зо лю ції
ви су ну то ряд ви мог до Каб мі ну. А 15 жов -
т ня до Між на род но го дня бо роть би з бід -
ніс тю Спіль ний пред с тав ниць кий ор ган
проф спі лок ор га ні зу вав по пе ред жу валь -
ну ак цію протесту під сті на ми Каб мі ну.
На ші пред с тав ни ки з різ них ку точ ків кра ї -
ни при їха ли під три ма ти ви мо ги до Уря ду.

Гру пою ак ти віс тів, у то му чис лі і на шими
спіл чанами, ви мо ги бу ло пе ре да но до Каб мі -
ну, Пре зи ден та і Вер хов ної Ра ди.

Вла да від ре а гу ва ла на ви мо ги, за пла -
ну вав ши роз гля ну ти їх на за сі дан ні На -
ці о наль ної три сто рон ньої со ці аль но�еко -
но міч ної ра ди.

Не по го див ши про ект но во го Тру до во го ко -
дек су, СПО проф спі лок роз по чав три ва лий і
не прос тий про цес ро бо ти над цим за ко но -
про ек том, що три ває і до сі...

2014 рік ви явив ся над зви чай но склад ним і
для кра ї ни, і для га лу зі, і для проф спіл ки...

Від кри тих пи тань за ли ши лось чи ма ло. На
остан ньо му в 2014	му за сі дан ні Ра ди вкот ре
бу ло ухва ле но звер нен ня до ке рів ниц т ва дер -
жа ви з при во ду зло бо ден них пи тань – збе ре -
жен ня га лу зе вої ме ди ци ни, ви рі шен ня пи тан -
ня ді яль нос ті До нець кої за ліз ни ці, а та кож за -
по бі ган ня де ста бі лі зу ю чим зви ну ва чен ням
що до га лу зі та її очіль ни ків.

Далі буде.

17—24*2011 р.; 1—24* 2012 р.;  9—12, 15—18,
22—24* 2013 р.; 4, 6, 14—16,18—22* 2014
р.; 3, 4, 6, 11* 2015 р.;  3, 4, 11—21	22* 2016 р.;
1—8, 11—14, 19—20, 24* 2017 р.
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Владимир ГОРБАТЮК,
голова профорганізації
Козятинского локомотив-
ного депо:
– Ми не вперше приходи-

мо до цієї будівлі, але нас не
чують! Сьогодні цей «заліз-
ничний майдан» прийшов
добитися результату. 

У Наглядовій раді немає
залізничників і переконли-
вий аргумент – там конче
потрібен представник проф-
спілок. 

Недовіра пану Жмаку,
адже ми маємо сьогодні
отримувати гідну заробітну
плату, тому що наша галузь
дає прибуток державі. Проте
хтось намагається розвалити
її. Грошей немає для праців-
ників, які заробляють ті самі
кошти, – це ж абсурд!
Кабміне, не провокуй заліз-
ничників, адже їхня чаша
терпіння вже переповнена! 

В єдності – наша сила!
Підтримуємо всі вимоги, що
висунуто до Уряду та «УЗ».
Ми проти зупинки руху і не
закликаємо до кардиналь-
них мір, але залізничники
мають отримувати те, що
належить по закону. Якщо
буде необхідність, ми, спіл-
чани, маємо підтримати
рішення Ради профспілки.
Якщо це – трудовий спір, то
збираємо підписи, а якщо 
це – «робота за правилами»,
то, як би не було важко, це
треба робити!

Людмила ТИЗЬО, стар-
ший оператор СТЦ станції
Клепарів Львівської заліз-
ниці, профактивістка:
– Зарплата у нас «чисти-

ми» з усіма надбавками, ніч-
ними, преміями виходить до
5 тис. грн. Багато хто зі ста-
жем вже звільнився та поїхав

закордон, на роботу ж до нас
приймають непрофесійних
лю дей: працювати з ними
важко, адже залізниця має
свою специфіку. На наше
справедливе невдоволення в
адміністрації відповідають:
не подобається – звільняйте-
ся! А чому, власне, я маю
звільнятися?! Навчалася сім
років, до речі, оплачувала
навчання, у мене трудовий
стаж вже 15 років і, головне, я
люблю свою роботу! 

На Львівській залізниці
призначаються додаткові
пре мії окремим категоріям
працівників, але ж всі робіт-
ники взаємопов’язані, тож
так не годиться. Мабуть, це
справді робиться спеціально,
щоб посіяти між нами роз-
брат. Ганьба! 

Керівники профорганіза-
цій, вас обрали спілчани
первинок: якщо ви заляка-
ні – відмовтеся від посади
або ж виходьте до людей і
просить допомоги, підтрим-
ки. Ось чому багато хто діз-
нався про проведення цієї
акції протесту тільки вранці
напередодні?! 

Михайло КОЦАБА, голо-
ва профорганізації локо-
мотивного депо ім. Шев -
ченка Одеської залізниці:
– Чому ми так погано

живемо в своїй країні? Є
панство і є біднота, на пре-
великий жаль. Звертаюсь
зараз до Президента: напев-
не, «слуги народу» Вам
доповідають, що наразі
діється. Так хочу запитати:
що Ви собі думаєте?! Ук -
раїна за Конституцією, пане
її Гарант, – соціальна ж дер-
жава, де людина – її голов-
на цінність! 

Профспілки завжди були

посередниками між владою і
громадянським суспіль-
ством. Де є мудра влада, там
є і справжній діалог, сторони
обов'язково домовляються.
Є ж платформа на національ-
ному рівні – Кабмін,
Федерація роботодавців і
спільний представницький
орган профспілок. Тож прий -
міть Генеральну угоду – таку,
як треба, дайте посил, куди
ми йдемо. Коли люди дове-
дені до відчаю, настає криза
в суспільстві, йдуть законо-
мірні процеси. Не зволікайте:
сідайте за стіл переговорів,
шануйте і поважайте нашу
державу. Слава Україні!
Дякую всім залізничникам,
що приїхали відстоювати
наше право на працю та гідне
життя! 

Всі ми хочемо, щоб наші
проблеми було вирішено та
щоб все в «Укрзалізниці»
пішло на лад. В іншому ж
разі ви нам не залишаєте
вибору – залізничники дія-
тимуть у рамках правового
поля, працюючи «за прави-
лами». 

Підставимо плече нашій
профспілці, бо вона – це всі
ми! 

Вадим КУКСА, голова
об'єднаної профорганіза-
ції філії «Пасажирська
компанія»:
– Ми всі одна залізнична

родина. У мене не змовка
телефон: телефонують про-
відники, начальники поїздів,
квиткові касири – це робіт-
ники, які віддали левову час-
тку свого життя та здоров'я
залізниці. Пропрацювали хто
30, а хто й 35 років. У важкі
часи та й зараз рухомий
склад у такому стані, що
потребує хазяйського догля-

ду, і завдяки їхній сумлінній
праці та ініціативі він ще
їздить і задовольняє соціаль-
ні потреби людей. Наші пра-
цівники за мізерну зарплату
йдуть на роботу, щоб наша
залізниця функціонувала і
перевозила пасажирів як в
приміському, так і в далеко-
му  міжнародному сполучен-
ні. Тому сумно визнавати,
коли адміністрацією в одно-
сторонньому порядку прий -
маються невиважені рішен-
ня, такі, зокрема, як непро-
довження контрактів. І під
цей «каток» потрапляють ті ж
матері-одиначки… 

Звідки з’являються гранич-
на чисельність, дефіцит
фонду оплати праці, оптимі-
зація? Це все внаслідок того,
що держава висмоктує
фінансові сили залізниці. 
І жодна місцева влада не від-
мовляється від коштів за
землю,  не надає повну ком-
пенсацію за проїзд пільгови-
ків тощо… Пасажирські пере-
везення економічно невигід-
ні – чуємо з усіх сторін. А як
вони можуть бути прибутко-
вими в соціальній державі?

Уряд повинен збалансувати і
фінансові видатки, і доходну
частину, щоб усі громадяни
без винятку мали соціальний
захист, гарантії, доходи. Тре -
ба вже щось робити правиль-
не, бо обіцянкам залізнични-
ки більше не довіряють!

Іван БЕЗПАЛИЙ, голова
профорганізації моторва-
гонного депо Фастів:
– Знову ми тут і знову

вимагаємо зарплату. Це сва-
вілля й беззаконня перехо-
дять всі межі. 

Підтримую всі виступи
колег. Сумно, що на залізни-
цю приходять менеджери, які
не розуміють, як все ж таки
цей залізничний механізм
працює. Ганьба Каб міну,
який призначає на керівні
посади в галузь непрофесіо-
налів! Тож колективний тру-
довий спір – це швидкий
шлях вирішення накопичених
проблем. І якщо служба з
врегулювання трудових спо-
рів не зуміє з нами домовити-
ся, то загострення ситуації
може закінчитися страйком.
Іншого виходу не бачимо... 

«Роботу! Зарплату! Гідне життя!»Продовження.
По ча ток на стор. 1–3

Фото 
Андрія ХИЖНЬОГО

17 лютого в урядовому кварталі відбулася
масова акція протесту профспілки

5 і 11 лютого проведено
розширені засідання (в он -
лайн режимі та очне) проф-
секції працівників локомо-
тивного господарства Ради
профспілки.

9 лютого в онлайн режимі
відбулося позачергове засі-
дання президії Ради проф-
спілки.

11 лютого в онлайн режимі
відбулося засідання Ради
профспілки.

12 лютого в онлайн режи-
мі проведено розширене
засідання профсекції служб
пе ре ве зень та комерційної
роботи Ради профспілки.

12 лютого в онлайн режи-
мі відбулася нарада з підклю-
ченням близько 300 учасни-
ків щодо організації акції
протесту біля будівлі Уряду 
17 лютого.

16 лютого відбулася прес-
конференція проф спілки в
УКРІНФОРМі (стор. 1).

17 лютого проведено ак -
цію протесту (пікетування)
біля будівлі Кабінету Міні -
стрів.

18 лютого Голова проф-
спілки В.Бубняк взяв участь у
засіданні правління АТ «Укр -
за лізниця».

23 лютого в онлайн режи-
мі відбулося позачергове
засідання президії Ради
профспілки (стор. 1).

ЕНЬ ЗА ДНЕМДД Хро ніка по дій

Фото Ольги АРТЕМ’ЄВОЇ

На варті трудових прав та інтересів спілчан

ВУМОВАХ карантинних заходів у
зв’язку із пандемією COVID-19

правовими інспекторами праці Ради
профспілки у дорожніх і територіаль-
них профорганізаціях за цей час
здійснено перевірки у 253 виробни-
чих і структурних підрозділах АТ
«Укрзалізниця». Виявлено загалом
майже 1,5 тис. порушень трудового
законодавства. 

За результатами перевірок складе-
но 191 акт. Адміністрації внесено 194
подання, із яких 177 виконано у

повному обсязі. При цьому на вимогу
правових інспекторів праці Ради
профспілки було скасовано 71 наказ,
виданий роботодавцями з порушен-
ням норм чинного законодавства. 
На вимогу профспілки скасовано 
98 дис циплінарних стягнень з пра-
цюючих спілчан.

До розгляду на засіданнях профор-
ганів різних рівнів правовими інспек-
торами праці підготовлено 151 мате-
ріал з актуальних тем правозахисної
роботи. 

Правові інспектори праці брали
участь в організації та проведенні 
68 «Днів трудового права».

Спілчанам надіслано понад 3 тис.
персональних повідомлень про за -
хист профспілковими органами всіх
рівнів їхніх трудових прав і соціаль -
них гарантій.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, 
завідувач відділу 

правового захисту – головний
правовий інспектор праці 

Ради профспілки 

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників
України з глибоким сумом сповіщає про передчасну смерть
Почесного за лізничника, нагородженого Почесним знаком
«За заслуги перед профспілкою»,  – завідувача фінансового
відділу Одеського дорпрофсожу, члена Ревізійної комісії
профспілки ЗАДОРОЖНОГО Івана Федоровича.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.
Світла пам'ять нашому колезі!

Співчуваємо...
Продовження – у наступному номері «ВІСНИКА»

млн грн. повернуто спіл-
чанам незаконно неви -
плачених коштів за ре -

зуль татами роботи правової інспекції
праці Ради профспілки в 2020 році.

Протягом звітного періоду захище-
но трудові права 13,7 тис. працівни-
ків АТ «Укрзалізниця» – членів
нашої профспілки, у тому числі
інтереси 11 спілчан відстояно у
судах, п’ятьох – поновлено на
роботі. 
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